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Resumo 

O camarão de patas brancas (Penaeus vannamei) é a espécie mais cultivada na aquicultura 

mundial. O cultivo comercial geralmente ocorre em densidades altas, o que pode resultar na 

seleção de patógenos virulentos e surtos de doenças. Assim, estratégias de monitoramento da 

microbiota nos cultivos tornam-se necessárias e, neste contexto, o uso de metagenômica tem 

sido sugerido na aquicultura. A metagenômica shotgun é capaz de recuperar a informação 

genômica do hospedeiro e microbiota associada, incluindo vírus, permitindo descobrir sua 

composição taxonômica e funcional. Neste estudo foram analisados dados de sequenciamento 

shotgun do músculo caudal de um espécime de P. vannamei infectado pelo vírus da síndrome 

da mancha branca (WSSV), com o intuito de prospectar sequências e informações do 

metagenoma. Classificações taxonômicas e funcionais foram realizadas para se obter os 

respectivos perfis dos dados. P. vannamei e WSSV foram os organismos mais abundantes na 

classificação taxonômica. A classificação funcional foi realizada através do software MEGAN, 

mostrando várias funções relacionadas com as vias metabólicas de carboidratos, lipídios e 

proteínas, além de funções relacionadas com virulência (liberação da latência viral, integrase, 

CRISPR associated helicase, cas3 e resistência a acriflavina). Uma classificação taxonômica a 

partir do BLASTx realizada via MEGAN apresentou resultados similares aos da classificação 

usando BLASTn, reforçando-os. Os resultados do BLASTn guiaram a montagem do genoma 

mitocondrial completo do P. vannamei, no qual foi feito um estudo preliminar de caracterização 

da região d-loop e avaliação do seu potencial de barcoding. Também neste estudo foram 

anotados 287 contigs para P. vannamei, ainda sem um genoma de referência disponível. Por 

fim, este estudo revelou baixa diversidade taxonômica e funcional no músculo do camarão, 

além da caracterização do d-loop mitocondrial da espécie P. vannamei.  

 

Palavras-chave: Camarão da pata branca, microbiota, metagenômica shotgun, metagenômica 

viral, WSSV  



 

Abstract 

The white leg shrimp (Penaeus vannamei) is the most cultivated species in worldwide 

aquaculture. The commercial cultives often occurs in high densities, leading to the selection of 

virulent pathogens and outbreaks. Therefore, strategies for monitoring the microbiota in 

cultives become necessary and, in this context, the usage of metagenomics have been suggested 

in aquaculture. Shotgun metagenomics can recover the genomic information of the host and its 

associated microbiota, including viruses, allowing to discover its taxonomic and functional 

composition. In this study it was performed a metagenomic analysis of shotgun sequencing data 

from the caudal muscle of a P. vannamei specimen infected by the shrimp white spot syndrome 

virus (WSSV), aiming to prospect sequences and information from the metagenome. 

Taxonomical and functional classifications were performed in order to obtain these respective 

profiles of the data. P. vannamei and WSSV were the most abundant organisms in the 

taxonomical classification. The functional classification was performed using MEGAN 

software and showed many functions related to carbohydrate, lipid and protein metabolic 

pathways, besides functions related to virulence (release from viral latency, integrase, “CRISPR 

associated helicase, cas3” and acriflavin resistance). A taxonomical classification from the 

BLASTx with MEGAN showed similar results to the classifications with BLASTn, reinforcing 

them. The BLASTn results guided the assembly of the mitochondrial genome of P. vannamei, 

on which a preliminary study was done to characterize its d-loop region and evaluate its 

barcoding potential. Also, 287 contigs were annotated for P. vannamei, which still lacks a 

reference genome. At last, this study revealed low taxonomic and functional diversities in the 

shrimp’s muscle, evidence of occurrence of potentially pathogenic nematodes, the annotation 

of ORFs for P. vannamei, besides the characterization of the mitochondrial d-loop of P. 

vannamei species. 

 

Keywords: White leg Shrimp, microbiota, shotgun metagenomics, viral metagenomics, WSSV
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Carcinicultura, Penaeus vannamei e patógenos 

A carcinicultura é uma atividade de significativa importância para aquicultura, 

sobretudo em países em desenvolvimento (LIGHTNER, 2011; BONDAD-REANTASO et al., 

2012; THOMPSON, KRUGER & THOMPSON, 2017). A espécie Penaeus vannamei (camarão 

de patas brancas) é a mais cultivada no mundo, correspondendo a 53% de todos os crustáceos 

produzidos na aquicultura em 2018 (Food and Agriculture Organization - FAO, 2018). A 

carcinicultura brasileira produziu R$ 887 milhões em 2017, sendo o camarão uma das 

comodities de maior valor agregado produzida pela aquicultura brasileira (IBGE, 2017). O 

estado do Rio Grande do Norte é, atualmente, o maior produtor de camarão do Brasil, sendo 

responsável por mais de 1/3 da produção nacional (IBGE, 2017). 

