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Hoje me sinto mais forte, 

Mais feliz, quem sabe, 

Só tenho a certeza 

De que muito pouco sei, 

Ou nada sei 

É preciso amar pra poder 

Pulsar 

É preciso paz pra poder 

Sorrir 

É preciso chuva para 

Florir.... 

(Almir Sater e Renato Teixeira) 
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RESUMO 

O presente trabalho teve como principal objetivo avaliar o potencial do 

polissacarídeo sulfatado extraído da alga marinha vermelha Botryocladia 

occidentalis como ativador do sistema imunológico do camarão Litopenaeus 

vannamei no sentido de minimizar as perdas causadas pelo vírus da 

mionecrose infecciosa (IMNV). O experimento foi realizado usando 200 

camarões L. vannamei, distribuídos em 5 grupos e cada grupo subdividido em 

4 repetições com 10 juvenis estocados em aquários de 40 L por repetição. Ao 

final do experimento, nenhuma diferença significativa (P>0,05) foi observada 

entre as taxas de crescimento dos camarões L. vannamei infectados com IMNV 

e alimentados com dietas contendo PSB e dos indivíduos do Controle Infectado 

— Cl,. Entretanto, as taxas de sobrevivência dos tratamentos com camarões 

alimentados com as dietas contendo PSB foram significativamente maiores 

(P<0,05) que as dos indivíduos do grupo Cl. Os resultados indicam que as 

taxas de sobrevivência foram 92,5±5,0%, 90,0±8,2% e 92,5±9,6% para os 

camarões L. vannamei alimentados com PSB nas concentrações de 4, 8 e 12 

g/kg inclusos na dieta, respectivamente, semelhantes aos valores observados 

para o grupo Controle Não Infectado — CNI — que foi de 92,5 ± 5,0% e 62,5±9,6 

para o Cl. O conteúdo de proteína, a atividade hemaglutinante e atividade 

específica da hemolinfa de camarões L. vannamei infectados com IMNV e 

alimentados com dietas contendo PSB foram maiores que as dos camarões do 

grupo Cl. Finalmente, faz-se necessário à realização de novas pesquisas, 

visando à comprovação do poder antiviral do PSB de B. occidentalis em 

cultivos comerciais. 
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EFEITO DO POLISSACARÍDEO SULFATADO EXTRAÍDO DA ALGA MARINHA 

VERMELHA BOTRYOCLADIA OCCIDENTALIS COMO AGENTE ANTMRAL EM UM 

CULTIVO EXPERIMENTAL DO CAMARÃO MARI NHO LITOPENAEUS VANNAMEI 

ANDRÉ LUIZ FREITAS DE SOUZA 

1. INTRODUÇÃO 

O cultivo de camarão teve inicio na década de 70, apresentando-se 

como uma atividade industrial que teve rápido desenvolvimento com um 

enorme incremento no número de larviculturas e fazendas. Na década de 90, 

as fazendas de camarão eram responsáveis por 30% da produção ofertada no 

mercado mundial. Essa indústria tem seu desenvolvimento, principalmente, em 

países do sudoeste asiático, América central e latina (ROSENBERRY, 1996). 

Nos anos 80, a indústria apresentou a fase de maior expansão, mas na 

década de 90, a produção foi regularmente e severamente afetada por 

problemas relacionados à degradação ambiental e a doenças infecciosas e 

não-infecciosas. Esta situação ocorreu devido à intensificação dos cultivos por 

parte das fazendas de camarão, associando a ousados processos zootécnicos, 

mas com uma carência de conhecimentos sobre a fisiologia de peneídeos e, 

muitas vezes, com poucas considerações dos aspectos ecológicos (BACHÈRE, 

2000). 

Entretanto, em crustáceos marinhos, existe uma insuficiência de dados 

que suporte a hipótese que as alterações ambientais induzem uma modificação 

do sistema imunológico, proporcionando um incremento da suscetibilidade aos 

agentes infecciosos (MOULLAC & HAFFNER, 2000). 

A indústria de camarões cultivados possui um dos mais rápidos 

crescimentos dentre os sistemas de produção de pescados, Durante as duas 

últimas décadas, a aqüicultura de camarões tem crescido a uma taxa média 

anual de 16% (TACON & FORSTER, 2001), tendo sido produzido 1,4 milhão 

de tonelada (FIGURA 1) para uma receita estimada em U$ 7,3 bilhões em 2002 
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Figura 1- Série histórica referente à produção mundial de camarões cultivados 

no período de 1976 a 2002. 

Fonte: FAO, 2004. 
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(FAO, 2004). Esse crescimento é resultado do incremento nas áreas das 

fazendas e do aumento nas densidades de estocagem. Entretanto, o estresse 

ambiental causado pelos efluentes das fazendas de camarões peneídeos nos 

estuários e baías e o estresse induzido em viveiros por conta das altas 

densidades são fatores que tornam os camarões predispostos à infecção por 

patógenos (XU et ai., 2001). 

