
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MARINHAS TROPICAIS 

 

 

 

 

ROBERTO AURÉLIO ALMEIDA DE CARVALHO 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO VÍRUS DA MANCHA 

BRANCA (WSSV) EM CAMARÕES Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931) 

CULTIVADOS NO VALE DO RIO AÇU, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2017 

  



 

ROBERTO AURÉLIO ALMEIDA DE CARVALHO 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO VÍRUS DA MANCHA 

BRANCA (WSSV) EM CAMARÕES Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931) 

CULTIVADOS NO VALE DO RIO AÇU, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Ciências Marinhas 
Tropicais da Universidade Federal do 
Ceará, como cumprimento dos requisitos 
exigidos no regimento do programa. Área 
de concentração: utilização e manejo de 
ecossistemas marinhos tropicais. 
 
Orientador: Prof. Dr. Pedro Carlos Cunha 
Martins. 
Coorientador: Prof. Dr. Rubens Galdino 
Feijó. 
 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2017 



 

 

 

 



ROBERTO AURÉLIO ALMEIDA DE CARVALHO 

 

DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO VÍRUS DA MANCHA 

BRANCA (WSSV) EM CAMARÕES Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931) 

CULTIVADOS NO VALE DO RIO AÇU, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Ciências Marinhas 
Tropicais da Universidade Federal do 
Ceará, como cumprimento dos requisitos 
exigidos no regimento do programa. Área 
de concentração: utilização e manejo de 
ecossistemas marinhos tropicais. 

 

Aprovada em: _____/______/______.  

 

Banca examinadora: 
 

___________________________________________  

Prof. Dr. Pedro Carlos Cunha Martins   
Universidade Federal do Semiárido (UFERSA) 

 

____________________________________________  

Prof. Dr. Manuel Furtado Neto 
 Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

____________________________________________  

Profa. Dra. Oscarina Viana de Sousa  
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

____________________________________________  

Prof. Dr. Daniel Carlos Ferreira Lanza  
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

 

____________________________________________  

Prof. Dr. Sérgio Alberto Apolinário de Almeida  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) 

 

 

AGRADECIMENTOS 



 

 Agradeço aos meus pais José Egilson e Adalgisa por todos os ensinamentos, amor, 

dedicação e incentivo aos estudos que proporcionaram a mim e meus irmão. 

 A minha esposa Michele Trindade de Carvalho e meus filhos João e Heitor pelo apoio 

e compreensão pelas muitas ausências em função desta jornada, vocês são minha motivação, 

amo muito vocês. 

 Aos professores Pedro Martins (UFERSA) e Rubens Feijó (IFCE) pela orientação, 

ensinamentos, dedicação e amizade. 

  Ao professor Rodrigo Maggioni coordenador do Centro de Estudo e Diagnóstico de 

Enfermidades de Organismos Aquáticos (CEDECAM- LABOMAR/UFC) onde essa pesquisa 

foi realizada. 

Agradeço às professoras Oscarina Viana de Sousa e Regine Vieira, e sua equipe pelo 

apoio para a realização dos procedimentos de clonagem realizados no Laboratório de 

Microbiologia Ambiental e do Pescado (LABOMAR/UFC). 

Aos amigos do CEDECAM Graça Coelho, Renata Chaves, Mayara Barreto, Jamile 

Martins, Fagner Nogueira, Juliana Gaeta que viabilizaram a realização várias etapas desta 

pesquisa. E aos amigos de laboratório Matheus Albuquerque, Vanessa Alves, Lucas Oliveira, 

e Ingrid Siqueira pela amizade e apoio. 

Aos amigos de Instituto Federal que participaram deste programa de pós-graduação pela 

parceria e apoio nos momentos difíceis. 

Aos alunos, técnicos e professores do Instituto Federal de Ciência, Ensino e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte, Campus Macau (IFRN-MACAU) pelo apoio fundamental nas 

atividades de campo.  

Aos amigos José Garcia e Ivanildo Surini pela amizade e apoio que em muito 

contribuíram para a conclusão desta jornada.  

Enfim ao IFRN Campus Macau que viabilizou minha participação neste programa de 

pós-graduação e incentiva seus servidores a buscarem seu desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

 

  



RESUMO 

 

O cultivo de camarão marinho é uma importante atividade sendo o Litopenaeus 

vannamei a espécie mais cultivada. Entretanto, várias patologias têm impactado os cultivos e 

entre essas patologias a síndrome da mancha branca (WSD) se destaca como principal 

enfermidade da carcinicultura mundial.  No Brasil um dos principais produtores é o estado do 

Rio Grande do Norte, onde a Bacia do Rio Açu constitui um importante polo de produção que 

a partir de 2015 tem sido fortemente afetado pela WSD. Neste contexto este estudo tem como 

objetivo caracterizar a atividade de carcinicultura desenvolvida no Vale do Rio Açu através de 

aplicação de questionários e visitas aos empreendimentos e identificar os genótipos do WSSV 

circulantes antes (2012) e depois (2015) deste primeiro surto na região com base nas ORFs 75, 

94, e 125 e nas VRs 14/15 e 23/24. Os resultados indicam que a carcinicultura Vale do Açu 

ocupa uma área total de 1843,7 ha dividida em 20 fazendas localizadas nos municípios de 

Carnaubais (9), Macau (6), Pendências (04) e Alto do Rodrigues (01) e é constituída 

principalmente por fazendas de médio e grande porte e com elevado nível tecnológico. Foi 

detectada a presença do WSSV através de q-PCR em camarões assintomáticos na região no ano 

de 2012 em 10% das amostras (Carga viral média 1,65E+02) enquanto entre os camarões 

coletados após o surto de 2015 o vírus foi detectado em 50% das amostras (Carga viral média 

5,50E+05). As amostras destes dois períodos demostraram diferentes padrões para as ORFs 75 

e 94 e ambos são distintos dos padrões encontrados por outros autores nos estados da Bahia e 

Santa Catarina. Para a VR 14/15 apenas as PCRs das amostras de 2015 produziram uma 

sequência do WSSV com 2750 pb, correspondente a uma deleção de 5051 pb em comparação 

com a cepa ancestral TH-96-II enquanto as PCRs para a VR 23/24 produziram amplicons com 

804 pb confirmados como WSSV nos dois períodos estudados correspondentes a uma deleção 

de 11433 pb com relação à cepa de referência WSSV-TW. Neste estudo, identificaram-se, 

ainda, algumas características não descritas anteriormente para o Brasil, como animais 

infectados simultaneamente por duas cepas do WSSD e presença unicamente de guanina na 

posição polimórfica 48 da UR da ORF 94. Os resultados obtidos com as ORF 75 e 94 e VR 

14/15 e 23/24 comprovam a eficácia dessas regiões do genoma do WSSV como marcadores 

genéticos utilizáveis para a diferenciação de genótipos e acompanhamento da dispersão e 

evolução do vírus. 

 

Palavras-chave: Mancha Branca, WSSV, genotipagem, Litopenaeus vannamei. 

 



ABSTRACT 

Sea shrimp cultivation is an important activity, being Litopenaeus vannamei the most 

cultivated species. However, several pathologies have been impacting shrimp farms and, among 

these, the white spot syndrome (WSD) is highlighted as the main infirmity in world 

carciniculture. In Brazil, one of the main producers is the state of Rio Grande do Norte, in which 

the bay of Açu river constitutes an important center of production that has been widely affected 

by WSD. In this context, this study aims to describe the activity of carciniculture develop in 

Vale do Açu (the valley of Açu river), through questionnaire application and visitation to the 

sites, and identify the genotypes of WSSV circulating before (2012) and after (2015) the first 

outbreak in the region based in ORF 75, 94, and 125 and VR 14/15 and 23/24. The results 

indicate that carciniculture in Vale do Açu occupies a total area of 1843,7 ha divided in 20 

farms located in the municipalities of Carnaubais (9), Macau (6), Pedências (4) and Alto do 

Rodrigues (1) and is constituted mainly by medium and large scale farms and elevated 

technological level. The presence of white spot syndrome virus (WSSV) was detected through 

q-PCR in asymptomatic shrimps in the region, in 2012, in 10% of samples (average viral load 

1,65E+02) while among the shrimps collected after the 2015 outbreak the virus was detected in 

50% of all samples (average viral load 5,50E+05). The samples from both periods have 

illustrated different patterns of ORF 75 and 94, and both are distinct from the patterns found by 

other authors in the states of Bahia and Santa Catarina. For VR 14/15 only PCRs of 2015 

samples have produced a sequence of WSSV with 2750 pb, corresponding to a deletion of 5051 

pb in comparison to the old strain TH-96-II while PCRs to VR 23/24 have produced amplicons 

with 804 pb confirmed as WSSV in both periods studied, corresponding to a deletion of 11433 

pb in relation to the reference strain WSSV-TW. In this study, some features never described 

before in Brazil were identified, such as animal infected simultaneously by two strains of 

WSSD and the sole presence of guanine in the polymorphic position 48 of UR of ORF 94. The 

results obtained with ORF 75 and 94 and VR 14/15 and 23/24 establish the effectiveness of 

these regions of WSSV genome as genetic markers usable for differentiation of genotypes and 

monitoring of the spread and evolution of the virus. 

 

Keywords: white spot, WSSV, genotyping, Litopenaeus vannamei. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL  

1.1 O camarão marinho Litopenaeus vannamei  

O camarão marinho conhecido popularmente como camarão branco do pacífico, ou 

camarão cinza, no Brasil, é um crustáceo decápode, pertencente à família Penaeidae, 

inicialmente classificado como Penaeus vannamei (BOONE, 1931) e, posteriormente, 

reclassificado por Perez Farfante e Kensley (1997) como Litopenaeus vannamei. 

O L. vannamei é um camarão nativo da porção leste do oceano Pacífico, encontrado 

desde o México até o Peru, em profundidades entre 30 e 50 metros, capaz de habitar tanto em 

regiões de baixa salinidade (1-2) quanto em áreas hipersalinas (40 g/l). Apresenta alto grau de 

rusticidade e de tolerância a variações nos parâmetros ambientais (LIAO e CHIEN, 2011). 

1.2 Produção de camarão marinho em cativeiro  

A demanda crescente do consumo de camarão e o drástico declínio de suas reservas 

naturais, consequência da sobrepesca das principais espécies, impulsionaram o surgimento e 

desenvolvimento da carcinicultura (MORALES-COVARRUBIA, 2014). A produção de 

camarão marinho em cativeiro se tornou uma indústria global que contribui de forma 

significativa para a economia, geração de empregos e produção de alimentos, desempenhando 

um importante papel no desenvolvimento socioeconômico em muitos países da Ásia e das 

Américas (WALKER e MOHAN, 2009). 

Inicialmente, muitas espécies de camarão marinho foram estudadas e testadas em 

cultivos experimentais, na tentativa de desenvolvimento de tecnologias de cultivo em larga 

escala. Na Ásia, o Penaeus monodon foi a espécie que mais se destacou nos cultivos comerciais 

(CHAMBERLAIN, 2011), enquanto nas Américas foi o L. vannamei (LIGHTNER, 2011) e no 

Brasil, os testes com as espécies nativas Litopenaeus schmitti, Farfantepenaeus brasiliensis e 

Farfantepenaeus paulensis não alcançaram resultados expressivos de produção (CAVALLI et 

al., 1997; WASIELESKY et al., 2003; NUNES et al., 2011).  

O camarão P. monodon foi, por um longo período, a espécie mais cultivada no mundo, 

sendo gradualmente superado em produção pelo L. vannamei. Flegel (2012) considera que a 

devastação econômica causada pelo vírus da mancha branca (WSSV) nos cultivos de P. 

monodon asiáticos, iniciada com os surtos de 1992, na China, foi o principal incentivo para a 

adoção generalizada de larvas de L. vannamei produzidas livres de WSSV (SPF), contribuindo 
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para que esta se tornasse a espécie mais produzida no mundo. Outras características importantes 

do L. vannamei para aquicultura são: alta sobrevivência larval, rápido crescimento, tolerância 

a altas densidades de cultivo, baixo requerimento de proteína nas rações, utilização mais 

eficiente de proteína vegetal e melhor tolerância à toxicidade da amônia e nitrito (LIAO e 

CHIEN, 2011). 

A primeira reprodução em cativeiro de L. vannamei foi realizada na Flórida (USA), em 

1973, a partir de uma fêmea silvestre ovada. Os bons resultados alcançados nas engordas 

experimentais somados ao desenvolvimento da técnica de ablação (1976), que promove a 

maturação sexual e facilita a produção de larvas, possibilitaram o início dos cultivos comerciais 

da espécie nas Américas Central e do Sul a partir da década de 1980 (FAO, 2015).  Até o fim 

da década de 1980, houve ampliação das áreas de cultivo, incrementos na produtividade em 

consequência da intensificação e praticamente nenhum problema com doenças (FLEGEL et al., 

2008). O desenvolvimento tecnológico dos cultivos nos anos seguintes permitiu um rápido 

crescimento da produção de L. vannamei em cativeiro, a qual subiu de 8.000 toneladas em 1980 

para 194.000 toneladas em 1998 e 1.386.000 toneladas em 2004 (FAO, 2015). 

Inicialmente, o L. vannamei era cultivado apenas em água salgada. Contudo, 

carcinicultores do Equador perceberam que, no período chuvoso, quando a salinidade em 

algumas regiões de cultivo se aproximava de zero, os camarões continuavam se alimentando e 

crescendo normalmente, demonstrando sua grande capacidade de osmorregulação (VALENÇA 

e MENDES, 2003). No início da década de 2000, os bons resultados alcançados em cultivos de 

L. vannamei em ambientes oligohalinos impulsionaram a expansão da carcinicultura em águas 

interiores abrindo uma nova fronteira para expansão da atividade (VALENÇA e MENDES, 

2003). O menor preço da terra em áreas mais afastadas do litoral, a possibilidade de instalação 

em áreas com menos restrições ambientais, quando comparadas com as regiões estuarinas 

(NUNES, 2001), e a diminuição do risco de exposição à patógenos marinhos (CARBAJAL-

SÁNCHEZ et al., 2008) são fatores que devem contribuir para uma participação crescente da 

carcinicultura em águas interiores.  

Em 2013, a carcinicultura mundial produziu 4.454.602 toneladas, tendo alcançado um 

valor de 22,662 bilhões de dólares. Essa produção ficou concentrada principalmente nos países 

do continente asiático, sendo a China o maior produtor com 39,1% da produção mundial em 

2012. Do total produzido em 2013, 74% (3.314.447 toneladas) foram decorrentes do cultivo da 

espécie L. vannamei, que é o sexto organismo aquático mais cultivado no mundo, sendo 

suplantado por algumas espécies de peixes em biomassa produzida, mas superando a todos em 
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valor monetário, estimado em 16,514 bilhões de dólares (FAO, 2014). A indústria da 

carcinicultura no Continente Americano é responsável por aproximadamente 20% da produção 

mundial. Equador, Brasil, México e Honduras são os principais produtores, sendo que 95 % 

dos cultivos têm o L. vannamei como produto (LIGHTNER, 2011). 

1.3 Sistemas de cultivo utilizados no Brasil 

As primeiras experiências de cultivo de camarão no Brasil aconteceram em 1973, com 

a criação do “Projeto Camarão” pelo então governador do Rio Grande do Norte, Cortez Pereira, 

às margens do Rio Potengi, em Natal. Foram testadas várias espécies nativas e exóticas em 

cultivos experimentais e comerciais, mas a dificuldade na produção de larvas e a inexistência 

de rações adequadas, na época, obrigavam as fazendas a adotarem o cultivo semiextensivo, com 

fertilização orgânica para a produção de alimentos bentônicos, densidades de um a três 

camarões/m² e produtividade entre 50 a 200 kg/ha/ciclo (NUNES et al., 2011). 

Entretanto, em 1993, com a introdução da espécie L. vannamei nos cultivos comerciais 

e adoção de um novo modelo tecnológico para sua produção, o qual já vinha sendo praticado 

com sucesso na Ásia e no Equador, os cultivos adotaram o sistema intensivo baseado no uso de 

altas densidades de estocagem, aeradores e ração balanceada. Isso permitiu um rápido 

crescimento da produção nacional, que alcançou seu ápice no ano de 2003, quando o Brasil 

atingiu a maior produtividade mundial (6.083 kg/ha/ano), com uma produção anual de 90.000 

toneladas, o que tornou o país o sexto maior produtor mundial, com exportações em torno de 

58.455 toneladas e geração de divisas na casa dos US$ 226 milhões (ROCHA, 2015a; ROCHA 

et al., 2015b).   

Ainda no ano de 2003, a tendência de intensificação na produção foi interrompida pelo 

surto do Vírus da Mionecrose Infecciosa (IMNV). Nos anos seguintes, a atividade enfrentou 

ainda problemas com enchentes, ação de dumping movida pelos pescadores de camarão norte-

americanos e valorização cambial do real frente ao dólar. Essas dificuldades econômicas 

tornaram os produtores brasileiros mais cautelosos e focados na redução dos riscos, passando a 

utilizar densidades mais baixas, de 10 a 30 camarões/m, desativando aeradores e cortando 

custos fixos, causando uma diminuição na produção, que ficou em torno de 65.000 toneladas 

anuais até 2009 (ROCHA 2014; MENDONÇA, 2014).  

Após esse período de turbulência o agronegócio do camarão no Brasil experimentou 

uma retomada econômica e a produção voltou a crescer estimulada pela demanda interna por 
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camarão e a participação do mercado interno, que era de 31% em 2004, passou para 99% em 

2011 (TAHIM e ARAÚJO, 2014).  

A chegada do vírus da mancha branca (White Spot Syndrome Virus – WSSV) ao Brasil, 

no Estado de Santa Catarina (SEIFFERT et al., 2005) e no Nordeste (FEIJÓ et al., 2013), que 

é a região onde se concentra a maior parte das fazendas do país, trouxe novos desafios aos 

carcinicultores e produziu duas estratégias distintas de produção. A primeira e mais comumente 

utilizada foi adotar ciclos de produção mais rápidos (em torno de 70 dias) e com menor intervalo 

entre os ciclos, permitindo três ou mais ciclos anuais de produção de camarões pequenos 

(NUNES e ROCHA, 2015). A segunda estratégia é o cultivo em sistema heterotrófico ou de 

bioflocos (BFT) com alta densidade (> 100 camarões/m²), considerado como o mais promissor 

para o aumento da produtividade mesmo em áreas acometidas por enfermidades virais por 

possibilitar um maior controle de biossegurança. Embora os custos de implantação desse 

sistema dificultem sua adoção, recentemente algumas empresas iniciaram sua aplicação em 

escala comercial, principalmente no Nordeste (WASIELESKY, 2013; SCOPEL, 2014). 

1.4 Enfermidades virais na carcinicultura  

As práticas da aquicultura criam condições oportunas para o surgimento e dispersão de 

enfermidades, tornando inevitável o aparecimento de novas doenças com impactos 

significativos na produção (WALKER e MOHAN, 2009). A história da carcinicultura mostra 

evidências de que os surtos de enfermidades são fatores cíclicos e que nenhum país, região 

geográfica ou fazenda estão isentos de agentes patogênicos (NUNES et al., 2004). As várias 

patologias que afetam os cultivos constituem um grande desafio para desenvolvimento da 

carcinicultura mundial causando grandes prejuízos financeiros (FLEGEL, 2012; LIGHTNER 

et al., 2012) e perdas de empregos, por vezes comprometendo por longos períodos a 

continuidade da carcinicultura em algumas regiões. Essas enfermidades causam mortalidade ou 

prejudicam o desempenho zootécnico dos camarões cultivados, impactando negativamente a 

lucratividade da atividade podendo inviabilizá-la economicamente (MORALES-

COVARRUBIAS, 2014). As perdas de bilhões de dólares, acumuladas pela carcinicultura, 

decorrentes das enfermidades comprovam a importância de estudos epidemiológicos (FLEGEL 

et al., 2008). 

