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RESUMO 

Foram realizadas oito coletas, no período chuvoso, e três no período de estio 

em quatro fazendas de carcinicultura do Estado do Ceará (A, B, C, D), sendo 

duas localizadas no estuário do Rio Jaguaribe (A e B) e duas, do Rio Acaraú (C 

e D). Foram realizadas diluições e plaqueamento em Tiossulfato Citrato Bile 

Sacarose (TCBS), para a determinação da Contagem Padrão em Placas (CPP) 

de Vibrio spp. Para as amostras de água, a CPP de Vibrio spp. apresentou 

valores de <25 a 500 UFC/mL est. para fazenda "A", de <50 a 575 UFC/mL 

est. para fazenda "B", de 50 a 5.000 UFC/mL est. para fazenda "C" e de <225 a 

425 UFC/inL para fazenda "D", enquanto para o sedimento esses valores foram 

de : <25 a 7.500 UFC/g est. para fazenda "A", de <50 a 500 UFC/g est: para 

fazenda "B", de <25 a 5.000 UFC/g est. para fazenda "C" e de <25 a 500 UFC/g 

para fazenda "D". Foram isoladas 36 cepas de Vibrio, sendo que 17 delas não 

foi possível a identificação até espécie. As cepas identificadas foram: três de V. 

vulnificus B1; duas cepas de V. calviensis, V. cholerae, V. litoralis, V. 

metschnikovii, e uma cepa de: V. agarivorans, V. alginolyticus, V. campbelli, V. 

corallilyticus, V. diazotrophycus, V. logei, V. mediterranei e V. vulnificus B2 . O 

baixo valor obtido na CPP de Vibrio spp. da água e sedimento e a diversidade 

dos isolados das fazendas demonstram que há eficiência no controle sanitário 

adotado, bem como cuidados durante o manuseio, o que ajuda no controle das 

populações de Vibrio spp. dos viveiros. Foram isoladas espécies de potencial 

patogênico ainda desconhecido para camarões cultivado, tais como: V. 

corallilyticus, V agarivorans, V. litoralis e V calviensis. 

x 



Vibrio spp. NA ÁGUA E SEDIMENTO DE VIVEIROS DE FAZENDA DE 

CARCINICULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - BRASIL 

RAFAEL DOS SANTOS ROCHA 

1. INTRODUÇÃO 

A carcinicultura pode ser definida como o cultivo de crustáceos 

(Artemia, caranguejos, lagostas, siris camarão, dentre outros) em regime de 

confinamento (FERREIRA, 2006). No Brasil, o cultivo do camarão marinho 

chegou na década de setenta e se consolidou como atividade industrial no final 

dos anos oitenta. A aclimatação da espécie Litopenaeus ✓arrastei, originária 

da costa do Pacífico, e sua boa adaptação às condições locais foi um dos 

principais responsáveis pela viabilização econômica do setor (BARBIERI 

JÚNIOR; OSTRENSKY NETO, 2002). 

A criação comercial de camarões marinhos no Brasil se expandiu 

rapidamente, ocupando posição de destaque no ranking mundial dos 

produtores de camarão (ABCC, 2005). O Estado do Ceará ocupa a segunda 

posição no ranking nacional (atrás do Rio Grande do Norte) em número de 

produtores (19,2%), área de viveiros (22,9%), volume produzido (25,6%) e é o 

líder em produtividade, com 5.101kg/ha/ano (ABCC, 2004). 

A atual crise setorial, compreendida entre 2004 e 2007, interrompeu um 

crescimento exponencial médio de 71% ao ano, registrado entre 1997 (3.600 t) 

e 2003 (90.180 t), sendo que, em 2004 a produção foi reduzida para 75.904 t. e 

a partir de 2005, quando se registrou uma nova queda da produção (65.000 t) a 

mesma foi estabilizada em 2006 e 2007, num patamar de 65.000 t. Embora 

tenha iniciado o ano de 2007 com muitas incertezas, sem qualquer perspectiva 

de recuperação econômica, a carcinicultura brasileira chegou ao final do ano 

mostrando claros sinais de superação, inclusive, apontando para uma 

retomada do crescimento a partir de 2008 (ROCHA, 2008). A queda na 

produção e produtividade das fazendas de cultivo levou à diminuição da receita 
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de exportação desse crustáceo, devido ao antidumping e também às 

enfermidades de origem virai e bacteriana 

Mesmo havendo vários estudos sobre bactérias associadas com 

doenças em camarões, existem poucos relatos descrevendo a microbiota de 

camarões saudáveis. Essa microbiota está relacionada ao ambiente no qual os 

organismos aquáticos vivem e é razoável assumir que exista uma estreita 

relação entre ela e os camarões (SOUSA et. al., 2008). 