Os agentes causadores de doenças infecciosas em camarões são, 

principalmente, os vírus e as bactérias pertencentes à família Vibrionaceae. 

Estas patologias, particularmente, dificultam a produção larval e afetam a 

lucratividade devido à mortalidade durante os cultivos, causando, também, 

sobrepesca nos estoques de larvas selvagens de camarões e uma 

superexploração de reprodutores. Além do mais, o meio ambiente pode ser 

contaminado por descargas de efluentes contendo antibióticos, os quais podem 

propiciar o desenvolvimento de bactérias resistentes aos medicamentos 

(BACHÈRE, 2000). 

Finalmente a prática de transferências de camarões em níveis nacional 

e internacional tem contribuído para difundir doenças, as quais estão agora em 

enzootia. Sugere-se que doenças não-infecciosas ocorrem devido a uma 

degradação ambiental exacerbada causada por práticas de manejo 

inapropriadas. (BACHÈRE, 2000). 

Todas as populações de organismos vivos, incluindo os homens, estão 

limitadas parcialmente ou completamente por doenças em seus ecossistemas 

(REAL, 1996). A ocorrência de doenças em populações e ecossistemas é 

influenciada por vários fatores ambientais, incluindo organismos infecciosos, 

tais como fungos e vírus, poluentes, efluentes químicos e biológicos e 

escassez de alimentos e nutrientes (DUBOS, 1965). Esse complexo de fatores 

e suas alterações constituem o sentido e a dimensão das causas e efeitos de 

doenças individuais extremamente complexas (MAC MICHAEL, 1993). 

Segundo BACHÈRE (2000), em termos gerais, a sustentabilidade da 

indústria do camarão depende do equilíbrio entre a qualidade ambientai, e a 

prevenção de doenças através de diagnósticos adequados e inspeções 

epidemiológicas de patógenos e o "status" sanitário dos camarões, como 

também, programas de seleção para obter animais resistentes às doenças. 



4 

Em crustáceos, o crescimento da incidência de doenças infecciosas está 

particularmente relatado para camarões peneídeos visto que estes organismos 

são objeto de uma intensiva produção aquícola, sendo os vírus, os fungos e a 

bactérias os principais agentes causadores encontrados (BACHÈRE et al., 

2000). 

Segundo DUNIER & SIWICKI (1993); PIPE & COLE (1995), existem 

evidências consideráveis de que as doenças nas populações de peixes e 

moluscos estão relacionadas com as alterações ambientais (incluindo os 

contaminantes), poluição costeira e depressão do sistema imunológico. 

Mundialmente, os vírus são os patógenos de maior impacto econômico 

que afetam a indústria do camarão cultivado. Existem cerca de 13 vírus 

infectando os camarões peneídeos cultivados, sendo o vírus da síndrome da 

mancha branca (WSSV) o mais importante e responsável por causar altos 

percentuais de mortalidade em todos os países produtores (YOGANANDHAN 

et al., 2003), não havendo relatos de incidência no Nordeste do Brasil, Porém 

ocasionando perdas significativas em Santa Catarina. 

BROCK (1988) relatou a necrose muscular idiopática (IMN) no camarão 

da Malásia, Macrobrachium rosenbergii, caracterizando-a como doença de 

origem não infecciosa, associando a IMN ao estresse das condições de cultivo 

devido aos baixos níveis de oxigênio na água, extremos de temperatura ou 

salinidade. 

No Nordeste do Brasil, principalmente nos estados do Piauí e Ceará, 

durante os períodos chuvosos dos anos de 2003 e 2004 que foram atípicos, 

verificou-se uma forte incidência de IMN em camarões cultivados Litopenaeus 

vannamei, resultando em baixos índices de sobrevivência em, praticamente, 

todas as fazendas, independente das práticas de manejo, do nível de 

intensificação, fonte de pós-larvas e qualidade nutricional das rações (FIGURA 

2). Estudos realizados por LIGHTNER et al. (2004) indicam que esta patologia 

tem natureza virai, tendo sido denominada de vírus da mionecrose infecciosa 

(Infectious Myonecrosis Vírus-IMNV), apresentando o vírus um formato esférico 

com 40nm, genoma de RNA e pertencendo a família Totiviridae. 

Um componente essencial do sistema imunológico é o mecanismo de 

defesa, pelo qual um organismo pode detectar a presença de corpos 

estranhos. Um efetivo sistema de reconhecimento de corpos estranhos pode, 
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também, estimular respostas do mecanismo de defesa, incluindo as mediadas 

por células (VARGAS-ALBORES & YEPIZ-PLASCENCIA, 2000). 

