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A saúde dos camarões e,

consequentemente, a produtividade na

carcinicultura são fortemente influenciadas não

apenas pelo tipo de sistema de cultivo

empregado, mas ainda pelas condições físicas,

químicas e biológicas que prevalecem ao longo

do processo. Mais especificamente, fatores

ambientais, como a temperatura, podem

representar agentes estressores em condições

de cultivo, afetando a homeostase dos

camarões e a sua susceptibilidade a agentes

patogênicos.

Avaliar o potencial efeito do estresse

térmico em camarões Litopenaeus vannamei

alimentados com duas dietas distintas.

INTRODUÇÃO

▪ Os resultados de prevalência do IHHNV não

foram associados a sinais clínicos que

pudessem prognosticar algum efeito da

presença do vírus nestes animais, após o

estresse térmico.

▪ Todavia, o estresse térmico foi relacionado a

uma diminuição da sobrevivência no grupo

controle.

▪ Efeitos positivos relacionados com uma menor

prevalência de IHHNV puderam ser observados

no grupo da dieta Ulva ohnoi.

Os resultados preliminares deste estudo

sugerem efeitos positivos da suplementação da

dieta contendo U. ohnoi para L. vannamei.
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Dieta Sobrevivência Prevalência IHHNV

Controle 62,5 % 70 %

Ulva ohnoi 77,5 % 60 %
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RESULTADOS
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Tabela 1 – Sobrevivência ao estresse térmico e prevalência do vírus da

Necrose Hipodermal e Hematopoiética Infecciosa – HHNV em L.

vannamei alimentados com dietas distintas.

Figura 1 – Produtos amplificados por PCR (IHHNV correspondente a 512 pb)

visualizados em gel de agarose (2%). M – marcador molecular (1 Kb), C + :

controle positivo, C - : controle negativo. Dieta 1 (1 – 10): 1, 4, 5, 7, 8, 9, e 10

– amostras positivas para IHHNV. 2, 3, 6 – IHHNV não detectado. Dieta 2 (11

– 20): 12, 13, 15, 16, 17, 18 - amostras positivas para o IHHNV. 11, 14, 19, 20 –

amostras negativas.

Dieta 2

(Suplementada com

Ulva ohnoi)

Dieta 1

(Controle, sem 

aditivo) 

Litopenaeus vannamei (4,0 ± 0,2 g)

Sistema bioflocos (Biofloc Technology – BFT)

Estresse térmico a 11.5 °C

Monitorados ao longo de 48 h

Mantidos em água clara a 29 °C, e aeração constante por 45 dias

(n=35/tanque)

Hemolinfa Extração de DNA PCR 

(n=10/grupo)

Detecção do

IHHNV
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