As bactérias do gênero Vibrio são consideradas como as mais 

importantes e maiores causadoras de problemas na carcinicultura. Sobre elas 

muito se fala, existindo até falsas crenças utilizadas em campo, para 

diagnosticar a sua presença e patogenicidade (MENDES, 2005) Essas 

bactérias são um dos patógenos infectantes mais importantes de organismos 

aquáticos, tais como: camarões peneídeos, várias espécies de peixes, 

moluscos e corais (GOMEZ-GIL et ai., 2004; GOPAL, 2005). 

De acordo com Barbieri et al. (1999), os ambientes estuarinos são 

reservatórios críticos para espécies do gênero Vibrio causadoras de doenças e, 

uma vez que a fazendas de carcinicultura se utilizam da água dos estuários 

para o cultivo, é inquestionável a preocupação com a qualidade microbiológica 

da mesma. 

Espécies de Vibrio mostram sensibilidade às condições ambientais. 

Thompson et al. (2004) demonstraram que a presença de víbrios nos sistemas 

aquáticos tem sua distribuição afetada pela salinidade, disponibilidade de 

nutrientes e temperatura. A caracterização sistemática de cada parâmetro pode 

ser utilizada como subsídio para o entendimento da dinâmica da população de 

Vibrio presente no ambiente. A temperatura da água é considerada o fator mais 

importante na abundância das espécies patogênicas (OKOH, 2008). 

Os víbrios são bactérias mesófilas e tendem a proliferar em águas 

costeiras tropicais, onde as temperaturas são mais elevadas. A temperatura 

ótima para o seu desenvolvimento situa-se entre 20 e 30°C. O pH ótimo para o 

crescimento situa-se na faixa de 7,8 a 8,6. Todas as espécies pertencentes ao 

gênero Vibrio são típicas de ambientes marinhos e estuarinos, com 

necessidade de 2 a 3% de NaCI para o seu crescimento (LAKE, 2003). 
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A presença de bactérias do gênero Vibrio dependerá ne,_,ecurias ¡elite 

da dinâmica de cada viveiro, no que diz respeito à ciclagem de nutrientes e 

variáveis físico-químicas inter-relacionadas. 

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo quantificar, 

através da técnica de contagem padrão em placas (CPP), e identificar as 

espécies do gênero Vibrio presentes em amostras de água e sedimento de 

fazendas de carcinicultura do Estado do Ceará. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Carcinicultura 

O cultivo comercial de camarões marinhos no Brasil teve início em 1975, 

no Rio Grande do Norte, com a introdução da espécie exótica Marsupenaeus 

japonicus. No entanto, apesar desta espécie ser a mais cultivada na Ásia, ela 

não se adaptou bem às condições brasileiras, principalmente em função das 

baixas salinidades nas zonas de produção (BARBEM JÚNIOR; OSTRENSKY 

NETO, 2002). Nos anos 80, com a crescente demanda e o valor econômico em 

ascensão, principalmente pela inserção da espécie Litopenaeus vannamei, a 

produção de camarões em cativeiro evoluiu rapidamente. A partir de então, a 

atividade começou a ganhar uma posição de destaque no cenário 

internacional. Hoje, a carcinicultura marinha é praticada em mais de 50 países, 

com uma produção atual representando quase a metade da produção obtida 

através da pesca (NUNES, 2001). 

No final de 2004, a sustentabilidade desta atividade foi comprometida 

por uma série de fatores não apenas de ordem econômica, mas também 

ambientais e sanitários que, juntos, contribuíram com uma queda na produção 

total de 15,84%, quando comparado ao ano anterior, com produtividade de 

4.573 kg/ha/ano. (RODRIGUES, 2005). 

Em 2007, o consumo per capita de camarão registrado no Brasil (380g) 

foi aproximadamente 50% superior ao ano de 2006, em parte, pela sensível 

melhoria da renda dos brasileiros, aliado ao fato de que pela perda de 

competitividade das exportações, a maior parte do camarão cultivado do Brasil, 

agora se destina ao mercado interno, a preços bastante competitivos em 

relação às demais fontes de proteínas animal (CARVALHO; ROCHA, 2007). 

2.2. Viveiros de carcinicultura 

Os viveiros de carcinicultura são ecossistemas dinâmicos que 

apresentam baixa profundidade e fluxo contínuo de água, afetando diretamente 

as variáveis limnológicas ao longo do dia e resultando em um balanço contínuo 
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entre os processos fotossintéticos e respiratórios das comunidades aquáticas 

presentes no meio (S1PAUBA-TAVARES et ai., 1994): 

Dentro das variáveis físico-químicas que interferem na dinâmica dos 

viveiros, pode-se citar: pH da água e do solo, a temperatura e salinidade da 

água, intensidade luminosa e a quantidade de oxigênio dissolvido (SAPOLSKY, 

2002). 

No ambiente de cultivo, os organismos relacionam—se igualmente com o 

seu meio e com os outros organismos aquáticos, tais como patógenos e 

predadores. Nesses ambientes, os patógenos podem chegar a níveis muito 

elevados, colocando em risco a sobrevivência de toda a população cultivada. 