A expansão da produção e a intensificação dos cultivos geralmente propiciam a seleção 

de patógenos virulentos, capazes de rápida disseminação e de difícil controle (PRADEEP et al. 

2012). Um dos principais patógenos que tem afetado significativamente a atividade no mundo 

é o vírus causador da síndrome da mancha branca (White spot syndrome vírus – WSSV). 

Inicialmente relatado na década de 90, este vírus mostrou-se capaz de se espalhar rapidamente 

entre as regiões de cultivo, causando taxas de mortalidade superiores a 80% em menos de uma 

semana (ZHAN et al., 1998; PEINADO-GUEVARA & LÓPEZ-MEYER, 2006; YOU et al., 

2010). Um dos principais sintomas causados pela doença é a ocorrência de manchas brancas no 

exoesqueleto do camarão conforme apresentado na Figura 1 (CHOU et al., 1995). 

 

Figura 1. Camarões exibindo manchas brancas após infecção pelo vírus da mancha branca. (A) Penaeus monodon 

infectado pelo WSSV. As setas indicam os focos de calcificação (‘manchas brancas’) causadas pelo vírus. 

Números em vermelho indicam as seguintes regiões: (1) cefalotórax, (2) abdômen e (3) cauda. Na imagem nota-

se o tropismo das manchas brancas nos segmentos terminais. Fonte: Retirado e adaptado de Chou et al., 1995. (B) 
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Depósito de cálcio na carapaça do camarão infectado pelo WSSV. Fonte: retirado e adaptado de 

http://aquanetviet.com/post/133900619760/. Último acesso: 25-01-2019. 

O WSSV também possui a capacidade de infectar outros artrópodes como caranguejos 

e insetos (PRADEEP et al., 2012; COSTA, 2012). Um estudo com modelos de laboratório, 

levantou a possibilidade deste vírus poder ser transportado entre fazendas e corpos de água 

através das fezes de aves, mantendo sua infectividade (VANPATTEN, NUNAN & 

LIGHTNER, 2004). Além do WSSV, outros patógenos (vírus, bactérias, fungos) já foram 

descritos como problemas enfrentados pela carcinicultura (LIGHTNER, 2011). No Brasil 

merecem destaque o vírus causador da mionecrose infecciosa (Infectious myonecrosisvirus - 

IMNV), o vírus causador da necrose infecciosa hipodermal e hematopoietica (Infectious 

hypodermal and haematopoietic necrosis virus - IHHNV) e a bactéria causadora da 

hepatopancreatite necrosante (Necrotizing hepatopancreatitis bactéria - NHPB) (LIGHTNER, 

2011; LIGHTNER et al., 2012). Fotomicrografias de alguns desses patógenos podem ser 

observadas na Figura 2. 

 

Figura 2. Fotomicrografias de vírions de alguns patógenos de camarão que ocorrem no continente americano. As 

imagens estão fora de escala e servem apenas para ilustrar a diversidade de patógenos que acometem cultivos de 

camarão. IHHNV – Infectious Hypodermal Hematopoietic Necrosis Virus; IMNV – Infectious Myonecrosis Virus; 

TSV – Taura Syndrome Virus; YHV – Yellowhead Virus; WSSV – White Spot Syndrome Virus. Fonte: Retirado 

e adaptado de Lightner et al., 2012. 

http://aquanetviet.com/post/133900619760/
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Dada a quantidade de patógenos já descritos para carcinicultura (LIGHTNER, 2011; 

THITAMADEE et al., 2016), faz-se necessário aplicar e desenvolver metodologias para evitar, 

controlar e reduzir a ocorrência destes patógenos nos cultivos (WALKER & MOHAN, 2009). 

Os métodos para prevenção de doenças podem ir desde ajustes no manejo dos camarões 

(WALKER & MOHAN, 2009; FLEGEL, 2012) até a seleção genética (NEIRA, 2010; 

CASTILLO-JUÁREZ, 2015; PEREZ-ENRIQUEZ et al., 2018). O monitoramento da carga e 

incidência de determinados patógenos também é importante, devido a fatores como a variedade 

de patógenos e a possibilidade de contaminação por fontes exógenas ao cultivo (VAN 

PATTEN, NUNAN & LIGHTNER, 2004). O uso de tecnologias baseadas no sequenciamento 

de nova geração (Next Generation Sequencing - NGS) para o monitoramento de animais 

aquáticos tem propiciado a descoberta de novos patógenos de forma mais rápida do que por 

métodos tradicionais, que dependem do isolamento de patógenos em culturas celulares 

(MARTÍNEZ‐PORCHAS & VARGAS‐ALBORES, 2012; MUNANG'ANDU et al., 2017). 