As enfermidades que afetam a carcinicultura podem ser divididas em dois grupos: 

infecciosas – que são aquelas causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários e metazoários 
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parasitos – e não infecciosas, ocasionadas por más condições ambientais, agentes tóxicos, 

problemas nutricionais e genéticos (PANTOJA e LIGHTNER, 2014).  

O avanço das técnicas de cultivo, o alto grau de desenvolvimento da indústria de rações 

balanceadas e um melhor conhecimento da biologia das espécies de camarão cultivadas têm 

permitido um controle crescente das enfermidades não infecciosas. Entretanto, não se pode 

dizer o mesmo das enfermidades infecciosas, sobretudo as de origem viral, cujo crescimento 

no número de casos e intensidade de surtos tem acompanhado o crescimento explosivo da 

indústria camaroneira desde 1987, fazendo com que as enfermidades causadas por vírus sejam 

reconhecidas como uma das maiores ameaças a essa indústria (PANTOJA e LIGHTNER, 

2014). Estima-se que 60% das perdas atribuídas às enfermidades nos cultivos de camarão sejam 

causadas por vírus, 20% por bactérias e o restante por fungos e parasitas, e que as perdas 

decorrentes dessas patologias – acumuladas até o ano 2005 – somam, aproximadamente, US$ 

15 bilhões, sendo os países asiáticos os que contabilizaram os maiores prejuízos (FLEGEL, 

2009; 2012).   

As principais pandemias virais que atingem a carcinicultura mundial têm como agentes 

causadores o Vírus da Mancha Branca (WSSV) e o Vírus da Síndrome de Taura (TSV); e, ainda 

que em menor extensão, o Vírus da Necrose Infecciosa Hipodermal e Hematopoiética 

(IHHNV), o Vírus da Mionecrose Infecciosa (IMNV) e o Vírus da Cabeça Amarela (YHV) 

(Tabela 1). Juntas, essas doenças causam grandes perdas à cadeia produtiva do cultivo de 

camarão, com significativos impactos econômicos e sociais decorrentes da diminuição da 

produção, diminuição de empregos e nas exportações de produtos processados de camarão 

(LIGHTNER et al., 2012). 

Tabela 1: Estimativas de prejuízos causados pelas principais doenças virais desde sua emergência ou 

descoberta até 2005 (Fonte LIGHTNER et al, 2012)  

Vírus-Região Ano de emergência Prejuízos para a indústria  

IHHNV – Américas 1981 US$ 0,5 – 1 bilhão 

YHV – Ásia 1991 US$ 0,5 bilhão 

TSV – Américas 1991-92 US$ 1 – 2 bilhões 

TSV – Ásia 1999 US$ 0,5 – 1 bilhão 

WSSV – Ásia 1992-93 US$ 6 bilhões 

WSSV – Américas 1999 US$ 1 – 2 bilhões  

IMNV – Américas 2004 US$ 100 – 200 milhões 

IMNV – Ásia 2006 US$ 1 bilhão 

Até o momento, já foram identificados mais de 20 vírus, que causam doenças nos 

camarões cultivados, sendo que apenas uma menor parte desse total causa problemas 
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significativos aos aquicultores, e a incidência e intensidade das patologias se apresentam de 

forma distinta nas diferentes áreas produtoras.  Na Ásia, até o ano de 2012, os patógenos que 

causaram mais prejuízos aos criadores de L. vannamei foram WSSV, YHV e IMNV (FLEGEL, 

2012), enquanto no continente americano se destacam WSSV, IHHNV e IMNV (LIGHTNER, 

2012). 

O IMNV, que hoje está entre as principais enfermidades da carcinicultura mundial, 

emergiu originalmente no Nordeste do Brasil, em uma fazenda localizada no município de 

Parnaíba, Estado do Piauí, em setembro de 2002. Em 2006, a doença chegou à Ásia, 

possivelmente através da importação ilegal de reprodutores de L. vannamei do Brasil para uso 

em larvicultura (LIGHTNER et al., 2004; POULOS et al., 2006; SENAPIN et al., 2007). 

Como consequência do grande desenvolvimento da indústria de cultivo de camarão e 

da intensificação do transporte internacional de larvas, reprodutores e camarão processado, os 

principais vírus causadores de enfermidades têm sido transportados entre as regiões e países, 

ampliando sua área de ocorrência. Muitas vezes, ao serem introduzidos em novas áreas, 

encontram hospedeiros com pouca ou nenhuma resistência imunológica, fato que agrava as 

consequências dos surtos (LIGHTNER et al., 2012). Flegel (2009) afirma que não há evidências 

suficientes que comprovem a efetividade da introdução de vírus através de camarão processado 

para consumo humano, mas lista outras possíveis formas de introdução de patógenos exóticos 

de camarão tais como: transporte de crustáceos vivos em embarcações de carga (água de lastro 

e crustáceos incrustantes), importação de crustáceos frescos ou congelados para alimentar 

reprodutores nas larviculturas e para servirem de isca na pesca recreativa. 

Apesar do impacto negativo causado pelas várias enfermidades que afetam a indústria 

global de camarão cultivado, essa continua em expansão (LIGHTNER, 2012). Contudo, para 

que esse crescimento seja sustentável do ponto de vista sanitário, Flegel (2008) considera 

necessário um maior desenvolvimento em áreas estratégicas que incluem o desenvolvimento 

de linhagens geneticamente melhoradas e livres de patógenos específicos (SPF), maior difusão 

e padronização dos métodos de diagnóstico, desenvolvimento e aplicação de ações de 

biossegurança, maior controle sanitário no transporte de crustáceos vivos e processados, 

investigação da eficiência de probióticos e imunoestimulantes, melhor conhecimento da 

interação patógeno-hospedeiro, estudos em epidemiologia de camarões e estudos de ecologia 

molecular. 
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1.5 Doença da mancha branca (WSD): a principal enfermidade da carcinicultura 

mundial 

1.5.1 Agente patogênico 

A doença da mancha branca tem como agente causador um vírus conhecido na língua 

inglesa como White Spot Syndrome Vírus (WSSV), que pertence ao grupo de vírus de DNA, 

com um grande genoma de cadeia dupla, formato ovoidal e com envoltório de tamanho 

aproximado de 350 x 150 nm (PANTOJA e LIGHTNER, 2014). Diferentes tamanhos do 

genoma do WSSV foram relatados em diferentes isolados do vírus, mas considera-se que possui 

aproximadamente 305 kpb (LIGHTNER et al., 2012). 

Segundo Pantoja e Lightner (2014), inicialmente acreditava-se que se tratava de mais 

que uma patologia, sendo atribuidos ao WSSV três baculovírus distintos. Em 2001, Van Huten 

et al (2001) após realizarem o sequenciamento completo do genoma do vírus causador de 

WSSV, a partir de camarões doentes, da espécie Penaeus monodon, importados da Tailândia 

em 1996, concluíram que as viroses do complexo WSSV são causadas por um único vírus, com 

características tão distintas dos vírus conhecidos até aquele momento que justificava sua 

classificação em uma nova família. Posteriormente, o WSSV foi classificado por Vlak et al. 

(2005) em um novo gênero denominado Whispovirus, pertencente à família Nimaviridae.  

Estudos do genoma do WSSV tem comprovado a existência de diferentes cepas do vírus 

com variações na estrutura, tamanho e virulência (DIEU et al., 2010; TAN et al., 2009). Regiões 

hipervariadas do genoma do WSSV têm sido usadas como marcadores moleculares aplicados 

na identificação de propagação viral no espaço e no tempo (MULLER et al., 2010; ZWART, 

2010). 

1.5.2 Sintomatologia 

O conjunto de sintomas apresentados pelas populações de camarão afetadas pela WSSV 

pode apresentar variações, sendo o sintoma externo mais clássico da patologia a formação de 

depósitos de sais de cálcio no epitélio cuticular visíveis, sob a forma de manchas brancas 

arredondadas, com diâmetro de 0,5 a 2 mm, os quais deram nome à síndrome. Entretanto, nas 

espécies P. vannamei e P. stylirostris não é comum se observarem tais manchas brancas, 

caracteristicamente observadas em outras espécies (PANTOJA e LIGHTNER, 2014).   
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A doença causa uma destruição sistemática dos tecidos ectodermais e mesodermais, 

assim como das brânquias e do tecido subcuticular do estômago e intestino. Os camarões 

afetados apresentam ainda anorexia, letargia, e quando moribundos, podem apresentar uma 

coloração rosa ou avermelhada. Uma vez manifestados esses sinais clínicos, num período de 2 

a 10 dias, a doença causa altas taxas de mortalidade, que podem chegar a 100% (FAO, 2001). 

Em nível microscópico, são observadas inclusões intranucleares proeminentes, de coloração 

eosinofílica a basofílica pálida, as quais se encontram dentro de núcleos hipertrofiados 

(LIGHTNER, 2003; 2011; PANTOJA e LIGHTNER, 2014).  

Nas fazendas de cultivo de camarão que passaram surtos de WSSV os técnicos relatam 

que inicialmente ocorre uma drástica diminuição no consumo de ração, acompanhada da 

observação de quantidades crescentes de camarões mortos e moribundos nadando erraticamente 

próximos as margens dos viveiros que muitas vezes acabam por atrair grande quantidade de 

aves predadoras. Os camarões juvenis (1 a 5 g) demonstram uma maior propensão a 

desenvolver a doença, possivelmente por serem mais sensíveis aos fatores causadores de 

estresse presentes nos cultivos, o que resulta em depressão do seu sistema imune (SÁNCHES-

MARTÍNEZ et al, 2007). 

1.5.3 Transmissão 

A transmissão do WSSV pode ocorrer tanto de forma vertical, reprodutores para pós-

larvas, quanto de forma horizontal, que ocorre principalmente quando os camarões saudáveis 

ingerem tecidos dos animais que morreram pela infecção (SOTO e LOTZ, 2001). Cultivos com 

altas densidades de estocagem criam uma grande oportunidade de transmissão horizontal tanto 

pelo canibalismo quanto pela água. Aves, alimentos infectados, sedimentos, ferramentas e 

equipamentos utilizados nos cultivos podem agir como vetores para o WSSV, mas suas 

principais formas de dispersão entre as regiões de cultivo são o transporte de organismos vivos 

infectados (reprodutores, larvas e ovos) e produtos processados de camarão (SÁNCHES-

MARTÍNEZ et al., 2007), ainda que congelados, uma vez que o WSSV mantém a sua 

infecciosidade mesmo após o congelamento por quase dois anos (JOHN et al., 2010). 

Várias pesquisas têm demonstrado que camarões selvagens e outros organismos 

aquáticos presentes nos ambientes de cultivo, como caranguejos, copépodas e poliquetas, 

podem ser vetores do WSSV. Chapman et al. (2004) detectaram, através de testes moleculares 

(PCR), a presença de WSSV em três das principais espécies de camarões peneídeos pescados 

no Sul da Costa Leste americana e observaram, em bioensaio, que a inoculação de tecidos 
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desses camarões selvagens infectados em L. vannamei induziu mortalidades significativas. 

Sánchez-Paz (2010) listou mais de 90 espécies de artrópodes identificados como hospedeiros 

ou vetores do WSSV, muitos dos quais são comumente encontrados próximos às áreas de 

cultivo e dentro dos viveiros. Na Região Sul do Brasil, o WSSV foi detectado nas principais 

espécies de crustáceos silvestres, coletados próximos a fazendas afetadas pela enfermidade, no 

Estado de Santa Catarina (COSTA et al., 2012), e em camarões selvagens da espécie 

Farfantepenaeus paulensis da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul (CAVALLI et al., 2011). 

Caixas e utensílios utilizados para acondicionar os camarões despescados, transportados por 

caminhões que trafegam em várias áreas de cultivo, também constituem um grande risco para 

a dispersão do WSSV (BUCHELI e GARCIA, 2005). 

1.5.4 Impactos econômicos do WSSV 

O WSSV é considerado o patógeno de maior importância econômica para o cultivo de 

camarões devido aos grandes prejuízos que tem causado aos carcinicultores em todo o mundo 

(VAN HUTEN et al., 2001; SALEHI, 2010; FLEGEL, 2012). De acordo com Lightner (2012) 

os prejuízos causados pelo WSSV somam aproximadamente US$ 15 bilhões até 2012,  sendo 

superiores a 1 bilhão de dólares apenas nas Américas (LIGHTNER, 2003). Entre os anos de 

2000 e 2001, a chegada do WSSV ao Equador, que era um dos maiores produtores mundiais, 

fez suas exportações de camarão cultivado caírem aproximadamente 70% (LIGHTNER, 2003).  

1.5.5 Áreas de ocorrência de surtos 

O WSSV foi reportado pela primeira vez na província de Taiwan e na China continental 

entre 1991 e 1992. Rapidamente, ele se dispersou por todas as regiões de cultivo de camarão da 

Ásia e Indo-Pacífico. Em 1995, houve a confirmação dos primeiros casos em fazendas de P. 

japonicus cultivados na costa mediterrânea da Europa (STENTIFORD e LIGHTNER, 2011). 

No mesmo ano, houve o primeiro caso confirmado de WSSV no ocidente, ocorrido no Estado 

do Texas, nos EUA (PANTOJA e LIGHTNER, 2014). Em 1999, já haviam sido reportados 

surtos de WSSV em nove países das Américas: Colômbia, Equador, Peru, Guatemala, 

Honduras, México, Nicarágua, Panamá e EUA (FAO, 2001). Em 2005, ocorreu o primeiro caso 

confirmado de WSSV no Brasil (APHIS-USDA, 2005). Mais recentemente, aconteceram 

registros na Arábia Saudita (2010), Moçambique (2011) e Madagascar (2012) (PANTOJA e 

LIGHTNER, 2014). 
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O primeiro registro do WSSV no Brasil ocorreu no Estado de Santa Catarina, onde, em 

janeiro de 2005, a enfermidade foi diagnosticada e notificada à Organização Internacional das 

Epizootias (OIE), e atingiu rapidamente quase a totalidade das fazendas do Estado (SEIFFERT 

et al., 2005). Muller et al. (2010) afirmaram que houve, em março de 2005, um surto de WSSV 

restrito a uma única fazenda no Estado do Ceará, não sendo registradas novas mortalidades nos 

anos posteriores. No ano de 2007 o WSSV foi detectado em camarões coletados em fazendas 

localizadas no Estado do Ceará (FEIJÓ et al, 2013). Em 2008, foram registradas mortalidades 

em fazendas no sul da Bahia (MULLER et al., 2010) e, em 2011, nos Estados de Pernambuco, 

Paraíba e sul do Rio Grande do Norte, chegando até a região metropolitana de Natal.  

1.5.6 O WSSV e o ambiente de cultivo 

Apesar da comprovada habilidade de osmorregulação do L. vannamei, cultivá-lo em 

águas com salinidade muito diferente do seu ponto isosmótico, que para os juvenis fica entre 

18 e 22g/l e, para os adultos, entre 35 e 40 g/l (KAKOOLAKI et al., 2011), tem um custo 

energético e metabólico que pode resultar em ciclos de produção mais longos e menores níveis 

de sobrevivência (NUNES, 2001). Além disso, a exposição de crustáceos a parâmetros 

ambientais distintos dos normalmente encontrados pelas espécies na natureza induz a alterações 

em seu sistema imunológico, causando redução do vigor imune, mensurável através da 

quantificação dos hemócitos na hemolinfa, da atividade da fenoloxidase, dos índices de 

fagocitose e da liberação de radicais livres (MOULLAC e HAFFNER, 2000). Algumas 

pesquisas têm demonstrado que fatores ambientais como temperatura (HSU et al., 2000; 

VIDAL et al., 2001; RAHMAN et al., 2007; GAO et al., 2011), pH (GAO et al., 2011) e 

salinidade (LIU et al., 2006; TENDENCIA e VERRETH, 2011; CARREÑO et al., 2014; 

AMRILLAH et al., 2015) exercem influência sobre a intensidade dos surtos de WSSV.  

Camarões da espécie Penaeus monodon, expostos a uma variação aguda de salinidade, 

tiveram como efeito imediato uma depressão da resposta imune. Ao serem inoculados com 

WSSV, os animais expostos a uma salinidade mais baixa alcançaram mortalidade de 100% mais 

rapidamente (JOSEPH e PHILIP, 2007). Estudos em laboratório com a espécie L. vannamei 

mostraram que os camarões inoculados com WSSV e mantidos em salinidades mais baixas 

apresentam níveis mais severos de infecção (AMRILLAH et al., 2015) e alcançam altos índices 

de mortalidade mais rapidamente (KAKOOLAKI et al., 2011).   
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1.5.7 Métodos de diagnósticos de WSSV em L. vannamei  

Os métodos para o diagnóstico das doenças virais que acometem os camarões podem 

ser divididos em: histológicos para a avaliação das lesões que os patógenos podem causar nesses 

tecidos; e moleculares, que são utilizadas para a detecção do patógeno causador da doença 

(MARTINS, 2005). 

1.5.7.1 Métodos moleculares 

A OIE, em seu manual de testes diagnósticos para animais aquáticos, lista a Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR), o sequenciamento de DNA, o PCR em tempo real, a hibridização 

in situ e a amplificação isotérmica mediada por loop (LAMP) como as principais técnicas de 

diagnóstico moleculares para WSSV (OIE, 2012). 

A PCR para diagnóstico de WSSV indicada pela OIE é a de dois passos (Nested PCR), 

desenvolvida por Lo et al. (1996). A reação é feita a partir de DNA extraído de tecidos dos 

camarões investigados, que podem ser pleópodos, brânquias ou 100 µl de hemolinfa. A extração 

segue um protocolo que abrange digestão, extração com fenol-clorofórmio e precipitação com 

etanol. A avaliação qualitativa (ausência ou presença) do WSSV é feita por PCR e primers 

(Sequência curta de nucleotídeos) que flanqueiam um fragmento específico do DNA do vírus a 

ser amplificado. Quando a carga viral é elevada, um resultado positivo pode ser obtido já no 

primeiro passo desse protocolo. Entretanto, para baixas cargas virais, faz-se necessária a 

realização de uma segunda PCR, que confere maior sensibilidade ao método (OIE, 2012). O 

sequenciamento dos produtos do segundo passo da PCR é usado como confirmação de 

resultados positivos quando se investiga infecção por WSSV em novos hospedeiros. 

A PCR em tempo real (q-PCR) é uma variante da PCR convencional, que apresenta 

grande sensibilidade e especificidade para diagnóstico do WSSV. Utiliza sondas marcadas com 

corantes fluorescentes e plataforma capaz de detectar a luz liberada durante a reação de 

amplificação.  