Os organismos de cultivo terão maiores ou menores chances de contrair uma 

doença infecciosa (ou não infecciosa) se tiverem alguma alteração ou 

deficiência genética, fisiológica, imunológica ou adaptativa, isto é, de base 

ecológica (VINATEA, 2004). 

2.3. Qualidade da água 

A qualidade da água é um fator determinante para sobrevivência e 

crescimento dos camarões cultivados. Para Mendes (2001) são requeridos 

nessa atividade mais pré-requisitos técnicos e intrínsecos do que em outras 

atividades, principalmente, por ter no elemento água os primórdios da 

subsistência dos animais cultivados. A garantia de boas condições ambientais 

durante o cultivo está intimamente relacionada com a qualidade da água, e é 

devido a essa relação que seus parâmetros devem ser rotineiramente 

monitorados. A manutenção dos níveis ideais da qualidade da água é de 

extrema importância para evitar o aparecimento de doenças nos animais em 

cultivo (FONSECA; ROCHA 2004). 

Algumas variáveis podem funcionar como fatores !imitantes, 

principalmente as que têm relação com a qualidade da água, no cultivo, mas de 

forma geral é de se esperar que viveiros com boa qualidade produzam um 

número significativo de animais saudáveis (BOYD, 1990). 

Sabe-se que as fazendas de carcinicultura marinha se utilizam das 

águas dos estuários próximos, desenvolvendo a atividade em regiões 

contíguas à costa. Uma vez que a demanda de água para a atividade é alta, 



um controle microbiológico tanto antes, quanto durante o cultivo e no descarte 

são de importância primária para o controle sanitário das fazendas de 

carcinicultura. 

Dentre os principais microrganismos presentes na água de viveiros, 

destacam-se: bactérias, fungos e protozoários. Especialmente as bactérias são 

de grande importância na sustentabilidade da saúde na carcinicultura, 

dependendo do manejo adotado (MOR1ARTY, 1997). 

2.4. Sedimento 

O sedimento pode ser considerado o resultado da integração de todos 

os processos que ocorrem em um ecossistema aquático. Nele ocorrem 

processos biológicos, físicos elou químicos, que influenciam o metabolismo de 

todo o sistema, além de, através de sua composição química e biológica, 

serem de vital importância no estudo histórico do ecossistema (ESTEVES, 

1998). 

Esse substrato de fundo dos viveiros de camarão é geralmente 

constituído por solos arenosos, areno-argilosos e/ou argilo-arenosos, 

apresentando uma textura composta de argila (<4pm), silte (4 a 64pm) e areia 

(64 pm a 2mm), com pH próximo a 7 (neutro) e não contendo mais que 10% de 

matéria orgânica (FIGUEIREDO et al., 2006). 

Embora não haja certeza sobre a existência de bactérias estritamente 

aquáticas, acredita-se que a maioria das bactérias dentro de ambientes 

aquáticos seja originária de solos e conduzidas para a água por chuvas ou pela 

introdução acidental. Porém, todo corpo d'água tem sua microbiota indígena, 

embora possa variar grandemente nos grupos presentes e em número de 

células (MIRANDA; ZEMELMAN, 2001). 

A maior parte da atividade bacteriana de um viveiro ocorre no sedimento 

simplesmente porque ali estão os maiores depósitos de matéria orgânica 

(ALONGI, 1994). Os víbrios se caracterizam como microrganismos mais 

importantes no estudo ambiental do sedimento de viveiro de carcinicultura, uma 

vez que já se tem registro de algumas espécies com potencial virulento do 

camarão cultivado (SILVA, 2007). 
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L.J. L'ibrib spp. 

O gênero Vibrio consiste em pelo menos 100 espécies (DSMZ, 2008). 

Várias espécies de Vibrio incluindo V. harveyi, V. parahaemolityous, V. 

a/ginolyticus, V. anguillarum e V. splendidus foram identificados como agentes 

patogênicos graves para vários animais aquáticos cultivados principalmente o 

camarão (JAYASREE et ai., 2006). 

As espécies que constituem o gênero Vibrio são anaeróbicas 

facultativas, Oram-negativas, bastonetes curvos ou retos, com diâmetro entre 

0,5 a 0,8pm e comprimento, de 1,4 a 2,4pm. A espécies patogênicas são 

quase em sua totalidade móveis, possuindo flagelo único e polar. Fermentam 

glicose sem produção de gás. Todos os víbrios patogênicos produzem oxidase 

e reduzem nitrato com exceção da espécie V. metschnikovii. São halófilos 

restritos, necessitando de sódio para seu crescimento e desenvolvimento 

(MURRAY et a(., 1999). Crescem naturalmente em estuários e ambientes 

marinhos no mundo inteiro e são capazes de sobreviver e se multiplicar em 

águas contaminadas com elevada salinidade e temperatura variando de 10°C a 

30°C (MURRAY, 2004). 