Dentre essas técnicas de NGS está a metagenômica, capaz de identificar múltiplos organismos 

presentes em uma mesma amostra. 

1.2. Metagenômica 

A metagenômica compreende o processo de sequenciamento e análise dos fragmentos 

de DNA presentes em uma amostra, representando assim os organismos existentes nessa 

amostra (HUGENHOLTZ & TYSON, 2008). Essa técnica depende do alto throughput dos 

sequenciamentos NGS, capazes de sequenciar milhões de fragmentos curtos de DNA (reads) 

em poucos dias ou horas (MOORTHIE, MATTOCKS & WRIGHT, 2011). Por ser um 

sequenciamento direto (isto é, sem a necessidade de realizar cultivos celulares), informações 

genômicas são obtidas diretamente das amostras provenientes das mais diversas origens (solo, 

água do mar, tecidos, órgãos etc.) (HUGENHOLTZ & TYSON, 2008). Devido a isso, a 

metagenômica tem sido proposta como ferramenta para o monitoramento em cultivos de 

aquicultura, abrangendo também o monitoramento de espécies virais (ALAVANDI & 

POORNIMA, 2011; MUNANG'ANDU et al, 2017). Os fragmentos de DNA utilizados na 

análise metagenômica podem ser obtidos de forma direcionada (metagenômica por marcadores 

moleculares) ou não-direcionada (metagenômica shotgun) (ROUMPEKA et al., 2017). 

Na metagenômica por marcadores moleculares, as sequências são obtidas a partir dos 

produtos de amplificação por PCR (amplicons) de regiões-alvo, que permitem identificar e 

quantificar os organismos com base nessas sequências. Na metagenômica shotgun, as 
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sequências são obtidas após fragmentar os DNAs da amostra (enzimaticamente ou 

mecanicamente). Os fragmentos gerados são selecionados pelo tamanho por meio de uma 

eletroforese em gel e são então enviadas para o sequenciamento. Isso permite que, virtualmente, 

qualquer molécula de DNA presente na amostra tenha fragmentos sequenciados, contendo 

regiões funcionais do DNA, permitindo assim realizar a descoberta de funções presentes na 

amostra (SHARPTON, 2014). A preparação da livraria de reads para sequenciamento shotgun 

está esquematizado na Figura 3. 
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Figura 3. Diagrama mostrando as principais etapas para obtenção de um metagenoma shotgun. A figura do camarão foi obtida de: 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Penaeus_vannamei/en. A imagem com as etapas da preparação da livraria de reads foi obtida e adaptada a partir do manual do Ion 

Xpress™ Plus gDNAFragment Library Preparation da empresa ThermoFisher. A imagem dos sequenciadores foi retirada do website da ThermoFisher. 

 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Penaeus_vannamei/en
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1.2.1. Análise de dados de sequenciamento de nova geração 

A partir das sequências obtidas (reads e/ou contigs) pode-se realizar a caracterização 

taxonômica, identificando os organismos presentes, e/ou a caracterização funcional, realizando 

a previsão de ORFs/proteínas. Isto pode ser realizado através do uso de pipelines como o MG-

RAST (MEYER et al., 2008) e o EBI-MG (HUNTER et al., 2013). Também há pipelines 

específicos para caracterização taxonômica, como o MetaPhlAn (TRUONG et al, 2015), 

Kraken (WOOD & SALZBERG, 2014), Clark (OUNIT et al., 2015). Para a caracterização 

funcional há o PALADIN (WESTBROOK et al., 2017), SUPERFOCUS (SILVA et al., 2012). 

No caso de metagenomas baseados em marcadores de 16S, há a possibilidade de inferir funções 

com base na composição taxonômica do metagenoma via PICRUSt (LANGILLE et al., 2013). 

O desenvolvimento e aplicação de pipelines rápidos e eficazes podem ser cruciais para 

aplicações de metagenomas em diagnósticos de patógenos desconhecidos em pacientes 

(WILSON et al, 2014). Porém, quando não há preocupação com a velocidade ou limitações de 

hardware, pode-se optar pelo uso do BLAST (ALTSCHUL et al., 1990) que é um algoritmo 

computacionalmente intensivo, considerado um dos melhores algoritmos de atribuição 

taxonômica para sequências desconhecidas (WOOD & SALZBERG, 2014). Os alinhamentos 

do BLAST se baseiam em comparações entre sequências fornecidas (queries) e as do banco 

(subjects), par a par. Entretanto, o BLAST utiliza estratégias que o tornam mais ágil como, por 

exemplo, fazer com que uma query só inicie um alinhamento caso a subject possua uma 

sequência oligonucleotídica (chamada de word) de tamanho pré-determinado pelo usuário em 

comum com a query. Desta forma, words menores tornam o BLAST mais lento, porém mais 

preciso, pois ele iniciará mais alinhamentos. Além disso, o BLAST possui diferentes modos de 

operação, cada um com tamanhos diferentes de words e penalidades diferentes para abertura e 

extensão de gaps (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279668/). 