Existem dois sistemas de precursores para a realização do q-PCR, o SybrGreen®, que 

produz resultados apenas qualitativos, e o TaqMan®, que é capaz de quantificar a carga viral 

das amostras analisadas, uma vez que a sonda TaqMan produz uma fluorescência que é 

diretamente proporcional à amplificação do fragmento do DNA viral alvo. Essa fluorescência 

é medida pelo equipamento e com auxílio de um controle positivo usado para a construção de 
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uma curva padrão a partir do qual a carga viral pode ser calculada (DURAND e LIGHTNER, 

2002; OIE, 2012) 

A Hibridização in situ (HIS) é um método histoquímico que emprega biologia 

molecular, e permite a detecção de um fragmento específico do DNA do WSSV com o uso de 

sondas no interior das células infectadas, extraídas de tecidos processados e fixados por inclusão 

de parafina. Para a aplicação do método de HIS, uma lâmina com o tecido a ser investigado é 

aquecida para a eliminação da parafina; posteriormente, o tecido é reidratado, tratado com 

proteinase K e, então, aplica-se a solução de hibridização. Se o fragmento viral alvo estiver na 

amostra, ocorrerá o anelamento com a sonda, formando uma molécula estável. Posteriormente, 

aplicam-se anticorpos e corantes seguidos da montagem da lâmina. Se houver a presença do 

fragmento viral, ele terá sido marcado pela sonda e poderá ser observando em microscópio de 

câmara escura sob a forma de depósitos intracelulares de precipitado negro ou azul escuro 

(NUNAN e LIGHTNER, 1997; OIE, 2012; CUÉLLAR-ANJEL, 2014). 

A amplificação isotérmica mediada por loop (LAMP) também é uma variação da PCR 

convencional e utiliza quatro primers e uma enzima capaz de amplificar o fragmento alvo em 

condições isotérmicas, dispensando o uso de termociclador, o que a torna um método rápido e 

barato. Os produtos da reação do LAMP são visualizados através de eletroforese em gel de 

agarose 2%, visualização de fluorescência ou turbidez (KONO et al., 2004; OIE, 2012). 

1.5.7.2 Método histológico 

O diagnóstico da doença da mancha branca (WSD) por técnicas histológicas é realizado 

através da análise de lâminas contendo cortes transversais e longitudinais do cefalotórax e 

abdômen, fixados preliminarmente em solução de Davidson e corados com eosina e 

hematoxilina. Quando observadas em microscópio, as amostras provenientes de camarões 

afetados pelo WSSV apresentam inclusões intranucleares proeminentes, de coloração 

eosinofílica a basofílica pálida, Feulgens positivas, as quais se encontram dentro de núcleos 

hipertrofiados, comumente nas células epiteliais e nos tecidos conectivos (PANTOJA e 

LIGHTNER, 2014). Nos estágios iniciais os corpos de inclusão são eosinofílicos, 

centronucleares e contornados por um halo claro que é um artefato resultante da fixação com 

solução de Davidson. Em estágios mais avançados da infecção, os corpos de inclusão são 

maiores e mais desenvolvidos, não apresentam halo e têm coloração basofílica pálida 

(LIGHTNER, 2011). 
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OBJETIVOS 

O Objetivo Geral desta pesquisa foi avaliar a ocorrência da enfermidade da mancha 

branca (WSSV) nas fazendas de cultivo do camarão marinho Litopenaeus vannamei do Vale 

do Rio Açu, litoral Norte do Rio Grande do Norte. Os Objetivos Específicos foram: No capítulo 

1 caracterizar a atividade de carcinicultura do Vale do Rio Açu do ponto de vista tecnológico e 

da capacidade produtiva; No capítulo 2 avaliar a presença do patógeno WSSV no Vale do Açu 

através de métodos moleculares e diagnósticos histológicos nos anos de 2012 e 2015; e no 

capítulo 3 identificar genótipos do WSSV presentes no Vale do Açu em diferentes épocas, 

utilizando as ORF 75, 94 e 125 e as VR 14/15 e 23/24. 
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CAPÍTULO I 

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE CARCINICULTURA NO VALE DO 

RIO AÇU, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 

1 INTRODUÇÃO 

A produção de camarão marinho em cativeiro é uma atividade econômica que tem 

contribuído de forma importante para a economia, a geração de empregos e a produção de 

alimentos em vários países. Em 2013, a carcinicultura produziu 4.454.602 toneladas, chegando 

a alcançar o valor de 22,662 bilhões de dólares (Food and Agriculture Organization of United 

Nations – FAO, 2015a). Desse total, 74% (3.314.447 toneladas) foram decorrentes do cultivo 

da espécie Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931), que é o sexto organismo aquático mais 

cultivado no mundo, com produção estimada em 16,514 bilhões de dólares (FAO, 2015b). Essa 

produção está concentrada principalmente nos países do continente asiático, sendo a China o 

maior produtor com 39,1% da produção mundial em 2012. Entretanto, a América Latina 

desponta como área de grande potencial para ampliação da carcinicultura, com destaque para o 

Equador, o México e o Brasil (FAO, 2014). 

No Brasil, a introdução do L. vannamei, que se adaptou muito bem às condições locais, 

em especial na região Nordeste, proporcionou o desenvolvimento da carcinicultura no país. A 

atividade apresentou um rápido desenvolvimento, e a produção saltou de 3.600t, em 1997, para 

90.360t em 2003, o que colocou o camarão cultivado em segundo lugar na pauta das 

exportações do setor primário da Região Nordeste, tornando o Brasil o sexto maior produtor 

mundial, com exportações no plano de 58.455t e valores econômicos na marca dos US$ 226 

milhões (ROCHA, 2014; 2015).  

No entanto, a partir de 2004, a carcinicultura brasileira sofreu uma forte diminuição em 

sua produção. Entre os fatores apontados como causas estão a valorização do dólar, a ação 

antidumping americana e o surto do Vírus da Mionecrose Infecciosa (IMNV) (SILVA e 

SAMPAIO, 2009; ROCHA, 2010; RODRIGUES e BORBA, 2015). No Rio Grande do Norte, 

somaram-se a esses fatores as sucessivas enchentes nos anos de 2004, 2008 e 2009, as quais 

prejudicaram severamente os empreendimentos das principais áreas produtoras no Estado 

(ABCC, 2013).  
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O fortalecimento da demanda no mercado brasileiro por camarão foi responsável por 

uma retomada da produção na carcinicultura, atualmente voltada quase exclusivamente para o 

mercado doméstico. Com o ajuste do sistema de produção a essa nova realidade as empresas 

voltaram a ampliar a produção. Assim, a participação do mercado interno, que era de 31% em 

2004 passou para 99% em 2011 (BEZERRA, 2010; TAHIM e ARAÚJO, 2014), reforçando a 

importância social e econômica dessa atividade principalmente para o Nordeste Brasileiro onde 

se concentram 99% da produção nacional (RODRIGUES e BORBA, 2015).  

No censo mais recente sobre a carcinicultura brasileira, realizado em 2011, o Ceará 

aparece como o Estado brasileiro com maior área de cultivo em operação, somando um total de 

6.580 ha (33,2% do total do país). Em segundo lugar figurava o Rio Grande do Norte, com área 

de 6.540 ha (33% do total) distribuídos em 385 empreendimentos, sendo que aproximadamente 

um terço desta área está localizado no Litoral Norte do Estado, nos municípios próximos à 

Bacia do Rio Açu (ABCC, 2013). 

Muitas pesquisas têm comprovado a importância da carcinicultura para a economia dos 

municípios onde as fazendas são instaladas (SILVA e SAMPAIO, 2009; TAHIM e ARAÚJO, 

2014; SAMPAIO et al., 2008). Em um estudo sobre os impactos socioeconômicos da 

carcinicultura em municípios do Nordeste brasileiro, SAMPAIO et al. (2008) demonstraram a 

importante contribuição da atividade na receita tributária dos municípios estudados incluindo o 

município de Pendências, localizado às margens do Rio Açu, onde, em 2002, esta contribuição 

alcançou 14,5% do total arrecadado. Os autores destacaram ainda que este impacto positivo da 

carcinicultura sobre o emprego e a renda municipal tem possibilitado um aumento nos níveis 

de consumo e bem estar da população destes municípios.  

Dada a importância social e econômica da carcinicultura para o Nordeste brasileiro e o 

destaque da Bacia do Rio Açu como polo produtor no Rio Grande do Norte, torna-se importante 

o levantamento de informações atuais e detalhadas sobre esta cadeia produtiva regional, que 

possam subsidiar ações de gestão visando seu fortalecimento e crescimento sustentável. Este 

trabalho tem como objetivo caracterizar a atual situação da carcinicultura praticada no Vale do 

Rio Açu com ênfase na capacidade produtiva, nível tecnológico e geração de empregos diretos. 

2 METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa, foi utilizada a aplicação de questionário 

semiestruturado em fazendas de camarão localizadas no Vale do Rio Açu, litoral norte do 
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Estado do Rio Grande do Norte, compreendendo os municípios de Macau, Pendências, Alto do 

Rodrigues e Carnaubais (Figura 1). As fazendas foram identificadas através de várias fontes de 

informações, como o banco de dados do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte Campus Macau (IFRN-Macau), fornecedores de ração, responsáveis técnicos, 

além de empresários do setor, buscando alcançar todos os empreendimentos em atividade.  

 
Figura 1: Localização dos municípios do Vale do Açu que compõem a área de estudo 

 

Posteriormente, as fazendas identificadas foram visitadas para a aplicação do 

questionário aos proprietários ou responsáveis técnicos. Isso ocorreu entre os meses de 

fevereiro a maio de 2014. Foram desconsideradas, para efeito da pesquisa, as unidades que 

estavam fora de operação. O questionário era composto de 35 perguntas referentes ao número 

de fazendas de camarão e área destinada ao cultivo, número de empregos diretos gerados, 

produção anual em 2013, salinidade da água utilizada no cultivo, nível tecnológico utilizado na 

produção, mercados consumidores e problemas com as enfermidades que afetam os camarões 

cultivados (Anexo 1). 

Para a classificação das fazendas quanto à salinidade da água que abastece os cultivos, 

foi utilizada a definição proposta por Boyd (2001): água doce, salinidade até 0,5 g/l; 

holigohalina, entre 0,5 e 3 g/l; mesohalina, de 3 à 16,5; polihalina de 16,5 à 30 g/l; eurihalina 

ou marinha, de 30 a 40 g/l e hiperhalina acima de 40 g/l. 
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Para facilitar a discussão dos resultados e a comparação com outros levantamentos feitos 

anteriormente na região, a tabulação e categorização dos dados obtidos foram, na maior parte 

das vezes, semelhantes à utilizada pela ABCC (2013) em seu levantamento da infraestrutura 

produtiva da carcinicultura no Brasil, realizado em 2011. Nessa metodologia, a classificação 

das fazendas quanto ao porte do empreendimento adota as seguintes categorias: Micro, abaixo 

de 5 hectares; Pequeno, entre 5 e 10 hectares; Médio, entre 10 e 50 hectares e Grande acima de 

50 hectares.  

Para a avaliação do nível tecnológico empregado nos empreendimentos de 

carcinicultura, foi adotado como indicadores o uso das seguintes práticas: utilização de 

berçários, aeradores, probióticos e comedouros fixos além da realização de análises presuntivas 

e análises hidrológicas. Para acessar informações sobre o mercado consumidor do camarão 

produzido na região, os representantes das fazendas foram questionados se a produção era 

comercializada para exportação ou para o mercado brasileiro, e, no caso de atender ao mercado 

interno, para qual Estado. Por fim, perguntou-se aos carcinicultores quais patologias têm 

exercido impacto negativo sobre a produção do camarão e qual causou mais prejuízos até o 

momento. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificadas e entrevistadas 20 fazendas em quatro municípios potiguares 

(Macau, Pendências, Carnaubais e Alto do Rodrigues), resultando numa coleta significativa de 

informações sobre a atividade de carcinicultura desenvolvida no Vale do Rio Açu.  

A área total de lâmina d’água ocupada encontrada nos viveiros de camarão nas 20 

fazendas foi de 1.843,7 ha, distribuídos em 545 viveiros com áreas individuais que variam de 

0,6 até 9,4 ha. O município de Carnaubais foi o que apresentou o maior número de fazendas, 

nove empresas; seguido de Macau com seis; Pendências com quatro; E Alto do Rodrigues com 

uma. No entanto, ao se considerar a área de produção, o município de Pendências apresenta a 

maior área, com 1.093ha, seguido de Carnaubais com 503,1ha, Macau com 244,6ha e Alto do 

Rodrigues com 3ha (Tabela 2). 

 Levantamento realizado pela ABCC (2013) no Vale do Açu mostrou que em 2011 23 

fazendas estavam registradas nos municípios de Macau (8), Pendências (5), Carnaubais (8) e 

Porto do Mangue (2). Nesta pesquisa, foram identificados 20 empreendimentos. Entretanto, 

durante a aplicação dos questionários, foi possível observar que ocorre com frequência a fusão 

de algumas fazendas em consequência de arrendamentos ou compra de áreas de uma fazenda 
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por proprietários de outras, assim como a divisão de uma fazenda em duas ou mais, motivada, 

por exemplo, por dissolução de sociedades. Dessa forma, a avaliação da carcinicultura a partir 

do número de unidades produtivas se torna bastante imprecisa, sendo mais indicado o uso da 

área ocupada pela atividade.   

 
Tabela 2: Distribuição do número de produtores ativos em 2014 por município, com área produtiva, 

produção de 2013 

 2011 (ABCC, 2013) 2014 (Este estudo) 

 Produtores Área(ha) Produção(t) Produtores Área(ha) Produção(t) 

Alto do 

Rodrigues 

0 0 0 1 3 7,1 

Carnaubais 8 431 990 9 503,1 857,4 

Macau 8 259 742 6 244,6 558,3 

Pendências 5 1.123 1.680 4 1.093 4.871,3 

Porto do 

Mangue 

2 316 380 0 0 0 

Total 23 2.129 3.792 20 1843,7 6.294,1 

 

Quando comparamos os resultados obtidos no presente estudo com os do censo 

publicado pela ABCC (2013) referente ao ano de 2011, percebe-se uma diminuição discreta de 

13,4% na área de cultivo, de 2.129 ha para 1.843,7 ha em 2013. Esta diminuição se deve ao 

fechamento de algumas fazendas, atualmente desativadas, ou à mudança de atividade de 

algumas áreas, como é o caso das duas únicas fazendas registradas pela ABCC no município 

de Porto do Mangue, em 2011, e que foram adaptadas para a produção de sal, extinguindo-se a 

atividade de carcinicultura no município, a qual chegou a representar 49% do PIB municipal 

em 2003 (SAMPAIO et al, 2008).  

Apesar da menor área de cultivo registrada neste estudo, em comparação com 2011, a 

produção de camarão cultivado do Vale do Rio Açu apresentou um incremento de 

aproximadamente 66%, aumentando de 3.792t, no censo de 2011, para 6.294,19t em 2013 

(Tabela 2). Esse acréscimo da produção, obtido com maiores densidades de cultivo praticadas 

por parte dos produtores da região, foi motivado pelo bom momento do mercado interno, que, 

naquele ano, segundo os relatos dos produtores, proporcionou uma boa margem de lucro para 

a atividade. Esses dados estão em concordância com estudos de avaliação econômica da 



32 

 

 

carcinicultura no Nordeste, que constataram o momento de recuperação pelo qual passava a 

atividade, impulsionada pela demanda interna aquecida, bons preços de venda para o camarão 

e as boas condições macroeconômicas do país (BEZERRA, 2010). 

De acordo com o questionário aplicado, a atividade gerou um total de 661 empregos 

diretos em 2013, sendo o município de Pendências o que apresentou o maior número, 449 

empregos, seguido de Carnaubais, com 132, Macau, com 78, e Alto do Rodrigues, com 2 

(Tabela 3).  

Os resultados demonstram que a carcinicultura na Região do Vale do Açu gerou, em 

2011, 0,36 empregos diretos continuados por hectare de viveiro em produção, agrupados em 

três setores das empresas: trabalho de campo, serviços administrativos e vigilância. Em sua 

maioria, esses empregos são ocupados por mão de obra local com baixo nível de escolarização, 

permitindo o acesso ao emprego formal por parte de trabalhadores com pouca qualificação. 

Foram desconsiderados, neste cálculo, empregos gerados em outros elos da cadeia produtiva 

do cultivo de camarão, como laboratórios de larvicultura, unidades de beneficiamento e cadeia 

de comercialização, assim como a contratação de serviços temporários.  

Tabela 3: Número de empregos diretos gerados nas fazendas de camarão do Vale do Açu em cada 

município 

Município Número de empregos 

Macau 78 

Pendências 449 

Carnaubais 132 

Alto do Rodrigues 2 

Total 661 

 

Costa e Sampaio (2004) avaliaram a geração de empregos diretos na cadeia produtiva 

do camarão marinho cultivado no Brasil nos anos de 2002 e 2003, calculando que nesse período 

a atividade gerava em média 1,0 emprego/ha (emprego direto considerando apenas engorda), 

sendo este índice menor em fazendas de grande porte devido à economia de escala. Neste 

estudo, foi identificado que a carcinicultura gerava um número de empregos por hectare muito 

superior a outras atividades tradicionais no Nordeste, como a fruticultura (0,42 emprego/ha, na 

produção de manga, e 0,16 na produção de coco) e produção de cana-de-açúcar (0,35 

emprego/ha).  
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O menor número de empregos por hectare observado na região do Vale do Açu, em 

2011, quando comparado com o estudo de Costa e Sampaio (2004), está diretamente 

relacionado com a presença de empresas de grande porte na região (Tabela 4), que empregam 

proporcionalmente menos mão de obra que as de menor porte. Além disso, as dificuldades 

enfrentadas pela carcinicultura em todo o país, decorrentes de surtos de doenças, e pela 

diminuição das exportações, que caíram drasticamente desde 2004 (ABCC, 2013), exigiram 

dos produtores uma adequação a novos patamares de margem de lucro através da diminuição 

dos custos, entre os quais os custos com mão de obra. 

Ao se avaliar a atividade de carcinicultura praticada na área de estudo, considerando o 

porte das unidades produtivas, foi observado que a maior parte delas (80%) é de médio e grande 

porte. As empresas de grande porte concentram 88,7% da área destinada aos cultivos e 90,5 % 

da produção (Tabela 4). 

Tabela 4: Número de produtores, área e produção absolutos e relativos no ano de 2013 por categoria de 

porte do empreendimento  

Categoria 
Número de 

produtores 
% Área (ha) % 

Produção 

(t) 
% 

Micro 2 10,0 6,0 0,3 21,4 0,3 

Pequeno 2 10,0 20,0 1,1 78 1,2 

Médio 7 35,0 181,7 9,9 503,9 8,0 

Grande 9 45,0 1.636,0 88,7 5.690,8 90,5 

Total 20 100 1.843,7 100 6.294,1 100 

 

A participação majoritária de fazendas de médio e grande porte na região estudada é 

uma característica marcante da carcinicultura do Vale do Açu e diverge dos resultados 

registrados no Rio Grande do Norte pelo censo de 2011, em que 46,5% de todos os 

empreendimentos do estado estavam na categoria de micro produtores (ABCC, 2013). 