Os vibriões crescem com facilidade nos meios de isolamento. O 

desenvolvimento e a reatividade bioquímica de todas as espécies é favorecido 

pela adição de 1 a 2% de NaCl ao meio. As colônias são tipicamente lisas, 

convexas, de consistência cremosa, com bordas contínuas. Em certas 

ocasiões, são observadas colônias rugosas, aderentes ao ágar. Certos vibriões 

marinhos podem invadir a superfície do meio sólido, propriedade associada à 

presença de células longas com flagelos laterais (KONEMAN et al., 1993). 

Em carcinicultura a estimação de populações viáveis de Vibrio em água 

e sedimento é um importante fator para tomada de decisão de um regime 

sanitário na fazenda. Lipp et al. (2001) alertam para o monitoramento 

sistemático da água e do sedimento, no tocante a presença de Vibrio. 

Pela dinâmica apresentada pelo viveiro, qualquer manejo sanitário é 

realizado se conhecendo, e se considerando, a interrelação existente entre o 

hospedeiro, o ambiente e o patógeno. Qualquer alteração no equilíbrio a favor 

de algum deles pode determinar o aparecimento de uma enfermidade, ou seja, 

variações ambientais podem afetar tanto o hospedeiro quanto o patógeno 
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(GALLI, 2004). Na Figura 1 é mostrado um esquema dos integrantes do elo 

ambiente-patógeno-hospedeiro para a carcinicultura. O desequilíbrio que causa 

estresse nos camarões cultivados, com o conseqüente declínio de suas 

defesas orgânicas, favorece inicialmente a invasão por bactérias oportunistas 

do gênero Vibrio (ABCC, 2004). 

Figura 1 — Esquema representativo da interação entre ambiente, hospedeiro e 
patógeno, com ênfase à participação de espécies do gênero Vibrio presentes 
na água e sedimento de viveiros. Adaptado de Lightner e Redman (1998) 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Procedimentos em Campo 

3.1.1. Local de Coleta 
As coletas foram realizadas em quatro fazendas de carcinicultura de L. 

vannamei. Duas fazendas estão localizadas no estuário do Rio Jaguaribe, 

litoral leste do Estado do Ceará (Figura 2), enquanto as outras duas, no 

estuário do Rio Acaraú, litoral oeste (Figura 3). As fazendas, para critério de 

estudo, foram consideradas como fazendas A, B, C e D, respectivamente na 

ordem das primeiras quatro coletas, sendo as fazendas A e B do estuário do 

Rio Jaguaribe e as fazendas C e D, do Rio Acaraú. 

3.1.2. Coleta das Amostras 
As coletas de água e sedimento foram feitas em dois momentos, 

correspondentes ao período chuvoso, de março a junho de 2008, e seco, de 

outubro a novembro do mesmo ano, totalizando 11 coletas. As amostras de 

água e sedimento foram acondicionadas em isopor térmico e transportadas 

para o Laboratório de Microbiologia Ambiental e do Pescado do Instituto de 

Ciências do Mar, local onde foram processadas as análises. 

3.1.2.1. Coleta de Água 
Cada amostra de água correspondeu a quatro subamostras (pool) 

obtidas em locais diferentes do viveiro. Utilizou-se uma garrafa âmbar, 

previamente esterilizada, sendo na ocasião aferida a temperatura da água. 

3.1.2.2. Coleta de Sedimento 
À imitação do item 3.1.2.1. cada amostra de sedimento correspondeu a 

quatro subamostras (pool) do viveiro obtidas em locais diferentes. As coletas 

foram obtidas com um coletor simplificado de sedimento (Figura 4). As quatro 

subamostras foram homogeneizadas e colocadas em Becker de 500 mL 

esterilizado. 

9 
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Figura 2 — Imagem de satélite do estuário do Rio Jaguaribe, que abastece as 
fazendas "A" e "B". Fonte: Google Earth. 

Figura 3 — Imagem de satélite do estuário do Rio Acaraú, que abastece as 
fazendas "C" e "D". Fonte: Google Earth. 
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Figura 4 — Coletor simplificado de sedimento. 

3.2. Procedimentos em Laboratório 

3.2.1. Preparo das diluições 

3.2.1.1. Amostras de Água 
A garrafa com as quatro subamostras de água foi agitada, em 

temperatura ambiente, para promover a suspensão do material. Com  o auxílio 

de um pipetador automático,foi retirada uma alíquota de 1 mL que foi diluída 

em 9 mL de solução salina 1,0%. Essa diluição foi correspondente à diluição 

10-1. A partir dessa, foram retiradas alíquotas de 1 mL e diluídas para 9 mL de 

solução salina 1,0%, sucessivamente até a diluição 10-4  (Figura 5). 