No caso de metagenomas, os modos do BLAST comumente utilizados são: BLASTn 

para realizar classificação taxonômica (alinha queries nucleotídicas contra bancos de 

sequências nucleotídicas) e o BLASTx para caracterização funcional (alinha queries 

nucleotídicas traduzidas in silico contra bancos de dados de proteínas). O BLASTx realiza a 

tradução in silico para os 6 quadros de leitura e, em seguida, alinha as sequências via BLASTp 

(tamanho de word: 7). Assim, nota-se que a execução do BLASTx é mais lenta que a do 

BLASTn. Isto inviabiliza a sua utilização em grandes dados e com isso em vista, ferramentas 

como o DIAMOND (BUCHFINK, XIE & HUSON, 2015) surgiram para contornar estes 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279668/
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gargalos de velocidade do BLASTx padrão, chegando a ser de 2.000 a 20.000 vezes mais rápido 

quando utilizada em grandes dados.  

Uma prática comum ao se trabalhar com reads curtas é a sua montagem em sequências 

maiores e contínuas (chamadas contigs), mais informativas, permitindo assim uma observação 

mais detalhada do contexto genômico (VOLLMERS, WIEGAND & KASTER, 2017). Para 

isto, utiliza-se ferramentas com algoritmos que realizam a montagem baseado na sobreposição 

do consenso reads por (testando todas as sobreposições entre as reads, por força bruta), 

sobreposição orientada por grafos (Overlap Layout Consensus - OLC) ou baseado na 

composição nucleotídica das reads  orientado por grafos de De Bruijn (LI et al., 2012; 

GHURYE, CEPEDA-ESPINOZA & POP, 2016).  

No caso de metagenomas, as ferramentas de montagem costumam utilizar a abordagem 

por grafos de De Bruijn, onde comparam-se substrings das reads de tamanho K (conhecidas 

como k-mers) para gerar os grafos que irão orientar a montagem dos contigs (GHURYE, 

CEPEDA-ESPINOZA & POP, 2016). Uma comparação entre algumas dessas ferramentas 

mostrou que a composição do metagenoma pode afetar a qualidade e quantidade das montagens, 

com as ferramentas com melhor desempenho sendo aquelas que utilizam abordagens com 

múltiplos tamanhos de k-mers: metaSPAdes, Megahit e IDBA-UD (VOLLMERS, WIEGAND 

& KASTER, 2017).  

 

1.2.2. Metagenômica e P. vannamei 

Os estudos envolvendo metagenômica com P. vannamei ainda são poucos, e geralmente 

utilizam a abordagem de metagenômica de genes marcadores. Por exemplo, há estudos de 

caracterização da microbiota em diferentes estágios larvais (ZENG et al., 2017), microbiota 

associada a infecções por WSSV (WANG et al., 2019) ou a microbiota do intestino, 

hepatopâncreas e sedimento dos viveiros, durante surtos de algumas doenças (CORNEJO-

GRANADOS et al., 2017). Esta preferência se dá porque a utilização de metagenomas shotgun 

em amostras com tecidos de eucariotos é propensa a gerar muitas sequências não-codificantes, 

proporcional a quantidade de DNA e ao tamanho dos seus genomas (HUGENHOLTZ & 

TYSON, 2008). Os poucos estudos que existem até o momento envolvendo metagenômica 

shotgun para análise de amostras de camarão estão voltados para investigação viral. Como 

exemplo, um desses trabalhos traz a identificação de duas espécies de vírus infectando um 
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espécime juvenil saudável de Farfantepenaeus duorarum (NG et al., 2013). Outro trabalho, 

mais recente, reporta a descoberta do Shrimp Hemocytic Iridovirus como causador de uma 

doença nas brânquias do camarão (QIU et al., 2017). 

O presente estudo buscou caracterizar uma amostra de sequenciamento shotgun obtida 

a partir do músculo caudal de um espécime de P. vannamei severamente infectado pelo WSSV. 

Visto que o músculo do camarão corresponde à maior parte consumida desta iguaria e que até 

o momento não foram realizados estudos de metagenômica a partir desse tecido, essa análise 

será importante para caracterizar a microbiota do tecido, para identificação de potenciais 

patógenos e para gerar novos dados genômicos sobre a espécie, até então sem um genoma 

completo disponível.  

  



21 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos gerais 

 Este projeto teve como objetivo caracterizar o metagenoma obtido a partir do músculo 

caudal do camarão.  