Nos invertebrados, uma resposta imunológica específica contra 

determinados epítopos e/ou imunoglobulinas não tem sido evidenciada, mas 

estes animais são capazes de reconhecer e destruir microorganismos ou 

parasitas invasores. Proteínas envolvidas nos processos de reconhecimento de 

componentes da parede celular de microorganismos, tais como 

lipopolissacarídeos (LPS) e p-1-3-glucano (BG) tem sido encontradas em 

invertebrados. Entretanto, estas proteínas não são capazes de destruir corpos 

estranhos e a atividade fagocitária é requerida pelos hemócitos (RATCLIFFE et 

al., 1985). Conseqüentemente, a estimulada atividade fagocitária por fatores 

opsônicos pode ser importante em invertebrados, porém poucos fatores com 

habilidade para reconhecer compostos microbianos e incrementar a taxa de 

fagocitose têm sido reportados com freqüência (VARGAS-ALBORES & YEPIZ-

PLASCENCIA, 2000). 

Dentre os principais grupos de proteínas envolvidas nos processos de 

reconhecimento de componentes da parede celular de microorganismos estão 

as proteínas que se ligam a lipopolissacarídeos (LPS), isoladas do camarão 

Penaeus califomiensis e descritas por VARGAS-ALBORES et al. (1993), as 

aglutininas que se ligam a carboidratos multivalentes, isoladas do camarão 

P.californiensis e descritas por VARGAS-ALBORES (1995), as proteínas que 

se ligam ao (3-1-3-glucano (BGBP), isoladas da hemolinfa do camarão 

P.californiensis e descritas por VARGAS-ALBORES et ai. (1996). Em adição, 

anticorpos preparados contra a BGBP do camarão P.californiensis detectaram 

claramente uma proteína e 10 kDa no plasma de Litopenaeus vannamei e L. 

stylirostris. 

Para a redução do estresse, a indústria do camarão tem utilizado 

antibióticos, imunoestimulantes e diversos tipos de aditivos alimentares 

(carotenóides, algas em pó, Spirulina, vitamina E, vitamina C, etc.), objetivando 

ofertar uma dieta adequada para manter a sanidade dos camarões cultivados 

(ALDAY-SANZ et al., 1998). 

Bacterioses podem ser controladas com antibióticos, mas o uso de 

antibióticos representa perigo ambientai e a difusão de genes resistentes aos 
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antibióticos. Adicionalmente, o uso de antibióticos possui eficiência reduzida 

contra os vírus (ALDAY-SANZ et ai., 1998). 

Compostos biológicos, chamados de imunoestimulantes, são utilizados 

como tratamentos alternativos, tendo a função molecular de alarme que ativam 

o sistema imunológico. De acordo com SMITH et al. (2003), os 

imunoestimulantes utilizados em procedimentos experimentais, objetivando 

aumentar os índices de sobrevivência de crustáceos expostos a patágenos, 

compreendem cinco tipos principais: (i) bactérias vivas; (ii) bactérias mortas 

(antígeno bacteriano ou vacina bacteriana); (iii) glucanos; (iv) peptídeoglicanos 

e (v) lipopolissacarídeos. 

O uso de polissacarídeos sulfatados como ferramenta imunoestimulante 

em estudos relacionados com o mecanismo de defesa de camarões é 

reduzido. Porém alguns estudos foram realizados com uso de polissacarídeo 

sulfatado de alga marinha vermelha Botryocladia occidentalis no intuito de 

alcançar melhores taxas de sobrevivência em pós-larvas de camarão 

Litopenaeus vannamei e tilápia do pilo oreochomis niloticus no sentido de 

aumentar o ganho de peso ( FARIAS et al, 2004; REBOUÇAS, 2002; 

BARROSO, 2005). Contudo a administração de fucoidana, um polissacarídeo 

sulfatado extraído da alga parda Sargassum polycystum, foi capaz de reduzir 

substancialmente o impacto da infecção causada pelo vírus da síndrome da 

mancha branca (WSSV) em Penaeus monodon. Segundo CHOTIGEAT et al. 

(2004), dez dias após a infecção com o WSSV, camarões com peso entre 5 - 8 

g e alimentados com 40 mg.kg-1  de peso corpóreo e camarões com peso entre 

12-15 g e alimentados com 200 mg.kg-lde peso corpóreo tiveram taxas de 

sobrevivências máximas de 46% e 93%, respectivamente. 

O estado do Ceará possui um grande potencial para a produção de 

compostos com atividade biológica extraídos de algas marinhas devido a 

enorme diversidade desses vegetais em nossa costa. As macroalgas 

vermelhas Champia feldmanni; Solieria filiformis, Botryocladia occidentalis, as 

pardas Sargassum vulgare, S. filipendula, e Spatoglossum schroederii, as 

verdes Caulerpa racenosa, C. sertulauioides e Cladophora vagabunda, 

possuem polissacarídeos sulfatados com atividade anticoagulante e 

imunoestimulante (FARIAS 2000; FARIAS et al., 2000; FARIAS et al., 2001). 
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Observação em fazendas de camarão no Oeste do Ceará e no Piauí 