3.2.1.2. Amostras de Sedimento 
Do Becker com as quatro subamostras de sedimento foram pesadas 50 

g do mesmo, em uma placa de Petri esterilizada, que foram colocados em 

Erlenmeyer com 450 mL de solução salina a 1,0%. O material foi colocado em 

agitação magnética por 30 minutos, a fim de suspender o material preso ao 

sedimento. A solução do Erlenmeyer correspondia à diluição 10-1. A partir 

dessa, foram retiradas alíquotas de 1 mL e diluídas para 9 mL de solução 

salina 1,0%, sucessivamente até a diluição 10-4' (Figura 6). 
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3.2.2. Contagem Padrão em Placas (CPP) de Vibrio spp. 
A partir das diluições realizadas com as amostras de água e sedimento, 

retirou-se com pipetador automático uma alíquota de 200 pL, de cada diluição, 

que foram espalhadas com alça de Drigaisky em placas de Ágar Tiossuifato-

Citrato-Bile-Sacarose (TCBS), em duplicata, sendo incubadas em estufa a 

35°C/24 h. As placas que apresentaram crescimento de colônias sacarose 

positivas (amarelas) (Figura 7) e/ou negativas (verdes) (Figura 8) foram 

consideradas positivas quanto à presença de Vibrio. 

Após esse período de 24 h, foram feitas as contagens das placas que 

apresentaram crescimento entre 25 e 250 unidades formadoras de colônia 

(UFC) presuntiva de Vibrio com contador de colônias modelo PHOENIX 

EC550A (Figura 9). O resultado da CPP foi calculado pela expressão: UFC x 

inverso do fator de diluição x alíquota retirada, sendo UFC/mL para amostras 

de água e UFC/g para amostras de sedimento (DOWNES; ITO, 2001). As 

colônias que não apresentaram crescimento no intervalo estipulado tiveram 

suas contagens estimadas (est.). 

Foram selecionadas de 3 a 5 colônias das placas de TCBS, 

preferencialmente das placas entre 25 e 250 colônias crescidas, que foram 

estriadas em Ágar Triptona-Soja (TSA), incubadas em estufa 35°C/24h, e 

acondicionadas em estufa B.O.D. para posterior identificação (Figura 10). 

3.2.3. Identificação 
Para identificação das cepas de Vibrio spp. foi utilizada a chave 

fenotípica de Noguerola & Blanch (2008), que se baseia nos resultados de 

testes bioquímicos. A chave apresenta 8 (oito) cluster, ou agrupamentos, sendo 

diferenciados pelos resultados, positivo ou negativo, dos aminoácidos arginina 

(A), lisina (L) e ornitina (0). Dessa forma temos os agrupamentos: A+/L+/0+, 

A+/L+/0—, A+/L—/O—, A— /L—/O—, A—/L—/O+, A— /L+/0+, A+/L—/O+ e A— /L+/0—. 

Tendo-se o resultado do teste dos três aminoácidos de cada cepa;  direciona-se 

a um agrupamento e segue-se os testes bioquímicos inerentes até a 

identificação. Antes de se inicia os testes bioquímicos é necessário que seja 

realizado o teste de coloração de Gram das cepas isoladas. 
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Figura 5 — Esquema do preparo em laboratório das amostras de água, desde a 
diluição até o plaqueamento. 
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Figura 6 — Esquema do preparo em laboratório das amostras de sedimento, 
desde a diluição até o plaqueamento. 
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Figura 7 — Placa com colônias Figura 8 — Placa com colônias 
sacarose positivas (amarelas). 	sacarose negativas (verdes). 

Figura 9 — Contador de colônias. 
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3.2.3.1. Teste de Coloração de Gram 

Este teste foi utilizado para verificar as características morfológicas das 

cepas isoladas, em esfregaços corados pelo método de Gram, preparados a 

partir das culturas de TSA contendo 1% de NaCI, 24h em estufa. As cepas que 

se revelassem no esf regaço corado, como bacilos Gram-negativos, polimorfos, 

encurvados ou não, com o teste positivo e/ou negativo para produção de 

citocromo-oxidase, eram consideradas da família Vibrionaceae (Figura 11). 

Figura 11 — Coloração de Gram para Vibrio spp. 

3.2.3.2. Testes Bioquímicos 

3.2.3.2.1. Prova da Hidrólise da Arginina e Descarboxilação da Lisina e 
Ornitina 

Com o auxílio de uma alça de níquel-cromo, foi feita a inoculação de 

cada cepa em três tubos contendo o meio basal com 1% de NaCI, sendo 

adicionado, separadamente, arginina, lisina e ornitina. Paralelamente, cada 

cepa foi inoculada em um tubo contendo o mesmo meio basal, porém isento de 

aminoácido (controle). Após a inoculação em cada tubo foi adicionado 1 mL de 

óleo mineral esterilizado, sendo incubados em estufa a 35°C por até 4 dias. O 
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meio inoculado torna-se amarelo como resultado da produção de ácido oriundo 

da glicose existente no meio basal. Quando a reação positiva ocorre, o meio 

torna se alcalino, de cor púrpura e, o tubo controle permanece ácido, de cor 

amarela. Os agrupamentos (cluster) encontrados entre os três aminoácidos 

estão representados na Figura 12. 