2.2. Objetivos específicos 

1. Obter contigs a partir das reads processadas utilizando software apropriado para 

montagem em dados de metagenômica, capaz de trabalhar com reads single end.  

2. Caracterizar taxonomicamente o metagenoma através do alinhamento das reads e 

contigs, via BLASTn, contra o banco de sequências nucleotídicas não-redundantes do 

NCBI (nt) visando a identificação do conjunto de organismos presentes na amostra. 

3. Caracterizar funcionalmente o metagenoma por meio do alinhamento das reads e 

contigs, via BLASTx, contra o banco de proteínas não-redundantes do NCBI (nr) 

visando a obtenção da composição funcional com base em ORFs presentes na amostra. 

4. Obter e anotar genomas completos ou parciais por montagem de novo (montagem de 

genomas por referência) ou ab initio (montagem de contigs a partir das reads). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Obtenção e processamento das reads 

Os dados de sequenciamento (reads brutas) utilizados neste projeto foram obtidos em 

um trabalho prévio, que teve como objetivo realizar a primeira caracterização do genoma do 

WSSV brasileiro (DANTAS et al., 2018). De forma resumida, foi realizado o sequenciamento 

shotgun do músculo caudal de um exemplar de camarão da espécie Penaeus vannamei 

severamente infectado pelo WSSV, obtido de uma fazenda localizada no litoral norte do estado 

do Rio Grande do Norte em 2015. O sequenciamento foi realizado na plataforma Ion Torrent 

(Ion PGM), com um chip de sequenciamento Ion PGM 318, e foram priorizados os fragmentos 

com 400pb na etapa de seleção de tamanho dos fragmentos por eletroforese, de acordo com o 

protocolo de preparação da livraria de reads (DANTAS et al., 2018). As reads brutas geradas 

neste sequenciamento estão disponíveis para download em 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/PRJNA524694. 

As reads brutas em formato FASTQ foram processadas, removendo bases de baixa 

qualidade e as reads duplicadas. O programa FASTQC (ANDREWS et al., 2010) foi utilizado 

para comparar a qualidade das reads antes e depois da etapa de aparamento, guiando a escolha 

do valor de corte do PHRED score. Os relatórios do FASTQC com os dados das reads antes e 

depois de serem aparadas podem ser encontrados no Material Suplementar 1. 

As reads brutas foram aparadas utilizando o software Trimmomatic (BOLGER, LOHSE 

& USADEL, 2016) v.0.36. Através dele, as reads foram aparadas nas pontas 5’ e 3’ removendo 

bases com qualidade PHRED inferior a 16 (= ~2.6% de chance de erro na chamada de bases) e 

também foi utilizado um parâmetro de janela deslizante de tamanho 4, varrendo a sequência 

(sentido 5’ →3’) removendo-as caso estas 4 bases tiverem PHRED score médio inferior a 16. 

Foram removidas as reads a 16pb foram removidas. A seguinte linha de comando foi utilizada 

no Trimmomatic: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/PRJNA524694
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As duplicatas das reads aparadas foram removidas, deixando assim uma read 

representativa para o grupo de reads com duplicatas e salvando o número de duplicatas no 

cabeçalho. Para isto, foi utilizado o programa fastx_collapser do FASTX-Toolkit versão 0.0.14 

(disponível em: http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/index.html). A seguinte linha de 

comando foi utilizada no fastx_collapser:  

 

3.2. Montagem dos contigs 

A montagem das reads processadas em contigs foi realizada utilizando o software 

MEGAHIT v1.1.2 (LI et al., 2016). Através dele foi realizada a análise da composição de k-

mers de tamanho 15 até 125, com um passo de 10 (ex.: 15,25, 35, ..., 125). A linha de comando 

utilizada para rodar o Megahit foi: 

 

$ fastx_collapser \ 

–Q33 \ 

–i <arquivo_com_reads_aparadas> \ 

-o <arquivo_de_saída.fasta> 

 

$ megahit \ 

 -r <arquivo_reads_aparadas_e_collapsada.fasta> \ 

 -o <diretório_de_saída> \ 

 --k-min 15 \ 

 --k-max 125 \ 

 --k-step 10 

$ java -jar \ 

trimmomatic-0.36.jar \ 

SE \ 

-phred33 \ 

<arquivo_de_entrada-livraria_de_reads.fastq> \ 

<arquivo_de_saída-biblioteca_aparada.fastq> \ 

LEADING:16 \ 

TRAILING:16 \ 

SLIDINGWINDOW:4:16 \ 

MINLEN:16 

http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/index.html
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3.3. Caracterização taxonômica 