verificou-se que, na maioria dos casos, o vírus da mionecrose infecciosa 

(IMNV) causa as primeiras mortalidades em camarões com peso médio em 

torno de 4,0 g, com a virulência se apresentando de forma continuada até o 

período de despesca, resultando em índices de sobrevivência entre 30% e 

55%, inferiores aos observados nos períodos sem manifestação do IMNV, que 

eram acima de 65%. A mortalidade de camarões a partir de 4,0 g até o 

momento das operações de despesca resulta em altas taxas de conversão 

alimentar, elevando os custos com ração de 60%, percentual máximo aceitável 

segundo TAN & DOMINY (1997), para cerca de 80-90%, aproximando o custo 

de produção do preço do produto na fazenda, afetando seriamente a 

lucratividade da indústria do camarão cultivado. 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o potencial do 

polissacarídeo sulfatado extraído da alga marinha vermelha Botryocladia 

occidentalis como ativador do sistema imunológico do camarão marinho 

Litopenaeus vannamei no sentido de reduzir os altos níveis de mortalidade com 

IMNV. 



2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Coleta das macroalgas 

A alga marinha foi coletada na Praia do Pacheco, Município de Caucaia, 

Ceará, Brasil, durante a maré baixa. Em seguida, a mesma foi transportada 

em saco plástico até o laboratório, sendo cuidadosamente lavada com água 

destilada para retirar sais e separá-la das epífitas. Após a limpeza, a alga foi 

desidratada à luz solar e cortada em pequenos pedaços para, 

posteriormente, ser submetida ao processo de extração (Farias et ai 2004). 

2.2 Extração do polissacarídeo 

Inicialmente, 2 g de alga seca e triturada foram hidratados com 100 mL 

de tampão acetato de sódio 0,1 M, pH 5,0 + cisteína 5 mM e EDTA 5mM. 

Em seguida, foram adicionados 7 mL de uma solução de papaína bruta (30 

mg/mL) para digerir o tecido da alga, sendo a mistura incubada em banho-

maria a 60°C por 24 horas. Após esse período, o material foi filtrado em tela 

de 60 p, centrifugado a 15.000 rpm e, ao sobrenadante, foram adicionados 

6,4 mL de cloreto de cetilpiridínio (CPC) a 10% para a precipitação dos 

polissacarídeos presentes na mistura por, no mínimo, 24 horas à 

temperatura ambiente. Logo após a precipitação, os polissacarídeos 

sulfatados foram lavados com 200 mL de CPC 0,05% sendo, em seguida, 

dissolvidos em 70 mL de cloreto de sódio 2 Metanol absoluto (100:15;v7v) 

em banho-maria (60°C) e submetidos a uma nova precipitação por, no 

mínimo, 24 horas a 4°C através da adição de mais 122 mL de etanol 

absoluto. Em seguida, o material foi centrifugado e submetido a duas 

lavagens com 200 mL de etanol a 80% e uma com 120 mL de etanol 

absoluto. Após esta etapa, os polissacarídeos sulfatados foram então 

levados à estufa a 60°C, por um período aproximado de 24 horas para 

secagem e obtenção do extrato bruto total. 

O extrato bruto obtido foi filtrado, dializado contra água destilada, 

liofilizado e, posteriormente, a análise do conteúdo de galactose foi 

realizada. A D-galactose foi usada como padrão. 

9 



2.3. Dietas-teste 

Para o procedimento experimental, 4 dietas-teste foram produzidas pela 

DISPA Indústria de Rações S.A. (Maracanaú, Ceará, Brazil), tendo sido 

formuladas para conter 35% proteína e 8% de gorduras. Todas as dietas-teste 

apresentaram a mesma composição, exceto para o nível de PSB adicionado 

para conter 0 (Controle Infectado — Cl — e Controle Não-Infectado — CNI), 4, 8 e 

12 de PSB/kg de dieta-teste. Após a incorporação ou não do PSB, as dietas-

teste em estado úmido foram submetidas à peletização, fazendo-se uso de um 

moinho de carnes adaptado para esse processo. Em seguida, as dietas-teste 

peletizadas foram submetidas à secagem em estufa a 40 °C por 48 h e, 

posteriormente, utilizadas no procedimento experimental. 

Desta forma, com base em uma alimentação de 5% do peso corpóreo 

do camarão, para as concentrações de 4, 8 e 12 g de PSB/kg de dieta-teste, a 

oferta diária de PSB incorporado na dieta foi 0,2, 0,4 e 0,6 g.kg-1  de camarão, 

respectivamente. 

2.4. Preparação do extrato virai 

Camarões infectados com o vírus da mionecrose infecciosa (IMNV), 

apresentando opacidade do músculo estriado abdominal, foram coletados de 

fazendas de camarões localizadas no município de Camocim, Ceará, Brasil. Os 

camarões infectados com o IMNV foram homogeneizados em solução salina 

(1:1, p/v), a 4 °C. O sobrenadante foi filtrado através de uma membrana 

0,45pm e colocado em tubos de ensaios e usado imediatamente no 

experimento de infecção. 