Figura 12 — Agrupamentos entre A/L/0: 12(a) A+/L—/0—, 12(b) A+/L+/0+, 12(c) 

A+/L+/0—, 12(d) A+/L—IO+, 12(e) A—/L+/0+, 12(f) A—/L+/0—, 12(g) A—/L—/O+ e 

12(h) A—/L--10—. 

232.3.2.2. Outros testes 
A partir do teste de entrada na chave, foram realizados testes 

específicos de cada agrupamento, correspondendo no total aos testes: 

crescimento a O, 3, 6, 8 e 10% de NaCI, crescimento a 4, 20, 30, 35 e 40°C, 

citrato, gelatinase, indol, NO2, ONPG, oxidase, urease, VP, sacarose, manitol 

e resistência a ampicilina 104, de acordo com Noguerola & Blanch (2008). 



3.3. Variáveis físico-químicas 

As variáveis físico-químicas: salinidade (água) e pH (água e sedimento) 

foram determinadas in sita, quando da chegada das amostras ao laboratório, 

enquanto que a temperatura da água foi determinada in loco durante cada 

amostragem. 

3.4. Análise Estatística 

Os resultados de CPP de Vibrio spp. da água e sedimento foram 

comparados pelo teste t de Student não-pareado unilateral, para um nível de 

significância (a) de 5%, utilizando STATISTICA 7.0, para se verificar diferença 

estatística (ou não) entre as contagens dos mesmos, da mesma forma que 

para as contagens do período chuvoso e de estido. No caso em que a 

homocedasticidade não foi constatada, os dados foram logaritmizados. Foi 

realizada a análise de varância para as variáveis físico-químicas analisadas: 

temperatura da água, pH da água (e sedimento) e salinidade da água, de forma 

a se verificar diferença estatística (ou não) entre as amostras. 

19 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores da Contagem Padrão em Placas (CPP) de Vibrio spp. 

calculados para as amostras de água variaram de: <25 a 575 UFC/mL est. para 

fazenda "A", <50 a 150 UFC/ml_ est. para fazenda "B", 150 a 5.000 UFC/mL 

est. para fazenda "C" e <225 a 425 UFC/mL para fazenda "D", enquanto, para 

o sedimento, estes valores foram de : <25 a 7.500 UFC/g est. para fazenda "A", 

<25 a 500 UFC/g est. para fazenda "8", <50 UFC/g est. para fazenda "C" e <25 

a 5.000 UFC/g para fazenda "D" (Tabela 1). 

Tabela 1 — Resultados da Contagem Padrão em Placas (CPP) de Vibrio 
spp.amostras de água e sedimento de viveiros de quatro Fazendas de 
carcinicultura no Estado do Ceará 

Coleta 
01(Ã) 	 < 300* 

	
3.000 — 7.500 

02(B) 	 < 50* 	 175 — 500* 

03(C) 
	

250 — 5.000* 
	

< 25* 

04(D) 
	

425* 
	

< 25* 

05(A) 
	

< 25* 
	

< 25* 

06(B) 
	

75* 
	

< 25* 

07(C) 
	

150* 
	

< 50* 

08(D) 
	

< 225* 
	

150 — 5.000 

09(B) 
	

150* 
	

< 50* 

10(C) 
	

300 — 500* 
	

< 25* 

11(A) 
	

50 — 575* 
	

< 25* 

* contagens estimadas (est.) 

Os dados de CPP de Vibrio spp. da 1° a 8° coletas são do período 

caracterizado como chuvoso, enquanto da 9° a 11° coleta, estio, sendo que no 

período de estio não foi realizada coleta para a fazenda D. 

De forma geral, os valores de CPP de Vibrio spp encontrados na água e 

sedimento dos viveiros, tanto das fazendas abastecidas pelo Rio Jaguaribe, 

quanto pelo Rio Acaraú foram considerados baixos. Martins (2003), 

determinando a CPP de Vibrio na água e sedimento de viveiros de camarão, 

encontrou um valor mínimo de 50 UFC/mL e um máximo de 6.250 UFC/mL, 

Água (UFC/mL) 
	

Sedimento (UFC/g) 
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para água, enquanto para o sedimento, os valores ficaram entre 50 e 115.000 

UFC/g. Da mesma maneira, os resultados de CPP, tanto para água quanto 

para o sedimento, encontrados no presente enquadram-se, em sua maior 

parte, nos intervalos supracitados. Outro ponto importante, é que o mesmo 

autor encontrou valores máximos de CPP de Vibrio spp. do sedimento 

superiores aos máximos da água, de forma análoga ao atual estudo. Burford et 

al. (1998) em análise do sedimento de viveiros de camarão, encontraram 

valores de CPP de Vibrio spp superiores a 109  UFC/g, associados a uma alta 

taxa de bactérias heterotróficas presentes na água. No caso do atual trabalho, 

baixas CPP de Vibrio spp, na água sempre estiveram relacionadas a uma baixa 

CPP de Vibrio spp no sedimento o que fortalece a idéia de Moriarty (1997) de 

que há uma relação precisa entre as bactérias da coluna d'água e as do 

sedimento, no tocante a estimação populacional. 