Na caracterização taxonômica das reads e dos contigs, as sequências foram alinhadas 

utilizando o BLASTn (ALTSCHUL et al., 1990) disponível na suíte de aplicativos BLAST+ 

do NCBI versão 2.6.0. Nos alinhamentos do BLASTn, foi utilizado o modo megablast (modo 

padrão) e foi utilizado um valor de corte para o e-value de 1𝑒−5. No BLASTn das reads, o 

parâmetro ‘word_size’ foi alterado para 16. A linha de comando utilizada para rodar os 

BLASTn das reads foi: 

Os resultados do BLASTn foram processados pelo software KRONA (ONDOV et al., 

2011), gerando a visualização dos resultados do BLASTn de forma hierárquica em um gráfico 

interativo através do script ktImportBLAST do KRONA. A linha de comando utilizada no 

ktImportBLAST foi a seguinte: 

Após o BLASTn das reads, foi feita uma análise utilizando scripts escritos nas 

linguagens de programação Python 3 e R, para verificar a distribuição das reads processadas 

alinhadas e não alinhadas, com ou sem duplicatas. Também foi utilizado outro script escrito em 

Python com pacote BioPython (COCK et al., 2009) para aquisição de informações dos melhores 

hits no GenBank. Os scripts completos utilizados neste trabalho estão disponíveis no Anexo 

IV. 

 

3.3. Transferência de anotações para os contigs 

Os scripts em Python e R também foram utilizados para buscar informações dos 

melhores hits dos contigs no GenBank e transferir as anotações, respectivamente. A informação 

da taxonomia foi utilizada na seleção dos homólogos de P. vannamei e só foram transferidas 

$ blastn \ 

 -query <arquivo_de_entrada> \ 

 -db “nt” -out <arquivo_de_saída> \ 

 -evalue 1e-5 \ 

 -outfmt "6 qseqidsseqidpident length mismatch gap open qstart qend 

sstart send evalue bitscore stitle" \ 

 -num_threads 8 \ 

 -word_size 16 

 

$ ktImportBLAST \ 

 <arquivo_saída_blastn> \ 

 <nome_arquivo_de_saída>.html 
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anotações dos melhores hits que satisfaziam estes dois critérios: (1) o melhor hit teria de 

pertencer a um metazoário que não fosse P. vannamei e (2) a anotação não poderia conter 

palavras que levassem a anotações impróprias ou não-informativas ('clone', ‘predicted’, 

'scaffold', 'contig', 'library', 'hypothetic', 'putative', 'BAC', 'YAC', 'assembly',’uncharacterized’ 

e 'chromosome'). Os scripts utilizados para transferir as anotações estão disponíveis no Anexo 

IV. 

 

3.4. Caracterização Funcional 

O BLASTx foi realizado através do software DIAMOND versão 0.29.12 (BUCHFINK, 

XIE & HUSON, 2015) utilizando-se o parâmetro ‘--more-sensitive’. 

A visualização dos resultados do BLASTx foi obtida pelo software MEGAN 6 

Community Edition (HUDSON et al., 2016), mapeando-se os resultados para três bancos de 

função e ortologia de proteínas: INTERPRO2GO (MITCHELL et al., 2014; Gene Ontology 

Consortium, 2014), EGGNOG (POWELL et al., 2014) e SEED (OVERBEEK et al., 2014), 

obtendo a análise funcional do metagenoma com base nas ORFs detectadas no BLASTx. Os 

quatro bancos de mapeamento utilizados foram os seguintes: prot_acc2tax-Oct2017X1, 

acc2eggnog-Oct2016X, acc2interpro-Nov2016XX e acc2seed-May2015XX. 

Os seguintes parâmetros e valores foram utilizados no LCA (Lowest Common 

Ancestor):  

  

o Min. score = 50.0; 

o Min. expected = 1e-3; 

o Min. percent identity = 5.0; 

o Top percent = 10.0; 

o Min. support percent = 1.0; 

o Min. complexity = 0.25; 

o LCA algorithm = naive; 

o Percent to cover = 100; 

o Read assignment mode = readCount; 

o Min Percent Read to Cover = 0.05. 
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3.5. Montagem do DNA mitocondrial de P. vannamei 

A partir dos resultados do BLASTn, foi realizada a montagem de novo do DNA 

mitocondrial do camarão, através do mapeamento de reads para um genoma referência. O 

genoma referência utilizado foi o mtDNA de P. vannamei que obteve mais hits no BLASTn 

das reads (accession ID do NCBI: KT596762.1). 

A montagem foi realizada com o software Geneious v9.1 (KEARSE et al., 2012) através 

da função ‘map to reference’, mapeando reads processadas contendo duplicatas contra o 

genoma de referência. Em seguida, o genoma foi montado com base nas reads mapeadas para 

a referência utilizando a função ‘De Novo Assemble”. Os parâmetros utilizados foram os 

padrões em ambas etapas, exceto o parâmetro ‘fine tuning’ do mapeamento das reads, alterado 

para permitir até 10.000 iterações. 