2.5. Delineamento Experimental 

Camarões marinhos do Pacífico, Litopnaeus vannamei, aparentemente 

saudáveis, foram obtidos na fazenda de camarões marinhos Aquaclara-

Aquacultura Santa Clara Ltda, localizada no município de Paraípaba, Ceará, 

Brasil, e transportados em caixas isotérmicas para o Laboratório de Aqüicultura 
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(DEP/CCA/UFC), tendo sido mantidos durante duas semanas em tanques de 

2.000 1L para aclimatação. 

No Laboratório de Aqüicultura (DEP/CCA/UFC), foram selecionados 200 

camarões com peso médio corpóreo inicial de 4,5 ± 1,0 g. Os camarões foram 

divididos em cinco grupos: O (Cl e CNI), 4, 8 e 12 g de PSB/kg de dieta-teste. 

Para os grupos controle e tratamentos, utilizou-se quatro repetições com dez 

indivíduos por repetição. As repetições foram realizadas em aquários de 40 L 

com água do mar e aeração constante. A taxa de renovação de água era em 

torno de 25% ao dia. 

Durante os primeiros quatro dias do procedimento experimental, os 

camarões foram alimentados normalmente com as dietas-teste desenvolvidas. 

No 5° dia, os camarões foram infectados com o extrato virai por 8 horas, com 

exceção do CNI. A infecção pelo vírus causou a morte de camarões após 5-8 

dias do procedimento de infecção virai. As dietas-teste foram ofertadas 

continuamente por 15 dias. Os camarões foram alimentados 2 vezes ao dia, as 

09:00 e as 14:00. A taxa de arraçoamento variou entre 5-7% da biomassa 

instantânea e foi ajustada de acordo com a resposta alimentar dos camarões 

em cada aquário. Os restos alimentares e os excrementos eram sifonados 

depois da alimentação. Durante o processo de alimentação, a temperatura da 

água permaneceu entre 29-31° C, a salinidade de 28 -30 ppm e pH 7,7-8,2. 

2.6. Crescimento e sobrevivência 

A taxa de crescimento foi expressa como a diferença entre o peso 

corpóreo no início e no final do experimento, tendo sido expressa como o 

Coeficiente de Crescimento Diário (CCD, %) de acordo com a equação a seguir 

(BUREAU et al., 2000): 

CCD = 100 X [(peso final)1/3 — (peso inicial)1/31/ dias de cultivo. 

A sobrevivência foi calculada pela diferença entre o número de animais 

vivos no início e no final do experimento. 



2.7. Coleta de hemolinfa e preparação do soro. 

Para a coleta da hemolinfa, os camarões foram secos com papel toalha 

e uma agulha acoplada a uma microseringa foi inserida na base do 5.° par de 

pereópodos. Para a preparação do soro, foram retirados 50pL de hemolinfa por 

camarão (3 camarões por repetição) e, imediatamente, diluídos em 450pL de 

solução de Elsevier (100mM glucose, 20 mM NaCI e 30mM citrato de sódio, pH 

7,2). Posteriormente, as amostras obtidas foram centrifugadas a 2000 x g por 

30 minutos. O soro (sobrenadante) foi utilizado para analise posterior. 

2.8. Concentração de proteína no soro 

A concentração de proteína total do soro dos camarões foi determinada 

usando o método de BRADFORD (1976). A albumina sérica bovina foi utilizada 

como proteína padrão. 

2.9. Atividade hemaglutinante 

Testes de hemaglutinação foram feitos usando uma suspensão a 2% de 

eritrócitos de coelho tratados com tripsina de acordo a metodologia descrita por 

AINOUZ et al. (1992). Para cada soro testado, diluições seriadas com duas 

repetições foram feitas usando a solução de Elsevier. Um igual volume da 

suspensão de eritrócitos a 2% foi adicionada para cada diluição. Depois de 1 h 

a temperatura ambiente, as amostras foram centrifugadas a 2000 x g por 30 s e 

o grau de aglutinação macroscópica foi observado. A atividade hemaglutinante 

foi expressa como a concentração mínima de proteína capaz de causar 

aglutinação. 

2.10. Especificidade por açúcares 

A especificidade por açúcares da atividade hemaglutinante foi realizada 

fazei do-se uso de açúcares e de polissacarídeos de algas marinhas. O ensaio 

foi realizado fazendo-se diluições seriadas dos açúcares com a solução de 

Elsevier, seguindo-se de incubação com o soro dos camarões (em uma 
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concentração final com 4 unidades de hemaglutinação ou 4 UH) por 1 h a 

temperatura ambiente, previamente ao ensaio de aglutinação. Posteriormente, 

uma suspensão a 2% de eritrócitos de coelho tratados com tripsina foi 

adicionada. A capacidade de inibição da atividade hemaglutinante foi expressa 

como a concentração mínima de açúcar capaz de inibir completamente uma 

atividade de 4 UH. 

2.11. Análise estatística 

A significância estatística (P<O,05) das diferenças entre as taxas de 

crescimento e entre as taxas de sobrevivência dos grupos controles (Cl e CM) 

e dos tratamentos foi analisada por ANOVA bi-fatorial e através do teste de 

diferença significativa de Tukey, de acordo com CENTENO (1999). 