Os baixos índices encontrados na água e sedimento podem estar 

relacionados a inúmeros fatores de ordem ambiental efou metodológica 

empregada. Vieira (2004) alertam que o método de CPP é suscetível a erros, 

seja na pesagem dos constituintes, volume dos diluentes, e/ou na 

homogeneização das amostras, o que poderia influenciar diretamente no 

crescimento e comportamento das colônias crescidas. Outro fator relevante é o 

tempo de exposição da amostra às condições de transporte. Nas amostras 

realizadas nos viveiros abastecidos pelo Rio Acaraú, essas chegavam ao 

laboratório com 1 (um) dia de coletadas, submetidas a um acondicionamento 

em isopor com gelo, o que poderia influenciar no decréscimo da população de 

Vibrio existente. 

Os testes estatísticos revelaram que não houve diferença estatística 

(P>0,05) na CPP de Vibrio spp. entre as amostras de água e sedimento (Figura 

13). Da mesma forma, o teste também revelou que as contagens referentes ao 

período chuvoso e ao do estio, tanto para as amostras de água, quanto para as 

de sedimento foram estatisticamente iguais (P>0,05) (Figura 14). 
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Figura 13 — Box plot do intervalo de dados do tratamento 1 (CPP de Vibrio spp. 
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Não há uma regulamentação no Brasil que caracterize o nível sanitário 

da água e sedimento de viveiros de carcinicultura, no tocante à CPP de Vibrio 

calculada, demonstrando a importância de um estudo ambiental sistemático 

das populações bacterianas encontradas, das quais já se tem conhecimento do 

potencial virulento. 

Um dos principais fatores para o sucesso de uma fazenda de camarão é 

a disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequadas ao perfeito 

funcionamento dos ecossistemas de cultivo e, como sugerem Ceccarelli; 

Figueira (2001), dependentes do preparo do viveiro. Dessa forma o 

monitoramento das variáveis ambientais, limitantes ao desenvolvimento 

bacteriano, é de essencial importância para tomada de decisão pelo produtor. 

Na tabela 2 estão relacionados os valores das variáveis físico-químicas 

tomadas como estudo da sistemática dos viveiros. 

Tabela 2 — Variáveis físico químicas amostradas nas Fazendas durante o 

período amostrado 

Coleta/fazendas Hora T (°C) S (%o) pH Água pH Sedimento 
01(A) 10:30 30 4 8,65 8,44 

02(B) 12:30 30 15 8,75 6,52 

03(C) 15:00 30 27 7,92 7,32 

04(D) 09:00 30 29 8,40 6,57 

05(A) 10:00 28 4 8,27 5,95 

06(B) 10:20 28 18 8,80 7,52 

07(C) 10:00 29 40 8,09 8,05 

08(D) 09:45 29 38 8,18 7,79 

09(B) 10:40 28 34 8,42 6,96 

10(C) 09:30 28 47 8,03 7,27 

11(A) 09:45 30 30 8,05 6,82 
Sed = sedimento 
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As elevadas temperaturas e a pequena amplitude térmica apresentada 

durante todo o período amostrado podem ser consideradas normais para as 

regiões tropicais e, nessas condições, o desenvolvimento de bactérias 

mesófilas, em particular as do gênero Vibrio, é necessariamente favorecido. 

A salinidade da água variou de 4 a 47%0, sendo registrado em duas 

coletas sucessivas à fazenda A, os menores valores (4%0) e, de forma 

contrária, a fazenda C apresentou, nas duas últimas coletas, os maiores 

valores de salinidade, podendo se justificar pelas duas serem abastecidas por 

água de rios diferentes. Se considerarmos a Resolução N°274 (CONAMA, 

2000), que classifica águas salobras como as que apresentam salinidade entre 

0,5 e 30%0 e águas salinas, > que 30%0, tem-se, então, as seis primeiras 

amostras realizadas com água em condições salobras. 

Os dados de salinidade quando submetidos ao teste de correlação com 

as contagens (CPP de Vibrio spp.), respectivas à água e sedimento, não 

mostraram correlação (a=5%). 