Os empreendimentos localizados na área de estudo apresentaram uma forte variação, 

quando considerada a salinidade da água empregada no cultivo. Conforme esperado, as 

fazendas localizadas mais próximas à foz utilizavam água com salinidades maiores que aquelas 

localizadas rio acima. Entretanto, as fazendas localizadas em Macau (próximas à foz) 

apresentaram uma salinidade particularmente elevada caracterizando um ambiente hiperhalino, 

com salinidade média acima de 40 g/L na maior parte do ano e chegando, em alguns casos, a 

mais de 60 g/L nos meses mais secos e de maiores taxas de evaporação, condições que 

contribuem para a concentração dos sais presentes na água armazenada nos viveiros.  
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Foi observado que à medida que aumenta a distância das fazendas da foz do rio, cresce 

também a influência da água doce, e a salinidade da água utilizada no abastecimento dos 

viveiros diminui, passando as fazendas a utilizarem águas mesohalinas (3,1 - 16,5 g/L) e 

polihalinas (16,6 – 30 g/L), como no município de Pendências, chegando ao ponto de 

praticamente utilizarem água doce, com salinidades iguais ou inferiores a 0,5 g/l, como na quase 

totalidade das fazendas de Carnaubais. Também se registrou nesta pesquisa a primeira fazenda 

de carcinicultura no Município de Alto do Rodrigues. Esta é atualmente a fazenda localizada a 

maior distância do litoral e trabalha exclusivamente com água doce. Embora seja um 

microprodutor, com apenas 3 ha, sua localização pode ser indício de um movimento inicial de 

expansão da atividade em direção ao interior do continente.    

Tabela 5: Número de fazendas por categoria de águas (Boyd, 2001) em municípios do Vale do Açu 

Categoria Salinidade g/l Macau Pendências Carnaubai

s 

Alto do 

Rodrigues 

Total 

Doce ≤ a 0,5 0 2 7 1 10 

Oligohalina 0,5 – 3,0 0 0 0 0 0 

Mesohalina 3,1 – 16,5 0 2 1 0 3 

Polihalina 16,6 – 30 0 0 1 0 1 

Eurihalina 30,1 – 40 0 0 0 0 0 

Hiperhalina ≥ a 40,1 6 0 0 0 6 

 

O camarão cinza L. vannamei é uma espécie tipicamente eurialina e tolera alta variação 

de salinidade. Entre as espécies de camarões marinhos cultivados nas Américas, é 

provavelmente a que melhor se adapta aos cultivos em baixas salinidades (MACGRAW et al., 

2002; FONCECA et al., 2009). Os resultados comprovam a grande capacidade de 

osmorregulação do L. vannamei à carcinicultura na região, onde se podem observar três grupos 

distintos quanto à salinidade da água utilizada nos cultivos: Fazendas com águas hiperhalinas, 

fazendas com águas meso-polihalinas e fazendas com águas doces. 

A expansão do cultivo de L. vannamei para áreas cada vez mais distantes do litoral 

utilizando água com baixa salinidade de rios, barragens e poços é uma tendência global. Os 

altos custos das áreas costeiras, assim como as restrições impostas pelas regulamentações 

ambientais limitam a expansão da aquicultura em regiões próximas ao litoral (SOWERS et al., 

2005). Essas limitações, somadas à habilidade do L. vannamei de tolerar larga variação de 

salinidade, que o consagraram como espécie popular para cultivos em água doce (LIAO e 

CHIEN, 2011), ampliaram as fronteiras de expansão da carcinicultura brasileira rumo ao 

interior do continente (VALENÇA e MENDES, 2004; FONSECA et al., 2009).  
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Essa realidade está bem configurada no Vale do Açu e, provavelmente, essa expansão 

não é mais intensa devido à insegurança no fornecimento de água doce a partir da Barragem 

Armando Ribeiro Gonçalves, localizada rio acima e administrada pelo Departamento Nacional 

de Obras Contra a Seca (DNOCS). A liberação de água diminui drasticamente quando a 

barragem atinge níveis considerados críticos, situação que vem acontecendo desde 2015 e que 

vem se tornando um fator limitante para o crescimento da atividade, inserindo a carcinicultura 

em conflitos pelo uso da água do Rio Açu, que também é importante para a fruticultura irrigada 

e o abastecimento humano de vários municípios da Região. 

Do ponto de vista do nível tecnológico empregado nos empreendimentos de 

carcinicultura entrevistados, 60% deles utilizam berçários para pós-larvas antes do povoamento 

dos viveiros; 35% utilizam aeradores nos viveiros de engorda para incremento do oxigênio 

dissolvido na água em alguma fase da engorda; 40% utilizam probióticos; 80% realizam análise 

hidrológica durante os cultivos; 45% realizam análises presuntivas frequentemente como 

método de acompanhamento da saúde dos camarões e tomada de decisões quanto ao manejo; e 

100% das fazendas utilizam comedouro na oferta da ração aos animais seja como único método 

de arraçoamento ou combinado com voleio. 

Na comparação dos resultados do presente estudo com os dados anteriores mais recentes 

da carcinicultura potiguar, obtidos do censo da carcinicultura brasileira de 2011 (ABCC, 2013), 

percebe-se que, no Vale do Açu, a utilização de berçários, comedouros e a realização de análises 

de água foram muito mais frequentes em 2013, enquanto o uso de probióticos permaneceu 

estável e a utilização de aeradores foi menor (Tabela 6).   

Tabela 6: Porcentual de utilização dos indicadores de tecnologia avaliados. * dados do censo da ABCC 

de 2011 para o RN. 

Fonte dos dados 

e ano de 

referência 

Uso de 
berçário

s 

Uso de 
Aeradores 

Uso de 
probióticos 

Realiza 

Análises 
Hidrológicas 

Realiza 

Análises 

Presuntivas 

Uso de 
Comedouros  

2011 (ABCC)* 11% 61% 41% 36% 57% 83% 

2013 (Este 

estudo) 60% 35% 40% 80% 45% 100% 

*Fonte: ABCC (2013) 

 

A utilização mais intensa de berçários, comedouros e análises de água observada na 

Bacia do Açu é indicador de um elevado patamar tecnológico e possibilita ganhos na 

produtividade. Silva e Sampaio (2009) ressaltam que aperfeiçoamentos como este no sistema 
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produtivo aumentam a eficiência e competitividade da carcinicultura e podem, até mesmo, 

proporcionar redução nos impactos ambientais gerados, mas que esses benefícios são mais 

acessíveis às empresas de maior porte por terem maior capacidade de investimentos e de 

contratação de assistência técnica. O perfil observado neste estudo com empresas 

majoritariamente de médio e grande porte comprova a capacidade econômica para 

aprimoramento tecnológico, como o observado no uso de berçários que permitem ampliação da 

produção diminuindo o período de engorda nos viveiros e, consequentemente, um maior 

número de ciclos de cultivo por ano. O bom momento econômico que a atividade vinha 

vivenciando desde 2010 (BEZERRA, 2010) também pode estar relacionado ao aprimoramento 

tecnológico observado. 

A utilização mais intensa de tecnologias na produção de camarão tem como objetivo 

imediato dos produtores o aumento da lucratividade, mas a maior eficiência e produtividade 

permitem o aumento da produção sem necessariamente ampliar as áreas de cultivo, diminuindo 

a pressão sobre novas áreas para expansão.  Martinez-Codeiro e Leung (2005) ressaltam que o 

grande desafio que se coloca para o crescimento sustentável da carcinicultura, atividade sempre 

lembrada pelos impactos ambientais que causa, é produzir com a máxima eficiência e 

produtividade e o mínimo possível de impactos ao meio ambiente.  

Das 20 fazendas avaliadas através dos questionários, 19 destinam integralmente sua 

produção para o mercado brasileiro (97,2%) e apenas uma declarou ter exportado, no ano de 

2013, 5% de sua produção, ou 238 t, equivalentes a 2,8% do total produzido no Vale do Açu 

neste ano. Nos casos da comercialização no mercado brasileiro, a compra é feita por 

comerciantes que adquirem o camarão fresco e o transportam refrigerado em caminhões para 

os estados consumidores, sem que passe por qualquer tipo de processamento.  

Foram declarados como principais consumidores do camarão produzido no Vale do Açu 

os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, mas também são citados a Bahia, o Paraná, a Paraíba 

e o próprio Rio Grande do Norte. 

Esses resultados estão de acordo com os observados em outros Estados produtores. 

Segundo Tahim e Araújo (2014), a comercialização da produção brasileira de camarão no 

mercado interno, que era 31% em 2004, passou a 99% em 2011. Quando as exportações 

brasileiras de camarão cultivado entraram em declínio, a demanda interna por camarão se 

tornou imprescindível para a continuidade, e a retomada do crescimento da carcinicultura 

nacional (BEZERRA, 2010), que em 2013 produziu 85.000t, aproximando-se da maior 
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produção nacional obtida, que, no ano de 2003, foi de 90.190t (ROCHA, 2014). Entretanto, 

como pouco dessa produção é processada no Rio Grande do Norte, as indústrias de 

beneficiamento de camarão que ainda estão ativas no estado continuam trabalhando abaixo de 

sua capacidade de produção, que, em 2011, era de 7.860t/mês, correspondente a 38,7% da 

capacidade nacional (ABCC, 2013). 

 Quando questionadas sobre quais enfermidades já causaram impacto negativo sobre a 

produção, a mais citada foi a Mionecrose Infecciosa Viral (IMNV), com relatos em 90% das 

fazendas. Vibrioses vem em segundo lugar, citada por 50% das fazendas. E, em terceiro, a 

Hepatopancreatite Necrosante (NHP), com 15%. Outras patologias citadas foram a Necrose, 

com 10%, Vírus da Mancha Branca (WSSV) e Gregarina, ambas com 5% (Tabela 7).  

 
Tabela 7: Patologias que afetam a produção de camarão no Vale do Açu, com número e porcentual de 

fazendas afetadas por cada patologia  

Patologia Fazendas afetadas % 

IMNV 18 90 

Vibriose 10 50 

NHP 3 15 

Necrose 2 10 

WSV  1 5 

Gregarina 1 5 

 

Os relatos obtidos pelas entrevistas realizadas coincidem com resultados de outros 

estudos, que listaram as principais patologias que afetam a carcinicultura brasileira (NUNES et 

al., 2004), as quais estão, também, entre as mais importantes para o continente americano como 

um todo (PANTOJA e LIGHTNER, 2008; FLEGEL, 2012).  Entretanto, chama a atenção a 

declaração de ocorrência de WSSV, durante a aplicação do questionário em maio de 2013, por 

parte de um responsável técnico de uma das fazendas da região, uma vez que até então não 

havia registros de ocorrência da doença no Vale do Açu. Segundo o relato, o WSSV não chegou 

a causar mortalidade expressiva e foi diagnosticada através de análise presuntiva pelo técnico 

que vivenciou um surto dessa patologia no Equador. Embora não tenha sido feita uma análise 

confirmatória que apoie esse diagnóstico, ele ganha relevância com o fato de o WSSV ter sido 

registrado amplamente a partir de junho de 2015 em toda a região, causando grandes prejuízos. 

Questionados sobre qual doença causou maior impacto sobre a produção de camarão, 

55% dos representantes das fazendas apontaram a IMNV, 25% a Vibriose, 5% a NHP, e 15% 

por cento não souberam responder. Sobre riscos futuros com patologias, 65% apontaram WSSV 
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como maior risco, 10% respondeu IMNV, 5% Vibriose, e 20% não responderam. A 

preocupação demonstrada em 2013 com WSSV era reflexo dos grandes prejuízos que a 

enfermidade já vinha causando em outras regiões do Brasil desde 2005 (MULLER et al, 2010) 

e, infelizmente, desde meados de 2015 é uma realidade com a qual os produtores estão tendo 

que lidar, com consequências ainda não quantificadas em termos de queda na produção e 

impacto social. 

As patologias que atacam os camarões nos cultivos estão hoje entre os maiores 

problemas do setor, uma vez que as altas taxas de mortalidade diminuem a lucratividade e em 

alguns casos chegam a inviabilizar a atividade. Natori et al. (2011) afirmaram que as 

enfermidades constituem atualmente um desafio para a carcinicultura e afirmam que, no caso 

do Brasil, a intensificação dos sistemas produtivos em atividade é o motivo para maior 

ocorrência dos surtos. Entretanto, Pantoja e Lightner (2008) sugeriram que, no futuro, os 

cultivos de camarão em sistemas intensivos e superintensivos, realizados em instalações 

projetadas para essa finalidade, serão mais competitivos por permitirem um maior controle dos 

parâmetros de qualidade de água e uma aplicação mais efetiva das ações de biossegurança. 

No Rio Grande do Norte, algumas empresas têm investido em sistemas de cultivo 

intensivo de produção, baseados no modelo asiático, como forma de continuar produzindo 

camarão com altas densidades de povoamento mesmo em regiões onde o IMNV e WSSV 

estejam presentes. Esse modelo utiliza viveiros lonados, água tratada para eliminação de 

potenciais vetores, densidades de estocagem entre 80 a 120 camarões/m² e são adotados 

rigorosos controles de biossegurança. Em um estudo sobre a utilização em escala comercial 

desse sistema, em uma empresa localizada no Litoral Sul do Rio Grande Norte, em 2010, os 

resultados preliminares de sobrevivência (78,1%) e produtividade (9,8t/ha/ciclo de 100 dias) 

foram bastante satisfatórios e apontaram esse modelo como uma alternativa viável para 

aumentar a produção nacional mesmo em áreas afetadas pelo WSSV (GUERRELHAS et al., 

2011). 

4 CONCLUSÕES 

A região do Vale do Açu constitui um importante polo de produção de camarão de 

cultivo no estado do Rio Grande do Norte e os resultados desta pesquisa mostram que até 2013, 

ano da coleta dos dados, a atividade passava por um processo de ampliação na produção em 

comparação com os dados do censo de 2011, resultante principalmente da intensificação dos 
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sistemas de cultivo uma vez que não foi constatada ampliação da área usada pela carcinicultura 

no período. 

 A carcinicultura continua sendo uma importante geradora de emprego no Vale do Baixo 

Açu e é constituída principalmente por fazendas de médio e grande porte e elevado nível 

tecnológico. Os cultivos utilizam águas com salinidades que variam de hiperhalina a doce sendo 

que a inconstância no abastecimento de água doce se apresenta como um fator limitante para a 

ampliação da atividade nas localidades mais afastadas do litoral. 

As patologias constituem um grande desafio para a carcinicultura local, assim como 

ocorre em todo o mundo. O risco sempre presente de surtos de velhas e novas doenças impõe 

aos carcinicultores algumas incertezas quanto ao futuro da atividade e o desafio de encontrar 

um nível de intensificação de produção que permita uma boa lucratividade sem degradação das 

condições de cultivo do camarão que favorecem a ocorrência de surtos.   
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CAPÍTULO II 

DETECÇÃO DO VÍRUS DA SÍNDROME DA MANCHA BRANCA (WSSV) EM 

CAMARÕES Litopenaeus vannamei (BOONE, 1831) CULTIVADOS NO VALE DO AÇU 

1 INTRODUÇÃO 

O vírus da síndrome da mancha (White Spot Syndrome Virus – WSSV) é o patógeno de 

maior importância econômica para o cultivo de camarões devido aos grandes prejuízos que tem 

causado aos carcinicultores em todo o mundo (VAN HUTEN et al., 2001; SALEHI, 2010; 

FLEGEL, 2012; LIGHTNER et al., 2012). Apesar de seu significado socioeconômico, várias 

questões sobre a infecção e sua propagação ainda não foram esclarecidas (SÁNCHEZ-PAZ, 

2010). Esse vírus foi detectado inicialmente em Taiwan em 1992 e rapidamente atingiu 

praticamente toda a Ásia, chegando à América do Norte em 1995, provavelmente através de 

importação de camarão congelado (HANSSON et al., 2006).  

O primeiro relato da síndrome da mancha branca (White Spot Disease – WSD) no Brasil 

ocorreu em fazendas de cultivo de Litopenaeus vannamei no Estado de Santa Catarina, em 

novembro de 2004. Em janeiro de 2005, a enfermidade foi diagnosticada e notificada à 

Organização Internacional das Epizootias (OIE, 2005). A doença atingiu rapidamente quase a 

totalidade das fazendas do Estado, chegando a causar mortalidades de até 100% dos camarões 

cultivados, com consequentes prejuízos da ordem de três milhões de dólares (APHIS-USDA, 

2005; SEIFFERT et al., 2005, CAVALLI et al., 2008). Em março de 2005, houve registro e 

notificação à OIE de mortalidades de camarões causadas pelo WSSV em uma fazenda de 

cultivo localizada no distrito de Canavieiras, município de Aracati, no Estado do Ceará, não 

havendo perdas significativas para a produção de camarão nesse Estado (OIE, 2005; MULLER 

et al., 2010).  Em 2007, o WSSV foi novamente detectado em fazendas do Estado do Ceará, 

mas também sem ocasionar grandes perdas na região de ocorrência da doença (FEIJÓ et al., 

2013).  

Posteriormente, foram registradas mortalidades de camarões cultivados no sul da Bahia 

(2008), Pernambuco (2011), Paraíba (2011) e Rio Grande do Norte (2012), onde foram 

verificados maiores índices de mortalidade, especialmente quando comparados aos registrados 

no Estado do Ceará (MULLER et al., 2010; GUERRELHAS & TEIXEIRA, 2012). No estado 

do Rio Grande do Norte, a ocorrência da WDS até 2015 esteve restrita ao litoral sul do Estado, 
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compreendendo os municípios localizados desde a divisa com o Estado da Paraíba até a região 

metropolitana da Cidade de Natal.   

O Vale do Rio Açu, localizado no norte do Estado do Rio Grande do Norte, é um 

importante polo de produção de camarão marinho cultivado, com área de produção, em 2014, 

de aproximadamente 1.840 hectares, que contribui de forma expressiva para a geração de 

emprego e renda, principalmente nos municípios de Macau, Pendência e Carnaubais, 

produtores da região. Apesar de estar localizado entre regiões onde a ocorrência da WSD já 

tenha sido anteriormente confirmada, a exemplo do Estado do Ceará (desde 2005) e sul do Rio 

Grande do Norte (desde 2011), nenhuma evidência da WSD tinha sido relatada para o Vale do 

Açu. No entanto, em maio de 2015 foram registrados os primeiros relatos de grandes 

mortalidades atribuídas ao WSSV, configurando-se como o primeiro registro de surto da WSD 

para a região. 

Diante do exposto, foi realizado um estudo epidemiológico, utilizando métodos 

moleculares e histopatológicos para o diagnóstico da WSD no Vale do Açu a partir da análise 

de amostras de camarões coletados nos anos de 2012 e 2015. Esse estudo teve o objetivo de 

confirmar o WSSV como agente etiológico causador das mortalidades registradas a partir de 

2015 no Vale do Açu, bem como verificar se esse vírus já estava presente na região antes do 

relato do primeiro surto da doença no Vale. 

2 METODOLOGIA 

2.1 Histórico do Surto 

Entre junho e julho de 2015, foram visitadas 10 fazendas localizadas nos municípios de 

Macau, Pendências, Alto do Rodrigues e Carnaubais para coleta de informações, através de 

entrevistas, sobre o início do surto que acometeu a região para a produção de um histórico da 

doença.     

2.2 Coleta das amostras 

As amostras foram coletadas em junho de 2015, mediante relatos de altos índices de 

mortalidade em cultivos de L. vannamei localizados no Vale do Rio Açu. Foram coletados 50 

camarões no total, com 9g (±2), em viveiros de cultivos de fazendas localizadas nos municípios 

de Macau e Carnaubais (RN). Os viveiros apresentavam um quadro característico da 
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manifestação WSD e neles se constatou um elevado índice de mortalidade, que chegou a mais 

de 90% entre três e quatro dias após a observação de sinais clínicos, como a drástica redução 

no consumo de ração, a ocorrência de camarões com coloração rosa-avermelhada e 

apresentando natação errática.  