14 

3. RESULTADOS 

3.1. Extração do polissacarídeo sulfatado bruto da Botryocladia 

occidentalis 

O rendimento para a extração de PSB da Botryocladia occidentalis foi 

10,00 ± 2,40% (n=3). O conteúdo de galactose PSB foi de 0,29 ± 0,02 g/g de 

extração (n=3). 

3.2. Efeito do polissacarídeo sulfatado bruto sobre as taxas de 

crescimento e sobrevivência de camarões Litopenaeus vannamei 

infectados com IMNV 

Nenhuma diferença significativa (P>0,05) foi observada entre as taxas 

de crescimento dos camarões Litopenaeus vannamei infectados com IMNV e 

alimentados com dietas contendo PSB e dos indivíduos do Controle Infectado —

CI, ao final do experimento (Tabela 1). Entretanto, as taxas de sobrevivência 

dos tratamentos com camarões alimentados com as dietas contendo PSB 

foram significativamente maiores (P<0,05) que as dos indivíduos do grupo Cl 

(Tabelas 2 e 3). Os resultados indicam que as taxas de sobrevivência foram 

92,5±5,0%, 90,0±8,2% e 92,5±9,6% para os camarões L. vannamei 

alimentados com PSB nas concentrações de 4, 8 e 12 g/kg de dieta, 

respectivamente, semelhantes aos valores observados para o grupo Controle 

Não Infectado — CM — que foi de 92,5 ± 5,0% (Figura 3). 

3.3. Efeito do polissacarídeo sulfatado bruto sobre o conteúdo de proteína 

e atividade hemaglutinante na hemolinfa de camarões Litopenaeus 

vannamei infectados com IMNV 

O conteúdo de proteína, a atividade hemaglutinante e atividade 

específica da hemolinfa de camarões L. vannamei infectados com IMNV e 

alimentados com dietas contendo PSB foram maiores que as dos camarões do 

grupo Cl (Tabela 4). No entanto, a atividade hemaglutinante específica (UH/mg 



15 

Tabela 1- Resultado da análise de variância sobre o ganho de peso de 

camarões L. vannamei infectados com 1MNV e alimentados com 

dietas contendo diferentes concentrações de polissacarídeo 

sulfatado bruto (PSB) de Botryocladia occidentalis. 

Fonte da variação 
	

SQ 	GL 	MQ 	F 	valor-P 	F crítico 

Entre grupos 	 0,767976 	4 	0,191994 	0,740099 	0,579201 	3,055568 

Dentro dos grupos 	3,891252 	15 	0,259417 

Total 	 4,659227 	19 

SQ=Soma dos quadrados; GL=Grau de liberdade; MQ=média dos quadrados ; F= Freqüência calculada; 

Valor -P= Probabilidade; F crítico= Freqüência tabelada. 
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Tabela 2- Resultado da análise de variância sobre a taxa de sobrevivência de 

camarões L. vannamei infectados com IMNV e alimentados com 

dietas contendo diferentes concentrações de polissacarídeo 

sulfatado bruto (PSB) de Botryocladia occidentalis. 

Fonte da variação 
	

SQ 	GL 	MQ 	F 	valor-P 	F crítico 

Entre grupos 	 27,8 	4 	6,95 	11,58333 	0,000173 	3,055568 

Dentro dos grupos 	9 	15 	0,6 

Total 	 36,8 	19 

SQ=Soma dos quadrados; GL=Grau de liberdade; MQ=média dos quadrados ; F= Freqüência calculada; 

Valor -P= Probabilidade; F crítico= Freqüência tabelada. 
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Tabela 3- Ganho de peso, taxa de crescimento e sobrevivência de camarões L. 

vannamei infectados com IMNV e alimentados com dietas contendo 

diferentes concentrações de polissacarídeo sulfatado bruto (PSB) de 

Botryocladia occidentalis. 

Tratamento Peso inicial 

(g) 

Peso final 

(g) 

Ganho de peso 

(g) 

CCD 

(%) 

Sobrevivência 

(%) 

Cl 4,54 ± 1,26 6,97 ± 0,52 2,44 ± 0,43 1,27 ± 0,18 62,5 ± 9,6' 

CNI 4,40 ± 1,11 7,29 ± 0,78 2,89 ± 0,86 1,49 ± 0,40 92,5 + 5,0b  

4 g PSB/kg 4,61 ±0,96 7,45 ± 0,51 2,84 ± 0,45 1,45 ± 0,22 92,5 ± 5,0" 

8 g PSB/kg 4,47 ± 0,94 7,49 ± 0,08 3,02 ± 0,25 1,55 ±0,14 90,0 ± 8,2" 

12 g PSB/kg 4,49 ± 1,17 7,27 ± 0,53 2,79 ± 0,34 1,44 ± 0,15 92,5 ± 9,6b  

Média ± desvio padrão para 4 repetições. Cada repetição contendo 10 camarões por aquário. 
Médias com letras diferentes em sobrescrito são significantemente diferentes (P < 0,05). 
Cl - Controle infectado; CNI - Controle não infectado. 
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Figura 3- Taxa de sobrevivência de camarões L. vannamei infectados com 

IMNV e alimentados com dietas contendo diferentes concentrações 

de polissacarídeo sulfatado bruto (PSB) de Botryoc/adia occidentalis. 