A chamada de variantes, transferência de anotações e detecção de regiões de baixa 

cobertura também foi realizada através do software Geneious. A detecção de regiões de baixa 

cobertura foi realizada utilizando a função “Find High/Low coverage...”, buscando por regiões 

com 2 desvios padrões da média. Variantes (sítios polimórficos) foram chamadas para sítios 

onde foi detectada pelo menos 25% de cobertura das reads, descartando aquelas achadas em 

regiões detectadas como de baixa cobertura. A transferência de anotação foi realizada 

transferindo ORFs com no mínimo 95% de similaridade. 

 

3.6. Caracterização e avaliação do potencial filogenético do d-loop mitocondrial 

Além do DNA mitocondrial gerado neste estudo, foram obtidos outros 4 genomas 

mitocondriais completos a partir do GenBank (Accession IDS: EF584003.1, KT596762.1, 

NC_009626.1 e DQ534543.1). A partir do banco de estudos de genética de população PopSet 

do NCBI, foram obtidas 41 sequências de d-loop de P. vannamei 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/popset/260667508). Ao total, foram obtidas 45 sequências de 

d-loop. A Entrez query gerada na busca dos genomas mitocondriais no GenBank foi a seguinte:  

(txid6685[Organism:exp] AND (complete[All Fields] AND genome[All Fields]) AND 

mitochondrion[filter]) AND "Penaeus vannamei"[porgn] 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/popset/260667508
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Como os 5 genomas mitocondriais são genomas circulares, foi necessário ancorá-los em 

uma posição comum antes de realizar alinhamentos entre eles. Este ancoramento foi realizado 

através da versão online do Cyclic DNA Sequence Aligner (FERNANDES, PEREIRA & 

FREITAS, 2009), executado com os parâmetros padrões.  

Em seguida, foram realizados alinhamentos múltiplos via versão online do MAFFT 

versão 7.423 (KATOH, ROZEWICKI & YAMADA, 2017) entre os 4 genomas mitocondriais 

de P. vannamei. Com base no alinhamento múltiplo, os d-loops destes genomas foram extraídos 

manualmente através do software Geneious, de acordo com as anotações dos genomas para esta 

região d-loop.  

A comparação e caracterização do d-loop de P. vannamei foi então realizada com base 

no alinhamento múltiplo dessas 4 sequências extraídas e as outras 41 do PopSet. Os 

alinhamentos foram executados na versão online do MAFFT utilizando o parâmetro “adjust 

direction according to the first sequence”. 

A partir da sequência consenso do alinhamento múltiplo destes 45 d-loops, foram 

detectadas e caracterizadas as regiões conservadas (RC), idênticas em todos os indivíduos, e as 

demais regiões como regiões variáveis (RV) do d-loop. As anotações foram adicionadas 

manualmente através do software Geneious e a chamada de variantes foi feita da mesma forma 

que para a mitocôndria (sítios com mais de 25% de variação). 

Primers foram desenhados manualmente para anelar nas RC e validados in silico contra 

ocorrência de auto dimerização e formação de grampos (hairpins) através dos softwares online 

OligoCalc (KIBBE, 2007) e AutoDimer (VALLONE & BUTLER, 2004), ambos executados 

em suas configurações padrão. Os possíveis sítios de anelamento para estes primers validados 

foram investigados por anelamento in silico via Primer3 (UNTERGASSER, 2012) através do 

Geneious contra os 45 d-loops mitocondriais e contra os 16 genomas mitocondriais ancorados 

de camarões peneídeos obtidos do banco RefSeq do NCBI (incluindo P. vannamei). Estes 

genomas podem ser adquiridos utilizando a seguinte Entrez query: 

Por fim, o sinal filogenético das regiões variáveis foi investigado através da comparação 

de árvores filogenéticas utilizando o d-loop inteiro e apenas as RV individuais do d-loop. Os 

(txid6685[Organism:exp] AND (complete[All Fields] AND genome[All Fields]) 

AND mitochondrion[filter]) AND refseq[filter] 
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dendrogramas foram obtidos por Neighbour-Joining (Bootstrap N = 1.000) com o modelo de 

distância genética de Jukes-Cantor a partir dos alinhamentos obtidos via MAFFT online.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Processamento das reads e análise de impacto do processamento no BLASTn 

Das 1.777.691 reads, 1.579.816 foram selecionadas após o aparamento, resultando 

numa redução de 200.875 (11.3%) reads. Após a remoção de duplicatas, obteve-se a quantidade 

final de 1.466.636 reads processadas (uma redução total de 17.49% comparada as reads brutas).  