Os camarões coletados foram transportados vivos em caixas plásticas com aeração 

mecânica até o Laboratório de Recursos Pesqueiros do Instituto Federal de Ensino Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, no Município de Macau (IFRN-Macau), onde tiveram os 

pleópodos retirados e preservados em álcool etílico 96% (Merck®) para detecção molecular de 

WSSV. Em seguida, cada animal foi numerado, fixado por injeção de solução de Davidson e 

imerso na mesma solução por 48 horas. Posteriormente, as amostras foram preservadas em 

álcool etílico 70% até o procedimento de elaboração das lâminas para a avaliação 

histopatológica (LIGHTNER, 1996; CUÉLLAR-ANJEL, 2014).  

Para a investigação da ocorrência do WSSV na região do Vale do Açu antes do primeiro 

relato de surto da doença, utilizaram-se 50 camarões assintomáticos para WSD, coletados em 

2012, no contexto do projeto PSF Camarão (UFRN), e pertencentes ao banco de amostras do 

Centro de Diagnósticos de Enfermidades de Organismos Aquáticos da Universidade Federal 

do Ceará (CEDECAM, LABOMAR-UFC). 

2.3 Análises Moleculares 

2.3.1 Extração de DNA 

Para a detecção molecular do WSSV, o DNA genômico total foi extraído a partir de 

1mg de tecido muscular dos pleópodos retirados dos camarões, de acordo com a metodologia 

descrita por SAMBROOK et al. (1989). As amostras de tecidos foram lavadas com Tris-HCL 

10 mM (pH 7,0) e transferidas para microcubos de 1,5 ml contendo 700 µl de tampão de 

extração (Tris-HCl 100 mM, SDS 1%) e 10 µl de proteinase K. As amostras foram, então, 

incubadas a 65° C por 3 horas (ou até a completa digestão do tecido). Após a incubação foram 

adicionados 350 µl de fenol e 350 µl de clorofórmio: álcool isoamílico (24:1), misturando-se 

as amostras por inversão por 5 minutos e centrifugando-se a 8.600 rpm por 5 minutos. 

Posteriormente, foram retirados 650 µl do sobrenadante e transferidos para um microtubo limpo 

de 1,5 ml. Adicionaram-se 650 µl de clorofórmio: álcool isoamílico (24:1) misturados por 

inversão por 5 minutos e centrifugados a 8.600 rpm por 5 minutos. Após essa centrifugação, 

500 µl da fase aquosa foram retirados e imediatamente transferidos para um novo microtubo de 
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1,5 ml. Posteriormente, adicionou-se 1 ml de etanol e 50 µl de acetato de sódio (3M) seguindo 

de uma incubação em freezer por 15 minutos e posterior centrifugação a 10.800 rpm por 15 

minutos a 4°C. A fase aquosa foi descartada e o pellet obtido foi lavado com 500 µl de álcool 

70% gelado, seguido por uma nova centrifugação a 10.000 rpm por 5 minutos. Após a etapa de 

centrifugação, o etanol foi descartado, o pellet foi seco a T.A. e o DNA foi então ressuspenso 

em 50 µl de água ultrapura.  

A integridade do DNA extraído foi verificada através de eletroforese em gel de agarose 

1%, preparado em 150 ml de TAE (1X) em uma cuba Electophoresis Systems FB-SB-1316 

(Fisher-Biotech®), contendo o tampão TAE (1X). A corrida foi realizada a uma potência de 

0,58 volts/cm2 de corrente contínua durante 60 minutos. O gel foi visualizado em um 

transiluminador ultravioleta SelectTMSeries (ESPECTROLINE®) e fotodocumentado através 

do sistema de análise e fotodocumentação de eletroforese (Electrophoresis Documentation and 

Analysis System 290 – EDAS 290). O DNA total de cada amostra foi quantificado por 

espectrofotometria, utilizando-se o aparelho NanoDrop 2000 (Thermo Scientific®). Antes das 

análises moleculares para a detecção do WSSV, as amostras foram padronizadas para a 

concentração de 100 ɳg de DNA/µl e acondicionada à -20° C. 

2.3.2 Reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR)  

A detecção e quantificação molecular do WSSV foi realizada por PCR em Tempo Real 

(qPCR), utilizando-se a plataforma ABI 7500 Real-time PCR system (Applied Biosystems®). 

Para as reações de qPCR, foram utilizados os primers e sonda de hidrólise preconizados pela 

OIE e descritos por Durand & Lightner (2002) (Tabela 8). As reações foram conduzidas com 

um volume total de 10 µl, sendo 5 µl do Platinum Quantitative PCR SuperMix-UDG 

(Invitrogen®), 0,3 μl (10 μM) de cada primer; 0,15 μl (10 μM) da sonda de hidrólise, 0,2 μl 

(50×) do corante de referência Rox, 1 μl de DNA e 3,05 μl de água ultrapura (Invitrogen®). 

Também foram utilizados um controle negativo (reação contendo todos os reagentes, exceto o 

DNA) e uma série de diluições do controle positivo (WSSV) equivalente a 10², 10³, 10⁴, 10⁵, 

10⁶, 10⁷, 10⁸ e 10⁹ cópias do WSSV em cada termociclagem para a construção das curvas padrão 

de quantificação. As condições para as reações de qPCR incluíram uma incubação a 50°C por 

2 minutos, ativação da Platinum®Taq DNA polimerase a 95°C por 2 minutos, seguido de 40 

ciclos de 15 segundos a 95°C, e extensão final a 60°C por 30 segundos. A carga viral média, 

expressa em cópias do WSSV/µg de DNA, foi estimada utilizando o software SDS 1.3.1 

(Applied Biosystems®). Todas as amostras foram analisadas em duplicatas e o resultado 

considerado positivo apenas quando da amplificação válida de ambas as réplicas. A presença 
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do WSSV em camarões cultivados na região do Vale do Açu também foi confirmada pelo 

sequenciamento de produtos de PCR obtidos a partir de primers sugeridos por Lo et al. (1996) 

(dados não demonstrados). 

Tabela 8: Sequência dos primers e sonda TaqMan® utilizados para detecção e quantificação do WSSV 

Primers e sonda Sequência 5’-3’ Amplicon  

Forward TGGTCCCGTCCTCATCTCAG 61 pb 

Reverse GCTGCCTTGCCGGAAATTA  

Sonda TaqMan FAM-AGCCATGAAGAATGCCGTCTATCACACA-

TANRA 

 

 Fonte: Durant e Lightner, 2002 

2.4 Análise Histopatológica 

Os camarões coletados e fixados em solução de Davidson foram seccionados em cortes 

transversais e longitudinais do cefalotórax e abdômen e armazenados em histocassetes para 

procedimentos de desidratação e inclusão de parafina histológica no processador de tecidos PT 

05 (LUPTEC®). Em seguida, os tecidos foram emblocados em parafina para a obtenção de 

cortes histológicos de 5 μm. Os tecidos foram corados com hematoxilina e eosina, de acordo 

com metodologia descrita por Lightner (1996). Alterações citológicas características da WSD 

foram analisadas por microscopia de luz conforme descritas por literatura clássica de patologia 

de camarões marinhos (LIGHTNER, 1996; PANTOJA e LIGHTNER, 2014). 

3 RESULTADOS 

3.1 Histórico do surto 

No dia 13 de maio de 2015, o representante de uma fazenda de camarão localizada no 

município de Pendências (RN) informou a outros produtores da região, presentes em um evento 

promovido pela Agência Nacional das Águas (ANA), que estava passando por problemas de 

mortalidade intensa em seus viveiros de cultivo e suspeitava que o WSSV era o agente causador 

dos surtos. Segundo relatos de técnicos de campo, observara-se, ainda, diminuição do consumo 

de ração, seguida da presença de camarões mortos nas bandejas de alimentação e nas bordas 

dos viveiros, assim como a presença de grandes quantidades de aves se alimentando de 

camarões mortos e moribundos. Todos os produtores e técnicos entrevistados afirmaram que 

esse conjunto de sintomas observados nunca havia sido registrado na região.  
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Até o final daquele mês de maio, oito fazendas, localizadas nos municípios de 

Pendências e Carnaubais, já apresentavam o mesmo quadro de altos índices de mortalidades. 

Consequentemente, as empresas passaram a despescar todos os viveiros com camarões de 

tamanho suficiente para comercialização na tentativa de salvar parte da produção, fato que 

resultou em uma grande descarga de efluentes no rio Açu. Ao final do mês de junho, todas as 

20 fazendas da região, incluindo as localizadas nos municípios de Macau e Alto do Rodrigues, 

já haviam registrado episódios de mortalidade com as mesmas características descritas.  

As sobrevivências observadas nesse primeiro momento, após a chegada da doença, 

variavam, a depender da agilidade dos produtores em despescar mediante a constatação de altos 

índices de mortalidades nos viveiros. Alguns produtores alcançaram taxas de sobrevivência em 

torno de 65% com camarão pequeno (abaixo de 7 g). Por outro lado, os produtores que tentaram 

dar continuidade ao cultivo registraram sobrevivências que muitas vezes não chegavam a 5%. 

No contexto desse primeiro relato de surto da WSD no Vale do Açu, os produtores 

tentaram várias estratégias para diminuir os impactos da doença e alcançar sobrevivências que 

viabilizem economicamente a atividade, como diminuição das densidades de cultivo, aquisição 

de larvas supostamente mais resistentes, manutenção das larvas por um período maior em 

berçários com águas com temperaturas mais elevadas, revestimento de viveiros com 

geomembrana, bem como a prática de vazio sanitário de seus cultivos. Em alguns casos onde 

as condições de salinidade da água permitiam houve tentativa de adaptação de viveiros para 

cultivo de tilápia, contudo sem resultados econômicos satisfatórios, levando algumas fazendas 

à paralização total das atividades naquele momento. Não há ainda uma avaliação da eficácia 

das estratégias de produção frente a esse novo desafio imposto aos produtores da região assim 

como dos impactos socioeconômicos dos surtos. 

3.2 Reação em cadeia da polimerase em tempo real – qPCR 

O WSSV foi detectado em 50% e 10% dos camarões coletados em 2015 e 2012, 

respectivamente. Em 2015, os camarões infectados com o WSSV apresentaram uma carga viral 

média de 5,50E+5 cópias do WSSV/µg de DNA. Por outro lado, em 2012, os camarões 

infectados apresentaram carga viral média de 1,65E+2 cópias do WSSV/µg de DNA (Tabela 

9). 
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Tabela 9: Diagnóstico molecular e histopatológico para a Síndrome do Vírus da Mancha Branca 

(WSSV) em camarões coletados de fazendas de cultivo da região do Vale do Açu nos anos de 2012 e 

2015 

Amostras qPCR Histologia Amostras qPCR Histologia 

2012 Cópia/µg de 

DNA 

 2015 Cópia/ µg de 

DNA 

 

1 3,92E+02 - 1 1,68E+06 + 

2 2,58E+02 - 2 3,02E+02 + 

3 2,41E+01 - 3 5,77E+04 + 

4 7,05E+01 - 4 3,47E+01 + 

5 8,14E+01 - 5 2,35E+06 + 

6 ND - 6 6,64E+03 + 

7 ND - 7 8,70E+05 + 

8 ND - 8 3,21E+03 + 

9 ND - 9 3,01E+02 + 

10 ND - 10 2,74E+02 + 

11 ND - 11 4,86E+04 + 

12 ND - 12 3,76E+02 + 

13 ND - 13 5,36E+03 + 

14 ND - 14 7,12E+05 + 

15 ND - 15 3,91E+02 + 

16 ND - 16 2,02E+05 + 

17 ND - 17 1,18E+05 + 

18 ND - 18 5,20E+05 + 

19 ND - 19 3,58E+05 + 

20 ND - 20 1,06E+03 + 

21 ND - 21 2,23E+02 + 

22 ND - 22 3,21E+01 + 

23 ND - 23 2,27E+02 + 

24 ND - 24 1,48E+02 + 

25 ND - 25 6,81E+06 + 

26 ND - 26 ND + 

27 ND - 27 ND + 

28 ND - 28 ND + 

29 ND - 29 ND + 

30 ND - 30 ND + 

31 ND - 31 ND + 

32 ND - 32 ND + 

33 ND - 33 ND + 

34 ND - 34 ND + 

35 ND - 35 ND + 

36 ND - 36 ND + 

37 ND - 37 ND + 

38 ND - 38 ND - 

39 ND - 39 ND - 

40 ND - 40 ND - 

41 ND - 41 ND - 

42 ND - 42 ND - 

43 ND - 43 ND - 

44 ND - 44 ND - 
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45 ND - 45 ND - 

46 ND - 46 ND - 

47 ND - 47 ND - 

48 ND - 48 ND - 

49 ND - 49 ND - 

50 ND - 50 ND - 

CV média 1,65E+02  CV média 5,50E+05  

+ = resultado positivo para WSSV histopatologia. 

-  = resultado negativo para WSSV histopatologia. 

ND = Carga viral não detectada na PCR em tempo real. 

3.3 Histopatologia 

Após exame das lâminas, 74% dos camarões coletados em 2015 apresentaram lesões 

características de WSD. Por sua vez, entre os camarões coletados em 2012, não houve presença 

de lesões (Figuras 2 e 3).  

Figura 2: Fotomicrografias de seções de tecidos do epitélio do estômago de Litopenaeus vannamei, 

coletados em 2015 e diagnosticados com WSSV, destacando-se corpos de inclusão de WSSV 

    

Figura 3: Fotomicrografias de seções de tecidos de brânquias de Litopenaeus vannamei diagnosticados 

com WSSV, destacando-se corpos de inclusão de WSSV 
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4 DISCUSSÃO 

Os diagnósticos molecular e histopatológico apresentados no presente trabalho 

confirmam o WSSV como agente causador do surto de 2015 no Vale do Açu, sendo este o 

primeiro registro de ocorrência da doença na região. As grandes mortalidades causadas pela 

WSD nesse importante polo de produção de camarão cultivado, responsável por 21,3% da 

produção do Rio Grande do Norte, segundo maior produtor do país (ABCC, 2013), têm causado 

a paralisação de alguns empreendimentos e forte redução da produção naqueles que continuam 

ativos, gerando um grande impacto socioeconômico nos municípios de Pendências, Macau e 

Carnaubais, onde essa cadeia produtiva tem peso relevante na geração de empregos e 

arrecadação de impostos e na dinamização da economia como um todo (SAMPAIO et al., 

2008).  

Nos meses seguintes a esse surto, que alcançou a totalidade das fazendas do Vale do 

Açu, eventos semelhantes de mortalidades foram registrados tanto a leste dessa localização, no 

município de Guamaré, a aproximadamente 25 km de distância, quanto a oeste, no município 

de Mossoró (a aproximadamente 100 km), chegando ao Vale do Jaguaribe em 2016, no Estado 

do Ceará. 

A diminuição da produção decorrente da WSD, que acometeu as principais áreas 

produtoras de camarão cultivado do Brasil, nos meses seguintes ao surto do Vale do Açu, gerou 

uma crise na oferta desse produto e forte elevação do seu valor de mercado, o que tem gerado 

pressões para a liberação da importação de camarão congelado, o que, por sua vez, expõe a 

atividade ao risco de ingresso de novos patógenos (DURAND et al, 2000; HANSSON et al., 

2006). Somente o Equador, país que pleiteia liberação para exportação de camarão para o 

mercado brasileiro, registra em seus cultivos seis doenças de notificação obrigatória ou de alto 

risco epidemiológico que não ocorrem no Brasil (ROCHA, 2016), e as decisões sobre esta 

possível liberação não podem desconsiderar os riscos sanitários envolvidos ou a importância 

social e econômica da carcinicultura para o Nordeste brasileiro. 

A detecção do WSSV, através da qPCR, em 10 % das amostras coletadas no município 

de Macau-RN em 2012 sugere que o WSSV já estava presente no Vale do Açu antes dos 

primeiros registros de mortalidades atribuídas a esse agente patogênico. Este fato denota que, 

apesar da intensa virulência normalmente atribuída ao WSSV, sua presença em uma 

determinada área de cultivo pode não ser o único fator desencadeante de surtos da doença. 

Alguns autores têm reportado a ocorrência do WSSV em camarões aparentemente saudáveis 
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(PRADEEP et al., 2008; 2009), e a ausência dos corpos de inclusão característicos da WSD na 

avaliação histopatológica dos animais positivos nas PCR e qPCR pode ser resultado da baixa 

carga viral (MOHAN et al., 2002). No presente estudo, o WSSV foi detectado em 10% dos 

camarões coletados em 2012, ou seja, em animais assintomáticos, e em 50% dos camarões 

coletados em 2015 com manifestação evidente da doença. Este resultado corrobora com os 

encontrados por Pradeep et al. (2008), que registraram uma prevalência de 27,2% em camarões 

assintomáticos e 72,6% em camarões sintomáticos para a WSD na Índia.  

Fatores ambientais como temperatura, salinidade e qualidade da água têm sido 

considerados como importantes parâmetros para o desencadeamento da manifestação da WSD 

(HSU et al, 2000; MOULLAC & HAFFNER, 2000; ACRAHMAN et al, 2006; GRANJA et al, 

2006; RAHMAN et al, 2007; TENDENCIA & VERRETH, 2011; GAO et al, 2011). VIDAL 

et al (2001) sugerem que as altas temperaturas verificadas na costa leste da Colômbia seja a 

provavél causa da não manifestação da WSD nesta região, enquanto que na costa oeste, com 

temperaturas mais frias, as fazendas foram  acometidas por altos índices de mortalidade 

ocasionada pelos surtos da WSD). A região estudada encontra-se em uma área dominada pelo 

clima  semiárido, enquanto as áreas produtoras localizas no Litoral Sul do estado, que ja sofriam 

surtos de WSD desde 2011, estão sob o clima  Tropical Litorâneo (IDEMA, 2017). Embora as 

diferenças observadas nas temperaturas médias nessas duas regiões não sejam muito drásticas 

a hipotese de que o clima possa ter contribuido para o retardamento da expansão da doença 

merece ser investigada. 

Outro fator apontado como capaz de interferir na manifestação da WSD é a pré-

exposição dos camarões a outros vírus. Sanchéz-Paz (2010) cita que, em situação de coinfecção, 

alguns vírus são capazes de inibir a síntese celular e a replicação de outros vírus (interferência 

viral), dificultando a manifestação da doença causada pelo vírus inibido. Ele diz, ainda, que em 

crustáceos é possível que um vírus possa bloquear a replicação de outro por ativação de 

respostas do sistema imune inato dos hospedeiros, liberando na hemolinfa fatores antivirais. 

Feijó et al. (2013) encontraram em camarões coletados no Estado do Ceará, no ano de 2007, 

coinfecção pelo vírus da mionecrose infecciosa (IMNV) e WSSV. Esses autores levantam a 

hipótese de que a interação entre esses vírus afete suas patogenicidades.  