Cl — Controle infectado; CN I — Controle não infectado. 
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Tabela 4- Conteúdo de proteína e atividade hemaglutinante da hemolinfa de 

camarões L. vannamei infectados com IMNV e alimentados com 

dietas 	contendo 	diferentes 	concentrações 	de 	polissacarídeo 

sulfatado bruto (PSB) de Botryocladia occidentalis. 

Tratamento Proteína (mg) Total UHa  Atividade 

hemaglutinate especo  

Cl 55,62 48 0,86 

CNI 73,04 48 0,66 

4 g PSB/kg 110,82 384 3,47 

8 g PSB/kg 157,98 384 2,43 

12 g PSB/kg 158,82 192 1,21 

a  Unidades hemaglutinantes testadas na presença de suspensão a 2% de eritrócito de coelho tratado com 
tripsina. 
b  UH/mg de proteína. 
Cl — Controle infectado; CN1 — Controle não infectado. 



20 

de proteína) foi reduzida com o incremento da concentração de PSB na dieta. 

Sakai (1999) comenta que o uso de imunoestimulante como medidas 

profiláticas podem favorecer o sistema imunológico não específico de peixes e 

camarões. 

Os resultados da inibição da atividade hemaglutinante na hemolinfa de 

camarões Litopenaeus vannamei infectados com IMNV estão presentes na 

Tabela 5. A atividade hemaglutinante foi inibida por GicNAc e GaINAc. Dos 

vários polissacarídeos de algas marinhas testados, somente a carragenana, 

em concentrações máximas de 2,5 mg/mL, não apresentou efeito inibitório da 

atividade hemaglutinante. 
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Tabela 5- Inibição da atividade hemaglutinante na hemolinfa de camarões L. 

vannamei infectados com IMNV e alimentados com dietas contendo 

diferentes concentrações de polissacarídeo sulfatado bruto (PSB) de 

Botryocladia occidentalis. 

Açúcar e outros inibidores 	 Concentração mínima inibitóriaa 

Monossacarídeo 

GIcNAc 	 12,5 mM 

GaINAc 	 12,5 mM 

Polissacarídeo sulfatado 

Fucoidana 	 0,31 mg/mL 

PSB de B. occidentalis 	 0,62 mg/mL 

PSB de Solieria filiformis 	 0,62 mg/mL 

D-galactose, a-lactose, D-fucose, L-fucose, D-glucose, D-manose, í3-lactose, metil-D-galactose, lactose, 
D-arabinose, metil-a-D-gfucopiranosideo, metil-a-D-gaiactopiranosicieo não causaram inibição da 
atividade hemaglutinante numa concentração máxima de 50 mM. Carragenana não foi capaz de inibir a 
atividade hemaglutinante numa concentração máxima de 2.5 mg/mL. 
'Concentração mínima para inibição total de 4 UH da hemolinfa de camarões L. vannamei infectados 
com IMNV, fazendo-se uso de uma suspensão de 2% de eritrócitos de coelho tratados com tripsina. 



4. DISCUSSÃO 

Nos últimos anos, polissacarídeos sulfatados têm sido utilizados em 

estudos de várias doenças virais (WITVROUW & DE CLERO, 1997; DUARTE 

et al., 2001; MATSUHIRO et al., 2005), incluindo as viroses que causam 

mortalidades em massa nas fazendas de camarão, tais como o WSSV 

(CHOTIGEAT et al., 2004). 

Polissacarídeos sulfatados têm sido extraídos de diferentes espécies de 

algas vermelhas como a Bostrychia montegnei, Georgielia confluens, Gracilaria 

córnea e Porphyra capensis, Botryocladia occidentalis, Solieria filiformis que 

são geralmente compostas por unidades de galactose (FARIAS et ai, 2000; 

FARIAS et ai, 2001 DUARTE et al., 2001; KOLENDER & MATUIEWICZ, 2002; 

MELO et al., 2002; ZHANG et a1.,2005). O rendimento do processo de extração 

de PSB de Botryocladia occidentalis foi similar aos valores observados para 

outras galactoses sulfatadas brutas (WATT et al., 2002; ZHANG et al., 2005). 

No entanto, o método de extração de PSB utilizado nesse experimento foi mais 

dispendioso, quando comparado com outros procedimentos como o método de 

HCI (CHOTIGEAT et al.,2004) ou o método de extração a quente-úmido (HOU 

& CHEN, 2005; YEH et al., 2006). 