O pH da água variou de 7,92 a 8,80, e tendo-se por base o intervalo 

ótimo de crescimento de Vibrio de 7,8 a 8,6, então o pH da água esteve nessa 

condição em 82% (9) das amostras. Em contrapartida, os valores de pH para o 

sedimento variaram de 5,95 a 8,44 e, considerando que o pH normal para o 

sedimento está em torno de 7,0, 45% (4) das amostras estiveram abaixo 

dessa condição favorável. O valor mínimo de pH do solo registrado de 5,95, 

aliado à correspondente salinidade de 4%0e temperatura da água de 28°C para 

amostra referente à fazenda "A", podem ser explicados pela ocorrência de 

chuva no dia anterior à coleta. Arana (1999), correlaciona a precipitação em 

regiões tropicais como um dos principais fatores para redução da salinidade da 

água em tanques de cultivo, concomitante a intensificação de processos 

químicos no sedimento. Martinez-Urtaba et ai. (2008) consideram o período 

chuvoso como determinante ambiental de sumária importância para a 

sobrevivência de cepas de Vibrio. Dessa forma, o pH da água e do sedimento 

podem ser utilizados como indicadores do poder tampão dos viveiros de 

carcinicultura. Estatisticamente não houve diferença significativa (a=5%) nos 

valores de pH, tanto para água quanto para o sedimento, e esses, quando 

comparados às respectivas CPP de Vibrio spp. de água e sedimento, não 

apresentaram correlação (a=5%). 
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Das amostras de água e sedimento foram isoladas 36 cepas de Vibrio. 

Dessas, 27 foram oriundas da água, enquanto que nove, do sedimento. O 

número de cepas isoladas de cada fazenda está expresso na figura 14. 
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Figura 15 — Número de cepas de Vibrio spp. isoladas das amostras de água e 
sedimento das quatro fazendas analisadas. 

Pode-se verificar que o maior número de isolados foi referente às 

fazendas abastecidas pelo Rio Jaguaribe (22 cepas), sendo os valores de 

isolados da água superiores aos do sedimento. A Fazenda B apresentou o 

maior número de isolados (12 cepas), seguida das Fazendas C e A (10 cepas 

cada) e Fazenda D (4). 

Por ordem, as linhagens isoladas das amostras de água e sedimento 

foram as seguintes: três cepas de V. vulnificus B1; duas cepas de V. 

metschnikovii , de V. calviensis, de V. cholerae, de V. litoralis; e uma de V. 

agarivorans, de V. alginolyticus, de V. campbelli, de V. corallilyticus, de V. 

diazotrophycus, de V. logei, de V. mediterranei e de V. vulnificus B2. A maioria 

das cepas de Vibrio spp.(17) não foi identificada até espécie. 

Lima (2007) identificando cepas de Vibrio na água de viveiros de 

camarão encontrou V. alginolyticus e V. mediterranei, semelhante aos achados 

no presente estudo. 

O número de isolados do período chuvoso (18 cepas) foi oriundo de 

oito amostras, enquanto o mesmo número, 18, foi isolado de três amostras no 

período de estio, corroborando com a idéia de Hervio-Heath et al. (2002) de 
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que quando as análises são realizadas no período isento de chuvas (seco) a 

diversidade e isolamento de Vibrio tende a ser maior. 

Tabela 3 — Linhagens de Vibrio isoladas das fazendas analisadas 
Fazenda 	Fazenda 
	

Fazenda 
	

Fazenda 
“A” 	 "C" 

	
"D" 

Vi brio 
	

Água Sed Água Sed Água Sed Água Sed 
Vibrio spp 
	

6 	3 	3 
	

3 
	

1 	1 

V. agarivorans 

V. alginolyticus 	1 

V. calviensis 

V. campbelli 

V. cholerae 

V. corallilyticus 

V. diazotrophycus 

V. litoralis 

V. logei 

V. mediterranei 

V. metschnikovii 

V. vulnificus B1 

V. vulnificus B2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 	1 

1 

1 

TOTAL 
	

7 	3 	9 	3 	9 	1 	3 	1 

Foram isoladas espécies de Vibrio diferentes das isoladas habitualmente 

em ambientes de carcinicultura, tais como: V. corallilyticus, V. agarivorans, V. 

litoralis e V. calviensis. Este fato serve de alerta para os carciniculturores, uma 

vez que não se tem o conhecimento da virulência dessas ao animal cultivado. 

Bem Haim et al. (2003) associam um alto grau de patogenicidade a V. 

corallilyticus, uma vez que essa espécie foi isolada de corais doentes da 
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espécie Pollicopora damicornis. Tendo, essa espécie de Vibrio, sido 

encontrada na água do viveiro da fazenda C, reforça-se a idéia do controle da 

qualidade da água de abastecimento_ 

O conhecimento da diversidade bacteriana, em especial das espécies 

do gênero Vibrio, na água e sedimento de viveiros, é um importante dado para 

se verificar o grau de sanidade do cultivo e se precaver de problemas 

correlacionados ao surgimento de doenças. 



5. CONCLUSÕES 

• O baixo valor obtido na CPP de Vibrio spp. da água e sedimento dos 

viveiros demonstra que há eficiência no controle sanitário adotado pelas 

fazendas. 

• O isolamento de espécies de potencial patogênico ainda desconhecido 

para camarões cultivado, tais como: V. corallilyticus, V. agarivorans, V. 

litoralis e V. calviensis, reforçam a importância do monitoramento 

sistemático, quanto a presença e diversidade de Vibrio spp. em 

fazendas de carcinicultura 
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