No Estado do Rio Grande do Norte, incluindo o Vale do Açu, têm sido registradas 

mortalidades associadas ao IMNV desde 2004 (ANDRADE et al., 2006), e é possível que em 

alguma medida ocorra uma interação competitiva entre o IMNV e o WSSV, favorável ao 

IMNV.  
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O WSSV tem demonstrado uma elevada variabilidade genética tendo sido identificados 

diferentes genótipos em áreas de cultivo de camarão marinho (WONGTEERASUPAYA et al, 

2003; MARKS et al., 2004) com reflexos diretos sobre a virulência de determinados genótipos 

virais (RAMOS-PAREDES et al, 2017, JOHN et al, 2010). É possível que os WSSV detectados 

nos diferentes períodos estudados pertençam a genótipos distintos que variem quanto a suas 

patogenicidades.  

Os impactos causados pela WSD nas regiões produtoras de camarão cultivado ainda não 

foram devidamente avaliados, mas seguramente as consequências sociais e econômicas são 

grandes e exigem dos governos e instituições de pesquisa ações coordenadas para recuperação 

desse importante setor produtivo. As questões aqui levantadas exemplificam as numerosas 

lacunas existentes para uma melhor compreensão a respeito dos fatores desencadeantes dos 

surtos de WSD e apontam caminhos para o desenvolvimento de pesquisa sobre WSSV que 

possam subsidiar ações de controle da doença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Associação Brasileira de Criadores de Camarão – ABCC. Levantamento da infraestrutura 

produtiva e dos aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais da carcinicultura 

marinha no Brasil em 2011. Natal: ABCC/MPA, 2013. 

 

ANDRADE, T. P. D.; SRISUVAN, T.; TANG, K. F. J. & LIGHTNER, D. V. Real-time reverse 

transcription polymerase chain reaction assay using taqman probe for detection and 

quantification of infectious myonecrosis virus (IMNV). Aquaculture, v. 264, p. 9-15, 2006. 

 

APHIS-USDA. Natural Resources Research. (2005), Impact worksheet white spot disease in 

Brazil. Disponível em: http://www.aphis.usda.gov/vs/ceah/cei/taf/iw_2005_files/foreign/ 

whitespot_brazil_012705_files/WhitespotdiseaseBrazil012105.htm. Acesso em: abr. 2017. 

 

CAVALLI, L. S.; MARINS, L. F.; NETTO, S. & ABREU, P. C. Avaluation of white spot 

syndrome virus (WSSV) in wild shrimp after a major outbreak in shrimp farms at Laguna, 

Southern Brazil. Atlântica, v. 30, p. 45-52., 2008.  

 

CUÉLLAR-ANJEL, J. Métodos para el diagnóstico de enfermidades en camarones penaeidos.  

Patología e Inmunología de Camarones Penaeidos. p. 21-96. Panamá: OIRSA, 2014. 382 p. 

 

DURAND, S. V.; LIGHTNER, D. V. Quantitative real time PCR for measurement of white 

spot syndrome virus in shrimp. Journal of Fish Diseases. v. 25, p. 381-389, 2002. 

 

DURAND, S. V.; TANG, K. F.; LIGHTNER, D. V. Frozen commodity shrimp: potential 

avenue for introduction of white spot syndrome virus and yellow head vírus. J Aquat Anim 

Health. v. 12, p. 128-135, 2000.  

 

FLEGEL, T. W. Historic emergence, impact and current status of shrimp pathogens in Asia. 

Journal of Invertebrate Pathology. v. 110, p. 166-173, 2012. 

 

FEIJÓ, R. G.; KAMIMURA, M. T.; OLIVEIRA-NETO, J.M.; VILA-NOVA, C. M.V. M.; 

GOMES, A. C. S.; COELHO, M. G. L.; VASCONCELOS, R. F.; GESTEIRA, T. C. V.; 

MARINS, L. F.; MAGGIONI, R. Infectious myonecrosis virus and white spot syndrome virus 

co-infection in pacific White shrimp (Litopenaeus vannamei) farmed in Brazil. Aquaculture. 

n. 380-383, p. 1-5, 2013. 

 

GAO, H.; KONH, J.; LI, Z.; XIAO, G.; MENG, X. Quantitative analysis of temperature, 

salinity and pH on WSSV proliferation in chinese shrimp Fenneropenaeus chinensis by real-

time PCR. Aquaculture, n. 312, p. 26-31, 2011.   

 

GRANJA, C. B.; VIDAL, O. M.; PARRA, G. & SALAZAR, M. Hyperthermia reduces viral 

load of White spot syndrome virus in Penaeus vannamei. Diseases of Aquatic Organisms. v. 

68(2), p. 175-180. 2006. 

 

GUERRELHAS, A. C. B.; TEIXEIRA, A. P. Panorama da situação da mancha branca no 

Nordeste. Panorama da Aquicultura. v. 22, n. 129, p 38-41. Rio de Janeiro, 2012.   

 

http://www.aphis.usda.gov/vs/ceah/cei/taf/iw_2005_files/foreign/%20whitespot_brazil_012705_files/WhitespotdiseaseBrazil012105.htm
http://www.aphis.usda.gov/vs/ceah/cei/taf/iw_2005_files/foreign/%20whitespot_brazil_012705_files/WhitespotdiseaseBrazil012105.htm


55 

 

 

HASSON K.W.; FAN Y., REISINGER T., VENUTI J., VARNER P.W. White-spot syndrome 

virus (WSSV) introduction into the Gulf of Mexico and Texas freshwater systems through 

imported, frozen bait-shrimp. Dis. Aquat. Organ. v. 71, p. 91–100, 2006. 

 

HSU, H. C.; LO, C. F.; CHIU, Y. L.; CHANG, C. F.; KOU, G. H. Effect of temperature shifts 

on shrimp lightly infected with White Spot Syndrome Virus (WSSV). Acta Zoologica 

Taiwanica. v. 11, n. 2, p. 63-81, 2000.  

 

IDEMA- Instituto de desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte. 

Perfil do Rio Grande do Norte. Disponível em: http://docplayer.com.br/2740929-Perfil-do-rio-

grande-do-norte.html . Acesso em: abr. 2017. 

 

JOHN, K. R.; GEORGE, M. R.; IYAPPAN, T.; THANGARANI, A. J. & JEYASEELAN, M. 

J. P. Indian isolates of white spot syndrome virus exhibit variations in their pathogenicity and 

genomic tandem repeats. Journal Fish Diseases. v. 33, p. 749-758, 2010. 

 

LIGHTNER, D. V. A handbook of shrimp pathology and diagnostic procedures for deseases of 

cultured penaeid shrimp. World Aquaculture Society, Balton Rouge, Louisiana, LA, 1996.  

 

LIGHTNER, D. V.; REDMAN, R. M.; PANTOJA, C. R.; TANG, K. F. J.; NOBLE, B. L.; 

SCHOFIELD, P.; MOHNEY, L.M.; NUMAN, L. M.; NAVARRO, S. A. Historic emergence, 

impact and current status of shrimp pathogens in the Americas. Journal of Invertebrate 

Pathology. n. 110, p. 174-183, 2012. 

 

LO, C. F.; LEU, J. H.; HO, C. H.; CHEN, C. H.; PENG, S. E.; CHEN, Y. T.; CHOU, C. M.; 

YEH, P. Y.; HUANG, C. J.; CHOU, H. Y.; WANG, C. H.KOU, G. H. Detection of baculovirus 

associated with Withe Spot Syndrome Virus (WSSV) in penaeid shrimps using polymerase 

chain reaction. Diseases of Aquatic Organisms. v. 25, p. 133-141, 1996.  

 

MARKS, H.; GOLDBACH, R. W.; VLAK, J. M. & VAN HULTEN, M. C. W. Genetic 

variation among isolates of White spot syndrome virus. Arch Virol, v. 149, p. 673-697, 2004. 

 

MOHAN, C. V. Usefulness of dead shrimp specimens in studying the epidemiology of white 

spot syndrome virus (WSSV) and chronic bacterial infection. Disease of Aquatic Organisms. 

v. 50, p. 1-8, 2002. 

 

MOULLAC, G, L.; HAFFNER, P.  Environmental factors affecting immune responses in 

Crustacea. Aquaculture. n. 191, p.121-131, 2000. 

 

MULLER, I. C.; ANDRADE, T. P. D.; TANG-NELSON, K. F. J.; MARQUES, M. R. F.; 

LIGHTNER, D. V. Genotyping of with spot syndrome virus (WSSV) geographical isolates 

from Brazil and caparison to other isolates from the Americas. Disease of Aquatic Organisms. 

v. 88, p. 91-98, 2010. 

 

PANTOJA, C. R.; LIGHTNER, D. V. Enfermidades virales del camarón, p 99-164 – Patologia 

e Inmunología de Camarones Penaeidos. OIRSA, Panamá, Rep. do Panamá, 382 p, 2014. 

 

PRADEEP, B.; SHEKAR, M.; GUDKOVS, N.; KARUNASAGAR, I. & KARUNASAGAR, 

I.  Genotyping of white spot syndrome virus prevalent in farms of Indian. Disease of Aquatic 

Organisms. v. 78, p. 189-198, 2008. 

http://docplayer.com.br/2740929-Perfil-do-rio-grande-do-norte.html
http://docplayer.com.br/2740929-Perfil-do-rio-grande-do-norte.html


56 

 

 

 

PRADEEP, B.; SHEKAR, M.; KARUNASAGAR, I. & KARUNASAGAR, I. Fitness and 

virulence of different strains of white spot syndrome virus. Journal of fish diseases. v. 32, p. 

801-805, 2009. 

 

RAHMAN, M. M.; ESCOBEDO-BONILHA, C. M.; CORTEEL, M.; DANTAS-LIMA, J. J.; 

WILLE, M.; ALDAY-SANZ, V.; PENSAERT, M. B.; SORGELOOS, P.; NAUWYNCK, H. 

J. Effect of high water temperature (33°C) on the clinical and virological outcome of 

experimental infections with white spot syndrome virus (WSSV) in specific pathogen-free 

(SPF) Litopenaeus vannamei. Aquaculture. n. 261, p. 842-849, 2006. 

 

RAHMAN, M. M.; CORTEEL, M.; WILLE, M.; ALDAY-SANZ, V.; PENSAERT, M. B.; 

SORGELOOS, P.; NAUWYNCK, H. J. The effect of raising temperature to 33 °C in 

Litopenaeus vannamei juveniles at different stages of infection with White Spot Syndrome 

Virus (WSSV). Aquaculture. n. 272, p. 240-245, 2007. 

 

RAMOS-PAREDES, J.; GRIJALVA-CHON, J. M.; IBARRA-GÁMEZ, J. C. Virulence and 

genotypes of White spot syndrome virus infecting Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei 

in north-western Mexico. Journal of Fish Diseases. v. 40, p. 425-435, 2017. 

 

ROCHA, I. O princípio da precaução como fundamento para a manutenção da proibição das 

importações de camarões e os desafios tecnológicos para produzir o Litopenaeus vannamei na 

presença da “mancha branca” no Brasil. Revista da ABCC (Associação Brasileira dos 

Criadores de Camarão). Ano XVIII, n. 2. 2016. 

 

SALEHI, H. The economic impacts of WSSV on shrimp farming production and export in Iran. 

Aquatic Animal Health. v. XV, n. 2. 2010. 

 

SAMBROOK, J.; FRITSCH, E.F.; MANIATIS, T. Molecular Cloning - A Laboratory Manual. 

2. ed. (2.60-2.80). New York: Cold Spring Harbor Press, 1989 

 

SAMPAIO, Y.; COSTA, E. F.; ALBUQUERQUE, E.; SAMPAIO, B. R., 2008. Impactos 

socioeconômicos do cultivo de camarão marinho em municípios selecionados do Nordeste 

brasileiro. RESR. v. 46, n. 4, p. 1015-1042. Piracicaba-SP, out/dez 2008. 

 

SÁNCHEZ-PAZ, A. White spot syndrome virus: an overview on an emergent concern. Vet. 

Res. v. 41, n. 43, p. 1-34, 2010. 

 

SEIFFERT, W. Q.; WINCKLER, S.; MAGGIONI, D. A mancha branca em Santa Catarina. 

Panorama da Aquicultura. v. 15, n. 87, p. 51-53. Rio de Janeiro, 2005. 

 

TENDENCIA, E. A.; VERRETH, J. A. J. Temperature fluctuation, low salinity, water 

microflora: Risk factors for WSSV outbreaks in Penaeus monodon. The Israel Journal of 

Aquaculture. IIC. 63, p. 548-555, 2011.  

 

VAN HULTEN, M. C. W.; WITTEVELDT, J.; PETERS, S.; KLOOSTERBOER, N.; 

TARCHINI, R.; FIERS, M.; SANDBRINK, H.; VLAK, J.M. The White spot syndrome vírus 

DNA genome sequence. Virology. v. 286, p. 7-22, 2001. 

 



57 

 

 

VIDAL, O. M.; GRANJA, C. B.; ARANGUREN, F. A profound effect of hyperthermia on 

survival of Litopennaeus vannamei juveniles infected with white spot syndrome virus. Journal 

of World Aquaculture Society. v. 32, n. 4, dez. 2001. 

 

WONGTEERASUPAYA, C.; PUNGCHAI, P.; WITHYACHUMNARNKUL, B.; 

BOONSAENG, V. PANYIM, S.; FLEGEL, T. W. & WALKER, P. J. High variation in 

repetitive DNA fragment length for White spot syndrome virus (WSSV) isolates in Thailand. 

Dis. Aquat. Org. v. 54, p. 253-257, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

CAPITULO III 

IDENTIFICAÇÃO DE GENÓTIPOS DO VÍRUS DA SÍNDROME DA MANCHA 

BRANCA (WSSV) EM CAMARÕES Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931), 

CULTIVADOS NA BACIA DO RIO AÇU, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 

1 INTRODUÇÃO 

O White Spot Syndrome Virus (WSSV) é um vírus de DNA de fita dupla e grande 

genoma, aproximadamente 292 kb para um isolado da Tailândia, 305 kb para um da China e 

307 kb para um de Taiwan, sendo o único representante da família Nimaviridae e gênero 

Whispovirus (Sánchez-Paz, 2010). É o patógeno com maior impacto para a indústria do cultivo 

de camarão em todo o mundo com prejuízos estimados em US$ 15 bilhões até o ano de 2012 

(LIGHTNER, 2003; 2012; FLEGEL, 2012).   

No final da década de 1990, a comparação de pequenos fragmentos do genoma do 

WSSV demostrava alta homologia nucleotídica entre isolados de diversos países do mundo, o 

que sugeria, na época, que apenas uma estirpe viral seria a responsável pelos surtos da doença 

em camarões cultivados (NADALA e LOH, 1998; WANG et al., 2000). Posteriormente um 

estudo que comparou os genomas do WSSV isolados na Tailândia, Taiwan e China, revelou a 

existência de três regiões polimórficas (ORF 75, ORF 94 e ORF 125), contendo um número 

variável de sequências repetidas e enfileiradas (Variable Number of Tandem Repeats – VNTR), 

e outras duas (Variable Region – VR 14/15 e VR 23/24), com deleções genômicas que poderiam 

ser utilizadas para a classificação de isolados de WSSV baseada em PCR (MARKS et al., 2004). 

Devido ao grau de polimorfismo mais acentuado observado nas regiões que contêm VNTR, 

estas são mais adequadas para estudos de pequena e média escalas espaço-temporais, enquanto 

as VR podem ser utilizadas em abordagens evolucionárias em escalas continental e global 

(DIEU et al., 2004; 2010; PRADEEP et al., 2008a; MULLER et al., 2010).  

Acredita-se que a plasticidade genômica observada no WSSV está relacionada ao 

grande número de hospedeiros do vírus, fato que lhe impõe diferentes pressões de seleção. 

Assim a passagem do vírus através de vários hospedeiros naturais provocaria a evolução de 

vários genótipos (WAIKHOM et al., 2006; DIEU et al., 2010; JOHN et al., 2010). O 

conhecimento dessas regiões polimórficas do genoma do WSSV possibilitou a realização de 

muitos estudos que as utilizaram como marcadores moleculares para distinção, avaliação e 

comparação de estirpes do vírus. Atualmente, os loci de minissatélites ORF 94, ORF 75 e ORF 
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125 têm sido utilizados com sucesso em diversos estudos de investigação epidemiológica 

(WONGTEERASUPAYA et al., 2003; DIEU et al., 2004; PRADEEP et al., 2008b; HOA et 

al., 2011b; WALKER et al., 2011; RAMOS-PAREDES et al., 2012; SHEKAR e PRADEEP, 

2012; TANG et al., 2013; SIMROUNI et al., 2013). Usando esses marcadores, foi possível 

observar, em infecções induzidas em bioensaios, que diferentes estirpes apresentam graus 

diferentes de virulência, tendo sido observada maior virulência em estirpes com maior deleção 

nas VR. Busca-se, agora, identificar quais regiões do genoma viral estão diretamente 

relacionados à virulência (MARKS, 2005). PRADEEP et al. (2009) verificaram, também em 

bioensaios, que, em camarões infectados com mistura de estirpes, apenas aquelas com menor 

número de unidades de repetição (UR) na ORF 94 causaram a doença. Esses autores 

defenderam que, com mais estudos, o uso das UR pode auxiliar na avaliação de risco de surtos 

de WSSV nas fazendas ao se monitorar a prevalência das estirpes conhecidamente causadoras 

de surtos. Fatores como a presença de polimorfismos em nucleotídeos individuais (SNP) nas 

RU (RAMOS-PAREDES et al., 2017) e infecções simultâneas por duas ou mais estirpes (HOA 

et al., 2011a) também podem estar relacionados com a virulência.  

 Os estudos filogenéticos assumem como cepa ancestral do WSSV um isolado do vírus 

coletado em 1996, na Tailândia, que possui o maior genoma entre os isolados estudados (312 

kb). O grau de proximidade genética entre as cepas é avaliado quantificando-se o tamanho das 

deleções observadas nas VR 14/15 e 23/24 (MARKS et al., 2005). 

No Brasil, Muller et al. (2010) realizaram a primeira pesquisa de genotipagem do WSSV 

e confirmaram o potencial das ORF 75, 94 e 125 para uso como marcadores moleculares em 

trabalhos epidemiológicos, principalmente a ORF 94, por apresentar maior variação no número 

de repetições. Esses autores encontraram diferenças entre os genótipos registrados nos estados 

da Bahia e de Santa Catarina, levantando a hipótese de que o WSSV teria entrado no Nordeste 

e no Sul do país por vias distintas. Atualmente, grupos de pesquisa localizados no Ceará e Rio 

Grande do Norte desenvolvem pesquisas que visam à caracterização genotípica do WSSV 

circulante nesses Estados, os quais concentram as principais áreas produtoras de camarão 

cultivado do Brasil. 

O objetivo deste estudo é caracterizar os genótipos do WSSV detectados no Vale do 

Açu antes e depois do primeiro surto de WSD na região e investigar se há diferenças genômicas 

do WSSV coletado nesses dois momentos, através da caracterização de locus de minissatélite 

por PCR das ORF 75, 94 e 125 e VR 14/15 e 23/24 do genoma do WSSV.  
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

2.1 Área de estudo e coleta das amostras 

Para este estudo, foram considerados 50 camarões L. vannamei coletados no município 

de Macau, Vale do Açu, litoral norte do Rio Grande do Norte, em agosto de 2012 (época em 

que não havia registro de mortalidade por WSSD na região) e 50 coletados na mesma região 

em junho de 2015 logo após relatos generalizados de forte mortalidade nos cultivos (Figura 4).   