O IMNV é pouco virulento quando comparado com outras viroses como 

o WSSV, mas o IMNV tem causado um impacto econômico fortemente 

negativo nos cultivos de camarões L. vannamei no Nordeste do Brasil. Nesse 

experimento, a mortalidade alcançou 35-37,5%, entre 5-8 dias, após o 

processo de infecção, enquanto que a mortalidade de camarões infectados 

com WSSV pode chegar a 100%, entre 4-7 dias (CHANG et al., 2003; 

CHOTIGEAT et ai., 2004). Esses resultados são similares aos obtidos por 

GRAF et al. (2003), que observaram mortalidades de 34,67% em camarões L. 

vannamei infectados com IMNV, durante um experimento de transmissão 

horizontal de desta enfermidade. 

Dietas contendo polissacarídeo sulfatado bruto (PSB) de Botryocladia 

occidentalis não influenciaram positivamente a performance de crescimento de 

camarões L. vannamei, mas o resultado indica que a administração oral de 

PSB incrementou as taxas de sobrevivência dos camarões L. vannamei 
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infectados com IMNV. Muitos imunoestimulantes extraídos de algas marinhas 

aumentam a sobrevivência de camarões contra patógenos, fortalecendo o 

sistema imunológico não-específico. A incorporação de fucoidana bruta 

extraída da alga marinha parda Sargassum polycystum em dietas de camarões 

tigre, Penaeus monodon tem sido eficaz na redução do impacto do WSSV 

(CHOTIGEAT et al., 2004). A sobrevivência de camarões Litopenaeus 

vannamei tratados previamente com uma solução de Gracilaria tenuistipitata a 

6 pg/g de camarão, e infectados com Víbrio alginolyticus, foi significantemente 

maior que os camarões do grupo controle, após 6 dias do processo de infecção 

(HOU & CHEN, 2005). Similarmente, o uso de alginato sódio de Macrocystis 

pyntera em uma concentração ótima de 10pg/g de camarão ou acima, após 6 

dias da efetiva infecção, aumentou a sobrevivência de camarões L. vannamei 

infectados com o V. alginolyticus (CHENG et al. ,2004). 

Aglutininas/lectinas são proteínas ou glicoproteínas que se unem 

especificamente a vários carboidratos expressos em diferentes superfícies 

celulares, resultando na aglutinação celular (SHARON & LIS, 1989). Acredita-

se que lectinas atuem no sistema imunológico dos crustáceos realizando o 

reconhecimento específico de açucares nas paredes celulares de 

microrganismos. Supondo que de fato as lectinas têm habilidade de se unir a 

carboidratos e promover a aglutinação de diferentes células, como as bactérias 

e outros patógenos invasores, é provável que essas moléculas possam 

assumir um papel importante em reações de reconhecimento de corpos 

estranhos, em invertebrados. Essas proteínas podem aglutinar microrganismos 

e incrementar a capacidade fagocitária, mediando ligações entre a superfície 

dos hemócitos e corpos estranhos, sendo aparentemente sintetizadas por 

hemócitos (MARQUES & BARRACCO, 2000). 

Nesse estudo a atividade hemaglutinante presente na hemolinfa de 

camarões L. vannamei infectados com IMNV foi incrementada com uso de 

dietas contendo PSB. Para camarões contaminados com IMNV e alimentados 

com PSB, esse incremento foi 8 vezes maior que nos grupos-controle. Esses 

resultados sugerem que PSB possa ter propriedades de imunoestimulantes em 

potencial. De acordo com MARQUES & BARRACCO (2000), o potencial 

indução de lectinas em camarões pode ser particularmente relevante. 

Considerando que essas moléculas realmente estão envolvidas nas reações de 
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defesa do sistema imunológico, o incremento na sua concentração pode 

conferir uma proteção melhor contra patógenos invasores. Por outro lado, a 

atividade aglutinante em hemolinfa de camarões tigre Penaeus monodon 

alimentados com um imunoestimulante comercial (PESTIN) e com dois 

produtos experimentais (BRM-01 e BRM-02) foi similar a do grupo controle 

(SRITUNYALUCKSANA et al.,1999). 



4. CONCLUSÕES 

1. Dietas contendo PSB de Botryocladia occidentalis, em uma concentração 

entre 4 e 12 g de PSB/kg, não apresentaram efeito positivo no crescimento 

de camarões Litopenaeus vannamei; 

2. A administração oral de dietas contendo PSB de B. occidentalis incrementou 

as taxas de sobrevivência de camarões L. vannamei infectados com IMNV; 

3. É possível o uso do polissacarídeo sulfatado como estratégia de manejo 

para minimizar o efeito do IMNV desde que façamos cultivo da alga marinha 

B.occidentalis para que os estoques não sofram uma depleção acentuada 

por uma exploração desordenada. 

4. Aparentemente, o aumento da atividade hemaglutinante na hemolinfa de 

camarões L. vannamei submetidos à infecção com IMNV pode estar 

relacionado com a oferta de dietas contendo PSB de B. occidentalis; 

5. Faz-se necessário a realização de novas pesquisas, visando a comprovação 

do poder antiviral do PSB de B. occidentalis em cultivos comerciais. 
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