Figura 4: Municípios do Vale do Açu que produzem camarão cultivado 

 

 

Os camarões coletados tinham peso entre 7 e 11 g, todos tiveram seus pleópodos 

retirados e preservados em álcool etílico 96% (Merck®) para detecção molecular de WSSV e 

genotipagem. Em seguida, cada animal foi numerado, fixado por injeção de solução de 

Davidson em vários locais do cefalotórax e abdômen e imersos na mesma solução por 48 horas. 

Em seguida, as amostras foram conservadas em álcool etílico 70% para diagnóstico histológico 

(LIGHTNER, 1996; CUÉLLAR-ANJEL, 2014).  

2.2 Extração de DNA 

O DNA genômico total foi extraído a partir de 1mg de tecido muscular de pleópodos 

dos camarões coletados conforme o protocolo anteriormente descrito no capítulo II. Após a 

verificação da integridade do DNA, extraído através de eletroforese e com visualização em gel, 
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as amostras foram quantificadas por espectrofotometria, utilizando-se o aparelho NanoDrop 

2000 (Thermo Scientific®). Posteriormente, as amostras foram padronizadas em uma 

concentração de 100ɳg de DNA/µl e estocadas a -20°C até sua utilização nas reações de qPCR 

(Taqman®) e PCR para genotipagem (SAMBROOK et al., 1989). A integridade do DNA foi 

também verificada pela amplificação do gene da β-actina qPCR (SYBR®  Green) de acordo com 

a metodologia descrita por Feijo et al (2015) (Dados não demonstrados). 

2.3 Reação em cadeia da Polimerase (PCR)  

A partir do DNA extraído das 50 amostras coletadas em 2012 e das 50 coletadas em 

2015, foram realizadas PCR convencionais com primers – descritos na literatura – específicos 

para cada uma das ORF 75, 94, 125 e das VR 14/15 e 23/24 (Tabela 10). 

As reações de amplificação foram conduzidas no termociclador Veriti® 96-Well 

Thermal Cycler (Thermo Fisher Scientific) utilizando as condições descritas na tabela 11. Os 

fragmentos amplificados nas PCR passaram por eletroforese para observação das bandas 

produzidas, em gel de agarose 2%, utilizando o sistema de análise e documentação de 

eletroforese EDAS 290 (KODAK®). 

Tabela 10: Sequências dos primers utilizados na genotipagem das ORF 75, 94, 125 e das VR 14/15 e 

23/24 

Primer  Sequência (5’-3’) Fonte 

ORF 75 Forward GAA GCA GTA TCT CTA ACA C Dieu et al., 2004 

 Reverse CAA CAG GGT CGT AAA AGA AC  

ORF 94 Forward TCT ACT CGA GGA GGT GAC GAC Wongteerasupaya et 

al., 2003 

 Reverse AGC AGG TGT GTA CACATT TCA TG  

ORF 

125ª 

Forward CGA AAT CTT GAT ATG TTG TGC Dieu et al., 2004 

 Reverse CCA TAT CCA TTG CCC TTC TC  

ORF 

125b 

Forward ACA GTG ACC ACA CGA TAA TAC CA  Hoa et al., 2011 

 Reverse TCG TTC ACC ATA TCC ATT GCC CT  

VR 

14/15 

Forward AAT ATG GAA CGA CGG GTG Marks et al., 2005 

 Reverse GAC CAG CGC CTC TTC AG  

VR 

23/24 

Forward GTA GTG CAT GTT TCT CTA AC Dieu et al., 2010 

 Reverse GTA AGT TTA TTG CTG AGA AG  
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Tabela 11: Condições de termociclagem utilizadas para análise das ORF 75, 94, 125 e das VR 14/15 e 

23/24 

 

Regiões Condições de termociclagem  

Variáveis Desnaturação Anelamento Extensão Nº de ciclos 

ORF 75 95°C por 45s 48°C por 20s 72°C por 80s 36 

     

ORF 94 95°C por 20s 54°C por 20s 72°C por 90s 40 

     

ORF 125ª 95°C por 30s 40°C por 20s 72°C por 100s 40 

 

ORF 125b 

 

95°C por 30s 

 

56°C por 20s 

 

72°C por 100s 

 

40 

     

VR 14/15 95°C por 30s 55°C por 30s 72°C por 120s 35 

     

VR 23/24 95°C por 30s 54°C por 30s 72°C por 120s 35 

 

2.4 Clonagem 

Os produtos das PCR contendo todas as bandas observadas em cada uma das ORFs e 

VRs estudadas foram purificados com o Quick PCR Purification Kit (INVITROGEN®), ligados 

ao vetor pGEM®-T Easy Vector Systems (PROMEGA®) e clonadas em células competentes de 

E. coli TOP10F (INVITROGEN®), colocadas para crescimento em placa de Petri com meio de 

cultura LB sólido contendo X-gal (100 µl/ ml), IPTG (0,5 mM) e ampicilina (100 µl/ml) em 

estufa a 37°C. Após aproximadamente 16 horas, quando as colônias atingem um tamanho 

adequado para seleção, aquelas que receberam os insertos, identificadas pela coloração branca, 

foram selecionadas, numeradas e repicadas para outras placas, retirando-se amostras de cada 

colônia para realização de PCR de confirmação do tamanho dos fragmentos clonados, 

utilizando-se o conjunto de primers flanqueadores do sítio M13 do vetor, Forward-CAC GAC 

GTT GTA AAA CGA C e Reverse-GCA TAA CAA TTT CAC ACA GG. Após eletroforese 

dos produtos das PCR de confirmação e a partir da observação em gel de agarose (1,5%), as 

colônias contendo os insertos com tamanhos correspondentes às bandas observadas, 

originalmente, em cada uma das ORFs e VRs, foram repicadas para crescimento em tubos 

Falcon de 15ml contendo 3ml de meio LB líquido e 3µl de ampicilina, colocadas em estufa a 
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37°C com agitação de 200 rpm. O DNA dos plasmídios obtidos foi purificado com o PureLink-

Quick Plasmid Miniprep Kit (INVITROGEN®) e estocado em freezer a -20°C. 

 

2.5 Sequenciamento de DNA 

Os fragmentos clonados nos plasmídios foram posteriormente sequenciados no 

sequenciador automático 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems®) do Centro de 

Enfermidades de Organismos Aquáticos (CEDECAM/LABOMAR/UFC) de forma 

bidirecional, utilizando como iniciadores os primers M13 descritos anteriormente (ver subitem 

2.4). As sequências obtidas foram previamente analisadas com o software Geneious R9 e 

submetidas à ferramenta VecScreen, para identificação e retirada de contaminação por 

sequências do vetor, à ferramenta BLAST (ALTSCHUL et al., 1990) foi utilizada para a 

confirmação de que as sequências obtidas pertenciam a cada um dos loci alvos do genoma do 

WSSV, ambas disponíveis no NCBI (National Center of Biotechnology Information). Para 

análise das ORF 75, 94 e 125, utilizou-se ainda o software Tandem Repeats Finder (BENSON, 

1999), que identifica as unidades de repetição presentes em cada genótipo detectado. No caso 

da VR 23/24 e VR 14/15, as deleções foram determinadas a partir da comparação dos 

fragmentos sequenciados com as estirpes de referência WSSV-TW (GenBank nº AF440570) e 

TH 96-II (GenBank nº AY753327) respectivamente.  

 

2.6 Preparo de lâminas para histopatologia quantitativa 

Em cada um dos camarões fixados em solução de Davidson foram feitos cortes 

transversais e longitudinais do cefalotórax e abdômen. Estes cortes foram armazenados em 

histocassetes para serem desidratados e incluídos em parafina histológica no processador de 

tecidos PT 05 (LUPTEC®). Em seguida, os tecidos foram emblocados em parafina, usando-se 

formas metálicas para moldar os blocos que, após 48 horas, estavam prontos para serem 

cortados em micrometro na espessura de cinco micrometros, montados em lâminas e corados 

com hematoxilina e eosina (LIGHTNER, 1996). O grau de severidade das lesões causadas pelo 

WSSV em cada indivíduo foi classificado seguindo-se o método descrito por Lightner (1996), 

que confere graus de 0 a 4 conforme a quantidade e intensidade das lesões observadas nos 

tecidos observados em microscópio ótico (Tabela 12).   
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Tabela 12: Descrição dos graus de severidade observáveis na avaliação histopatológica de WSSV  

Grau de 

severidade 

da infecção 

 

Alterações celulares 

0 
Não infectado. Não se observam alterações histopatológicas características do 

WSSV. Células com aparência normal. 

1 

Infecção muito leve. Início da infecção viral. Grande quantidade de células 

normais, mas começam a aparecer as primeiras alterações histopatológicas 

como hipertrofia nuclear, fragmentação nuclear com cromatina condensada ou 

degeneração celular leve (cariorrexis) e retração nuclear com cromatina 

condensada (picnosis). 

2 

Infecção Moderada. Etapa observável da infecção viral. Células com 

cariorrexis y picnosis moderadas; células com inclusões intranucleares 

eosinofílicas com cromatina marginada rodeadas de citoplasma transparente 

(células tipo Cowdry A). 

3 

Infecção Alta. Etapa média da infecção viral. Células com dissolução do 

núcleo (cariolisis), células tipo Cowdry tipo A em processo de crescimento das 

inclusões intranucleares eosinofílicas com cromatina marginada até que 

finalmente o núcleo ocupa completamente o citoplasma. As inclusões 

nucleares se desenvolvem dentro de corpos basofílicos tênues, as quais não são 

muito evidentes nessa etapa. Podem existir degeneração e desintegração nos 

tecidos. 

4 

Infecção Severa. Etapa avançada da infecção viral. Invasão generalizada dos 

tecidos infectados, grandes corpos de inclusão basofílicos proeminentes e, 

em menor grau, necrose celular. Degeneração massiva e desintegração dos 

tecidos.  
Fonte: Lightner, 1996 

3 RESULTADOS 

3.1 ORF 75 

Os SNP das UR observados na ORF 75, em Açu, 2012 e 2015, foram representados 

utilizando a nomenclatura proposta por Ramos-Paredes et al. (2017). Na tabela 13, estão 

listadas as sequências das UR da ORF 75 das principais estirpes do WSSV, identificadas na 

literatura, destacando-se os sítios onde há registro de polimorfismo, posições 3, 15, 30, 40, 42, 

44 e 83 (RAMOS-PAREDES et al., 2017).  

Nas amostras coletadas em 2015, foram detectados amplicons de 631 pb e 395 pb para 

a ORF 75 (Figura 5). Neste período o amplicon de 631 pb demonstrou uma prevalência de 94% 

(47/50) e teve sua identidade confirmada a partir de uma busca na ferramenta Blast do NCBI 

como ORF 75, com 97,5% de similaridade com a estirpe TH-96-II Orf 75 do WSSV (E value 

= 0) (GenBank no AY864668.1). 
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Tabela 13: Sequências das UR de 45 e 102 pb da ORF 75. Os sítios grifados (3, 15, 30, 40, 42, 44 e 83) 

são as posições onde foram observados polimorfismos 

Padrão Sequência 

Αi CGCGAAGCAGCTCCCCCACTTAAAGGTGCACTTGGACGTAAGAGG 

ΒIt CGCGAAGCAGCTCCCCCACTTAAAGGTGCACTTGGACGTAAGAGGCGC

GAAGCAGAATCCTTGGAGGAAGAACTTGTGTCTGTTGAAGAAGAACGT

GAAAAG 

βIc CGCGAAGCAGCTCCCCCACTTAAAGGTGCACTTGGACGTAAGAGGCGC

GAAGCAGAATCCTTGGAGGAAGAACTTGTGTCTGCTGAAGAAGAACGT

GAAAAG 

αII CGCGAAGCAGCTCCCCCACTTAAAGGTGCTCTTGGACGTAAGAGG 

βIIc CGCGAAGCAGCTCCCCCACTTAAAGGTGCTCTTGGACGTAAGAGGCGC

GAAGCAGAATCCTTGGAGGAAGAACTTGTGTCTGCTGAAGAAGAACGT

GAAAAG 

αIII CGTGAAGCAGCTCCTCCACTTAAAGGTGCGCTTGGACGTAAGAGG 

βIIIc CGTGAAGCAGCTCCTCCACTTAAAGGTGCGCTTGGACGTAAGAGGCGC

GAAGCAGAATCCTTGGAGGAAGAACTTGTGTCTGCTGAAGAAGAACGT

GAAAAG 

αIV CGTGAAGCAGCTCCTCCACTTAAAGGTGCACTTGGACGTAAAAGG 

αV CGCGAAGCAGCTCCCCCACTTAAAGGTGCACTTGGACGTGAAAAG 

βVIc CGCGAAGCAGCTCCCCCACTTAAAGGTGCGCTTGGACGTAAGAGGCGC

GAAGCAGAATCCTTGGAGGAAGAACTTGTGTCTGCTGAAGAAGAACGT

GAAAAG 

αVII CGCGAAGCAGCTCCCCCACTTAAAGGTGCGCTTGGACGTGAAAAG 

αVIII CGCGAAGCAGCTCCCCCACTTAAAGGTGCACTTGGACGTAAAAGG 

αIX CGCGAAGCAGCTCCTCCACTTAAAGGTGCGCTTGGACGTAAGAGG 

αX CGCGAAGCAGCTCCTCCACTTAAAGGTGCACTTGGACGTAAGAGG 

α = UR de 45 pb. 

β = UR de 102 pb. 

Fonte: Ramos-Paredes et al. (2017) 

 

O amplicon de 395 pb demonstrou uma prevalência de 74% (37/50) e similaridade de 

98,2% com uma estirpe da Coreia do Sul, o K-LV1 (E value = 0) (GenBank no JX515788.1) 

(Tabela 14). As 37 amostras que amplificaram o fragmento de 395 pb, fizeram-no, 

simultaneamente, com o de 631 pb, demonstrando um mix de genótipos da ORF 75 nesses 

indivíduos, 10 camarões apresentaram apenas o genótipo de 631 pb e três não resultaram em 

qualquer amplificação para essa ORF. Nas amostras coletadas em 2012, apenas o genótipo de 

631 pb, com similaridade de 97,5% com a estirpe TH-96-II Orf 75 (GenBank no AY864668.1) 

foi observado em 56% das amostras  (28/50). 
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Tabela 14: Características dos genótipos de WSSV para a ORF 75, registrados no Vale do Açu, em 

2012 e 2015, e de outros isolados registrados no Brasil, México, Tailândia, China e Taiwan 

Estirpe/Referência Tamanho 

(pb) 

No de UR 

(45pb e 102pb) 

Posições e SNP das UR de 45 

pb e 102 pb 

Açu, 2012   /  1 631 7   (6x45 e 1x102) αI, αIX, αIX, αIX, βIt, αII, αI 

Açu, 2015   /  1  631 

395 

7 (6x45 e 1x102) 

4   (4x45 e 0x102) 

αI, αIX, αIX, αIX, βIt, αII, αI 

αIII, αI, αII, αI 

SC,  2005    /  2 786 10 (7x45 e 3x102) α, β, α, α, β, α, α, β, α, α*  

SC, 2007     /  2 783 10 (7x45 e 3x102) α, β, α, α, β, α, α, β, α, α* 

SC, 2008     /  2 784 10 (7x45 e 3x102) α, β, α, α, β, α, α, β, α, α* 

BA, 2008    /  2 928 11 (8x45 e 3x102) α, β, α, α, α, β, α, α, β, α, α* 

Mx-G          /  3 1058 15 (11x45 e 4x102) αIV, βIIIc, αV, αI, αVII, αI, 

βVIc, αVIII, αIII, βIt, αIIa, αII, 

βIIc, αII, αI 

WSSV-TH  /  4   1323 12 (9x45 e 3x102) αIV, βIIIc, αV, αI, αVII, αI, 

βVIc, αI, αIX, βIt, αII, αII 

WSSV-CN  /  5 1515 15 (11x45 e 4x102) αIV, βIIIc, αV, αI, αVII, αI, 

βVIc, αVIII, αIII, βIt, αII, αII, 

βIIc, αII, αI 

WSSV-TW /  6 1842 21 (16x45 e 5x102) αIV, βIIIc, αV, αI, αVII, αI, 

βVIc, αVIII, αIII, αX, βIt, αII, 

αII, βIt, αII, αII, αI, αII, βIIc, αII, 

αI 

TH-96-II     /  7 1105 16 (12x45 e 4x102) αIV, βIIIc, αV, αI, αVII, αI, 

βVIc, αI, αIX, βIt, αII, αII, αII, 

βIc, αII, αI 
Referências: 1 = Este trabalho.  2 = MULLER et al. (2010), isolados em Santa Catarina e Bahia, Brasil. 

3 = Estirpe Mx-G (FJ756454), RAMOS-PAREDES et al. (2017), isolada no México. 4 = Estirpe WSSV-

TH (AF369029), isolada na Tailândia. 5 = Estirpe WSSV-CN (AF332093), isolado na China.  6 = 

Estirpe WSSV-TW (AF440570), isolado em Taiwan. 7 = Estirpe WSSV-TH (AY864668), isolado na 

Tailândia. 

*SNP das UR não descritos pelos autores. 

 

No genótipo de 631 pb, presente tanto em 2015 quanto em 2012, foram observadas sete 

UR, compostas por UR de dois tamanhos distintos, uma de 45 pb e outra de 102 pb. No genótipo 

de 395 pb, detectado apenas em 2015, foram identificadas quatro UR, todas com 45 pb.  
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Figura 5: Amplificação dos produtos de PCR da ORF 75 das amostras de 2012 e 2015  

 

 

3.2 ORF 94 

Em 47 das 50 amostras coletadas em 2015, houve amplificação nas PCR realizadas com 

os primers da ORF 94, sendo identificados quatro amplicons: o primeiro com 670 pb teve uma 

prevalência de 62% (31/50), nove UR de 54 pb e demonstrou uma similaridade de 100% com 

a cepa WSSV-Mx-H-2004 ORF 94 gene (E value = 0) (GenBank: HQ007031.1), isolada no 

México; o segundo, com 561 pb, teve prevalência de 32% (16/50), sete UR e similaridade de 

100% (E value = 0) com a cepa WSSV-Mx-H-2004 ORF 94 (GenBank: HQ007031.1) 

proveniente do México; o terceiro, com 292 pb, esteve presente em 10% das amostras, possui 

duas UR e similaridade de 100% (E value = 1.70e-106) com a cepa WSSV-Mx-H-2004 Orf 94 

(GenBank: HQ007031.1) (Tabela 15); o quarto é uma banda inespecífica, com 850 pb, que, ao 

ser submetido ao BLAST não demonstrou similaridade com o genoma do WSSV (Figura 3). 

Nas amostras de 2012, foram identificados quatro genótipos: o primeiro, com 670 pb, 

prevalência de 26% (9/50), nove UR de 54 pb e similaridade de 100% (E value = 0) com a cepa 

WSSV-Mx-H-2004 Orf94 gene (GenBank: HQ007031.1), isolada no México; o segundo, com 

561 pb, 16% de prevalência (8/50) e similaridade de 100 % (E value = 0) com a cepa WSSV-

Mx-H-2004 Orf94 gene (GenBank: HQ007031.1), isolada no México; o terceiro, com 449 pb, 

6% de prevalência (3/50) e similaridade de 99,7 % (E value = 0) com a cepa WSSV-Mx-H-

2004 Orf94 gene (GenBank: HQ007031.1) isolada no México; a quarta, com 292 pb, 32% de 

prevalência (16/50) e 99,5% de similaridade (E value = 1,42e-52) com a cepa WSSV-Mx-H-

2004 ORF 94 (GenBank: HQ007031.1), proveniente do México. Todas as UR da ORF 94 
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registradas em Açu, tanto em 2012 quanto em 2015, continham guanina na posição 48, única 

posição polimórfica dessa ORF (Tabela 15). Além desses quatro genótipos, as PCR também 

registraram duas bandas inespecíficas nessas amostras de 2012: uma de 850 pb, igual à 

registrada em 2015, e uma de 1000 pb (Figura 6). 

 

Tabela 15: Tamanhos dos amplicons obtidos, número de UR e SNP observados nos genótipos de WSSV 

para a ORF 94, registrados no Vale do Açu em 2012 e 2015 e de outros isolados registrados no Brasil, 

México, Tailândia, China e Taiwan. 

Estirpe/Referência Tamanho 

(pb) 

N° de UR 

(54 pb) 

Posições das UR de 45 pb e 102 pb 

Açu, 2012   /  1 

 

 

670 

561 

449 

292 

9 

7 

5 

2 

GGGGGGGGG 

GGGGGGG 

GGGGG 

GG 

Açu, 2015   /  1  670 

561 

292 

9 

7 

2 

GGGGGGGGG 

GGGGGGG 

GG 

SC,  2005    /  2 1100 16 TGTTGTGGGGTGGGGG 

SC, 2007     /  2 1002 16 TGTTTTTTTTTTGGTG 

SC, 2008     /  2 1015 16 TGTGTTTTTTTTTTTT 

BA, 2008    /  2 417 4 TGGG 

Mx-G          /  3 1355 18 GGGGGGGGGGGGGGGGGG 

WSSV-TH  /  4   682 6 TGGGTT 

WSSV-CN  /  5 NE 12 TTGGGGGGTTTT 

WSSV-TW /  6 NE 6 TTTGTT 

TH-96-II     /  7 682 6 GTGTTT 
Referências: 1 = Este trabalho.  2 = MULLER et al. (2010), isolados em Santa Catarina e Bahia, Brasil. 

3 = Estirpe Mx-G (FJ756454), RAMOS-PAREDES et al. (2017), isolada no México. 4 = Estirpe WSSV-

TH (AF369029), isolada na Tailândia. 5 = Estirpe WSSV-CN (AF332093), isolado na China.  6 = 

Estirpe WSSV-TW (AF440570), isolado em Taiwan. 7 = Estirpe WSSV-TH (AY864668), isolado na 

Tailândia. NE = Não encontrado na literatura. 

 

 

Figura 6: Visualização em gel dos produtos de PCR da ORF 94 para os anos de 2015 e 2012. As setas 

indicam as bandas inespecíficas. 
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3.3 ORF 125 

Para a tentativa de caracterização genotípica da ORF 125, testamos dois conjuntos de 

primers, o primeiro deles composto pelos primers descritos por Hoa et al. (2011a), utilizados 

originalmente para isolados de WSSV do Vietnã, que, nas condições de termociclagem 

publicadas por esses autores, produziram um grande número de bandas em cada uma das 

amostras testadas. Foram realizadas várias tentativas de otimização da temperatura de 

anelamento, as quais não resultaram em amplificações satisfatórias para identificação e 

clonagem das bandas produzidas. Realizou-se uma segunda tentativa, dessa vez utilizando os 

primers descritos por Dieu et al. (2004), também desenhados originalmente para isolados do 

Vietnã, os quais produziram bandas que foram clonadas com sucesso (Figura 7), mas que, ao 

serem sequenciadas e processadas, não apresentaram similaridade com o genoma do WSSV 

quando submetidas a ferramenta de BLAST do NCBI.  

Figura 7: Bandas inespecíficas resultantes das PCR para ORF 125, com primers de DIEU et al. (2004) 

para os anos de 2015 e 2012 

 

3.4 Genótipos registrados combinando os resultados das ORF 75 e 94. 

Tanto na ORF 75 quanto na 94, foram detectados mix de genótipos em um mesmo 

animal nos dois períodos estudados. Ao se analisar o padrão genotípico de cada animal, 

considerando as duas ORF conjuntamente, foi possível identificar cinco genótipos em 2012, e 

quatro genótipos em 2015, sendo um deles – o RN-1 – comum aos dois períodos. No genótipo 

RN-5, houve amplificação apenas para a ORF 75, configurando uma deleção total da ORF 94. 

Na tabela 16 estão descritos os genótipos identificados no Vale do Açu e suas frequências. 
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Tabela 16: Descrição e frequência dos genótipos de WSSV registrados no Vale do Açu nos anos de 

2012 e 2015; NA: Amostras para as quais não houve amplificação.  

                               Açu 2012  

Genótipo % ORF75 ORF 94  

RN-01* 18%(9/50) 631 pb - 670 pb - - - 

RN-02 16%(8/50) 631 pb - - 561 pb - 292 pb  

RN-03 10%(5/50) 631 pb - - - - 292 pb 

RN-04 6%(3/50) 631 pb - - - 449 pb 292 pb 

RN-05 6%(3/50) 631 pb - - - - - 

NA 44%(22/50) - - - - - - 

                                 Açu 2015 

Genótipo Freq. ORF 75 ORF 94  

RN-06 32%(16/50) 631 pb 395 pb - 561 pb - - 

RN-07 42%(21/50) 631 pb 395 pb 670 pb - - - 

RN-08 10%(5/50) 631 pb - 670 pb - - 292 pb 

RN-01* 10%(5/50) 631 pb - 670 pb - - - 

NA 6%(3/50)       

3.5 Deleção na VR 14/15 

As PCR com os primers da VR 14/15 produziram dois amplicons em 2012, 1.455 pb e 

860 pb, e dois em 2015, 2.750 pb e 1.455 pb (Figura 8). Entretanto, ao serem clonados, 

sequenciados e submetidos ao BLAST, apenas o amplicon de 2.750 pb, registrado no ano de 

2015, demostrou similaridade com a VR 14/15 do WSSV. Ao se comparar o tamanho desse 

amplicom com a VR 14/15 da cepa ancestral TH-96-II (AY753327), que tem 7.801 pb, percebe-

se uma deleção de 5.051 pb.  

Figura 8: Amplicons produzidos pelas PCR da VR 14/15. M: Marcador 1 Kb Plus DNA ladder; 2012: 

Produtos de PCR da VR 14/15 das amostras de Açu, 2012; 2015: Produtos de PCR da VR 14/15 das 

amostras de Açu, 2015.       Indica amplicon de 2750 pb confirmado como VR 14/15. 

 



71 

 

 

       

3.6 Deleção na VR 23/24 

As PCR para a VR 23/24 nos dois períodos estudados produziram amplicons com 804 

pb (Figura 9), que, após sequenciamento e submissão ao BLAST foram confirmados como parte 

da VR 23/24. Para determinação do tamanho da deleção, foi feito um alinhamento das 

sequências produzidas com o genoma da cepa de referência WSSV-TW (AF440570) e 

observou-se uma deleção de 11.433 pb.  

 

 

Figura 9: Amplicons da VR 23/24, registrados em Açu, para os anos de 2015 e 2012 

 

 

 

3.7 Histopatologia 

Ao se proceder à avaliação histopatológica não foram observadas lesões características 

de WSD em nenhum dos animais coletados no Vale do Açu em 2012. Entre os camarões 

coletados em 2015, foram observadas lesões em 36 indivíduos (72%). Foram classificados com 

lesões grau de severidade 2, 3 e 4 apenas indivíduos pertencentes aos genótipos 2015-1 e 2015-

2, enquanto entre os animais com genótipo 2015-3 e 2015-4, a maior parte, 60 % e 80% 

respectivamente, não apresentaram lesões (tabela 17). 
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Tabela 17: Frequência de indivíduos por grau de severidade das lesões de WSD pertencentes a cada 

genótipo de WSSV registrados em Açu no ano de 2015 

 Grau de severidade 

       0           1            2          3     4 

Genótipo NI % NI % NI % NI % NI % 

2012 RN-1 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 RN-2 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 RN-3 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 RN-4 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 RN-5 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015 RN-6 0 0 2 12,5 6 37,5 7 43,7 1 6,3 

2015 RN-7 4 19,0 14 66,7 1 4,8 2 9,5 0 0 

2015 RN-8 3 60 2 40 0 0 0 0 0 0 

2015 RN-1 4 80 1 20 0 0 0 0 0 0 

NA* 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 11 22 19 38 7 14 9 16 1 2 

NA*: Animais para os quais as PCR da ORF não produziram amplicons 

NI: Número de indivíduos 

4 DISCUSSÃO  

Apesar das tentativas de otimização dos protocolos para a amplificação específica por 

PCR de fragmentos da ORF 125, nenhuma homologia com o WSSV foi encontrada para os 

amplicons obtidos a partir dos dois conjuntos de primers publicados por Hoa et al. (2011a) e 

Dieu et al. (2004). Esse resultado pode ter sido causado por variações nas sequências que 

impossibilitaram o anelamento dos primers (PRADEEP et al., 2008b) ou a deleção completa 

da ORF (TANG et al., 2013). Não há registro de deleção total da ORF 125 em estudos anteriores 

e é provável que os resultados indiquem a inadequação dos primers testados para a genotipagem 

do WSSV presente no Vale do Açu. 

A partir dos padrões de VNTR e SNP, observados para as ORF 75 e 94, nas amostras 

coletadas no Vale do Açu, foram identificados cinco genótipos em 2012 e quatro em 2015, 

sendo apenas um deles, o RN-01, comum aos dois períodos estudados. Apesar de o RN-01 estar 

presente em 2015, ele foi o menos frequente, 10% (5/50), e o que demonstrou menor associação 

com lesões características da WSD com 80% (4/5) dos indivíduos portadores desse genótipo 

não apresentando quaisquer lesões na avaliação histopatológica (Grau de severidade 0). Esses 
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resultados indicam que as estirpes causadoras do surto de 2015 não são as mesmas que já 

circulavam na região desde 2012.  

O surgimento de genótipos aparentemente mais virulentos na região do Vale do Açu 

teria como possíveis causas uma reintrodução do WSSV ou mutações sofridas pelas estirpes 

pré-existentes. As importações de crustáceos para o Brasil estão suspensas desde 1999, em 

consequência da instrução normativa IN no 39, de 4 de novembro de 1999, que tem evitado a 

introdução no país de agentes etiológicos (CARVALHO et al., 2017). Em função dessa medida 

tomada pelo governo brasileiro, é pouco provável que tenha ocorrido uma introdução de novas 

cepas do WSSV de origem estrangeira, na Bacia do Açu, no período estudado. Entretanto, não 

se pode desconsiderar a possibilidade, embora remota, de importação ilegal de material genético 

de L. vannamei ou de crustáceos congelados.  Por outro lado, o fluxo de reprodutores, larvas, 

camarão fresco e congelado dentro das fronteiras brasileiras continua livre e está entre as 

principais vias de disseminação do WSSV (SÁNCHES-MARTÍNEZ et al., 2007) e poderiam 

facilmente fazer circular cepas virais entre as diferentes regiões produtoras do Brasil.  

Quando comparamos os genótipos identificados no Vale do Açu com os outros 

genótipos identificados no Brasil (MULLER et al, 2010), isolados nos Estados de Santa 

Catarina e Bahia, percebe-se que as diferenças entre as cepas do WSSV encontradas no vale do 

Açu (2012 e 2015) são menos expressivas quando comparadas com as isoladas em fazendas de 

cultivo da Bahia e Santa Catarina, principalmente considerando o número de UR da ORF 75, 

em que se verifica um menor número de UR no vale do Açu (7 UR em 2012 e 4  UR em 2015), 

que em Santa Catarina (10 UR) e na Bahia (11 UR). Adicionalmente, os SNP detectados na 

ORF 94 dos genótipos do Vale do Açu apresentam apenas Guanina na posição 48 da UR, 

enquanto nos genótipos de Santa Catarina e da Bahia foram detectadas variações entre timina 

e Guanina. As diferenças observadas entre as cepas identificadas no Vale do Açu e as 

anteriormente identificadas em Santa Catarina e Bahia (MULLER et al, 2010) sugerem que a 

cepa que causou o primeiro surto de WSD no Brasil, em 2005, no Estado de Santa Catarina 

(APHIS-USDA, 2005; CAVALI et al., 2008), não é a mesma que causou o surto do Vale do 

Açu em 2015.  

A evolução de variantes do WSSV com diferentes padrões de VNTR pode ser produzida 

pela passagem do vírus em diferentes hospedeiros (WAIKHOM et al., 2006; JOHN et al., 2010) 

e já há registros de mais de 93 espécies de artrópodes como hospedeiros ou depósitos de WSSV 

em todo o mundo (SÁNCHEZ-PAZ, 2010, PRADEEP et al., 2012) incluindo camarões e siris 
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nativos da costa brasileira (CAVALLI et al., 2008; COSTA et al., 2012) e outros organismos 

comuns nas áreas de cultivo que poderiam viabilizar esse mecanismo de produção de 

variabilidade genômica do WSSV. O deslizamento da DNA polimerase (Slippage) durante a 

replicação natural do vírus também é admitido como causa de acréscimo ou deleção de UR 

alterando os padrões de VNRT das ORF e produzindo modificações na virulência do WSSV 

(RAMOS-PAREDES et al., 2017).  

As cepas do Vale do Açu de 2012 e 2015 apresentaram uma mesma deleção de 11.433 

pb na VR 23/24, que é 20 pb menor que a deleção registrada por Muller et al. (2010) (11.453 

pb) para as cepas de Santa Catarina e Bahia. Para a VR 14/15, as amostras de 2012 não 

produziram sequências do WSSV, enquanto as de 2015 produziram uma banda de 2.750 pb, 

confirmada como parte da ORF 14/15 do WSSV que corresponde a uma deleção de 5.051 pb 

quando comparada à cepa ancestral TH-96-II (AY753327). Dieu et al. (2004), Pradeep et al. 

(2008b) e Ramos-Paredes et al (2012) reportaram a não amplificação da região VR 23/24 do 

WSSV em amostras de camarões cultivados no Vietnã, Índia e México, e apontam como causa 

a ocorrência de deleção dos sítios de anelamento dos primers desenhados originalmente a partir 

do genoma de cepas isoladas na Tailândia, China e Vietnã. A falha no anelamento dos primers 

utilizados neste estudo para as PCR da VR 14/15 das amostras do Vale do Açu, coletadas em 

2012, pode ter ocorrido pela mesma razão apontada por esses autores. Entretanto, mesmo não 

sendo possível determinar o tamanho da deleção na VR 14/15, para cepas de 2012, pode se 

concluir que ela foi distinta da observada nas cepas de 2015, para as quais os primers 

funcionaram adequadamente.  

Os indivíduos portadores das cepas RN-06 e RN-07, as mais frequentes durante o surto 

do WSSV no Vale do Açu, em 2015, foram os que apresentaram maior frequência de animais 

com lesões causadas pela WSD na avaliação histopatológica, e foram os únicos nos quais se 

identificaram lesões com graus 2, 3 e 4 da doença. A única característica comum a essas duas 

cepas, e ausente em todas as outras, foi a presença de uma banda com 395 pb e quatro UR na 

ORF 75, a menor banda e menor número de UR para esta ORF registrados no continente 

americano, considerando os dados publicados por Muller et al. (2010) (EUA, Panamá, 

Honduras, Havaí, Brasil, Nicarágua e México) e Ramos-Paredes et al. (2017) (México).  

As deleções observadas em algumas cepas do WSSV podem ter como explicação 

pressão genômica no vírus para descartar sequências redundantes (DIEU et al., 2004) e estas 

cepas com menor genoma teriam maior eficiência de replicação (MARKS et al., 2005). Estudos 
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têm encontrado evidências de que virulência e número de RU nas ORF estão inversamente 

correlacionados, em especial para a ORF 94 (WAIKHOM et al., 2006; PRADEEP et al., 2009; 

HOA et al., 2012; RODRIGUES-ANAYA et al., 2016). Entretanto, resultados contrários a 

estes têm sido relatados (WAIKHOM et al., 2006; RAMOS-PAREDES et al., 2017), sendo 

possível que a real causa da diferenciação das cepas, quanto à virulência, não envolva a variação 

no número de UR, mas sim outros polimorfismos como SNP, que alterem proteínas 

relacionadas com a virulência (MARKS et al., 2005). Alguns autores defendem a necessidade 

de mais pesquisas para uma melhor compreensão dessa relação (PRADEEP et al., 2009; 

RAMOS-PAREDES et al., 2017). 

Nas amostras coletadas em Açu, tanto em 2012 quanto em 2015, também foi possível 

observar a ocorrência de animais infectados simultaneamente por dois genótipos do WSSV, 

fato não observado anteriormente no Brasil. Hoa et al. (2011a), em estudo utilizando a ORF 75, 

registraram infecções de múltiplos genótipos de WSSV em um único animal e encontraram 

evidência de relação entre baixa virulência e infecção por genótipos mistos, enquanto genótipos 

únicos dominam em circunstâncias de pleno surto diferentemente do observado no Vale do 

Açu, onde, tanto em 2012 (antes do surto) quanto em 2015 (durante o surto), foi verificada a 

presença de múltiplos genótipos. 

A análise dos resultados obtidos, considerando conjuntamente as ORF 75 e 94 e a VR e 

23/24, demonstrou que as cepas identificadas no Vale do Açu são distintas das cepas de Santa 

Catarina e Bahia e que o WSSV pode ter ingressado no Brasil em dois eventos distintos. Neste 

estudo, foram identificados, ainda, algumas características não descritas anteriormente para o 

Brasil, como animais infectados simultaneamente por duas cepas do WSSD e presença 

unicamente de guanina na posição polimórfica 48 da UR da ORF 94.  A ineficiência observada 

dos primers utilizados para a ORF 125 em todas as amostras, e dos utilizados para a VR 14/15 

nas amostras de 2012, somados à produção de bandas inespecíficas para as ORFS 75 e 94, 

indicam a necessidade do desenvolvimento de primers específicos para as cepas brasileiras. 

Apesar disso, os resultados obtidos com as ORF 75 e 94 e VR 14/15 e 23/24 comprovaram a 

eficácia dessas regiões do genoma do WSSV como marcadores genéticos utilizáveis para a 

diferenciação de genótipos e acompanhamento da dispersão e evolução do vírus. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As informações resultantes desta pesquisa ampliam o conhecimento sobre a atividade 

de carcinicultura praticada no Vale do Açu e sobre o WSSV detectado nesse importante polo 

de produção de camarão marinho no estado do Rio Grande do Norte. A escassez de informações 

referentes a variabilidade genética do WSSV no Brasil dificulta a compreensão da dispersão e 

evolução de cepas do vírus e a identificação das cepas mais patogênicas presentes no país. Os 

resultados aqui apresentados podem servir de base para futuras discussões sobre a utilização 

das ORFs 75, 94 e 125 e RVs 14/15 e 23/24 como marcadores para genotipagem do WSSV e 

apontam a necessidade do desenvolvimento de primers mais eficientes para as cepas detectadas 

na região estudada.  

Enfim, este estudo constitui um esforço inicial de produção de informações que auxiliem 

a compreensão da variabilidade genética do WSSV e de que forma essa variabilidade influencia 

na intensidade dos surtos que tantos prejuízos tem causado aos produtores de camarão.  

 

 

 

 

 

 

 