Considerando estas 1.46 milhões de reads processadas, a comparação das que alinharam 

e não alinharam mostrou que as reads que não alinharam foram mais abundantes e também 

possuíam mais duplicatas do que as reads que tiveram hits (Figura 4). 

 

Figura 4. Distribuição das reads que alinharam e das que não alinharam de acordo com os grupos incluindo ou 

não duplicatas na contagem. 

Comparando-se visualmente a proporção das reads alinhadas e não-alinhadas nos três 

picos (~30pb, ~200pb e ~370pb) observou-se que reads maiores obtiveram, proporcionalmente, 

mais chances de alinhar que as menores e que o tamanho mínimo observado nas reads que 

alinharam foi de 30pb. 
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4.2. Caracterização taxonômica das reads 

O alinhamento das reads processadas resultou em 274.706 (18.73%) reads alinhadas 

(reads com hits), com 659 não tendo uma atribuição taxonômica pelo Krona (Figura 5). Entre 

as reads alinhadas, as mais abundantes pertenceram a Eucariotos (n = 158.841; 57.82%), 

seguido por Vírus (95.32 hits, 34.81%) e Bactérias (n = 18.889; 6.87%). Para fins de 

comparação, os valores médios de log e-value (daqui para frente podendo ser abreviado apenas 

por ‘levm’) observados nestes grupos pelo Krona foram, respectivamente: -37.62, -91.62 e -

31.92. Já o domínio Archaea obteve 21 hits e 1 hit não atribuído pelo Krona (0.01% do total de 

hits), com um log e-value médio de -10.75. O gênero Methanosarcina sp. (n = 13) mostrou-se 

predominante dentro do filo Euryarcheota (n = 19). O gráfico completo e interativo do Krona 

das reads está disponível no Material Suplementar 2. 
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Figura 5. Atribuição taxonômica das reads de acordo com o Krona. As cores das fatias estão de acordo com a 

variação da média de log e-values dos melhores hits, com os menores valores de confiança (melhores) em verde e 

os maiores (piores) em vermelho 

Em eucariotos as reads atribuídas a Elaeophora elaphi tiveram o menor log e-value 

médio (-74.87) enquanto reads para P. vannamei tiveram um log e-value médio de -45 (Figura 

6). P. vannamei foi o eucarioto com mais hits (n = 80.662; 51%), seguido por Penaeus 

stylirostris (n = 15.937; 10%) e Penaeus monodon (n = 10.768; 7%). Todos os outros hits de 

eucariotos somados corresponderam a menos de 2% do total, com Viridiplantae (n = 3.223; 

2%) e Alveolata (n = 1.757; 1%), sendo os táxons eucarióticos não-peneídeos com mais hits. 

Os 181 hits de E. elaphi foram para scaffolds genômicos, ainda sem anotação, com uma média 

de identidade percentual de 97.26%. 
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Figura 6. Distribuição das reads atribuídas como pertencentes a Eucariotos pelo Krona. As cores das fatias estão 

de acordo com a variação da média de log e-values dos melhores hits, com os menores valores de confiança 

(melhores) em verde e os maiores (piores) em vermelho. 

Em vírus (Figura 7), o WSSV representou 99% dos hits virais. Apesar de hits para 

outros dois táxons virais terem aparecido, eles obtiveram um total de 5 hits (0.005% dos hits 

virais) ou foram atribuídos como “outros vírus” (0.1% dos hits virais) pelo Krona. 
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Figura 7. Distribuição das reads atribuídas como pertencentes a Vírus pelo Krona. As cores das fatias estão de 

acordo com a variação da média de log e-values dos melhores hits, com os menores valores de confiança 

(melhores) em verde e os maiores (piores) em vermelho. 

Em bactérias (Figura 8), Proteobacteria foi o táxon mais abundante por representar 

96% dos hits bacterianos (n = 18.171 hits e 329 hits não atribuídos) que, por sua vez, foi 

composto majoritariamente por Alphaproteobacteria (n = 16.610 hits e 329 hits não-atribuídos; 

91% dos hits bacterianos), Betaproteobacteria (n = 710 hits e 3 hits não atribuídos; 4%) e 

Gammaproteobacteria (n = 418 hits e 16 hits não atribuídos; 3%). Os outros grupos 

majoritariamente representados foram: Terrabacteria (n = 246; 1%) e ‘amostras ambientais’ (n 

= 232; 1%). As bactérias com mais hits foram: Sphingomonas panacis (n = 741; 4%; e= -41.54), 

Aminobacter aminovorans (n = 476; 3%; e = -31.73) e Shinella sp. HZN7 (n = 296; 2%; e = -
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38.47). Entretanto, houveram espécies/linhagens bacterianas com melhores (menores) médias 

de log e-value e menos hits: Ochrobactrum anthropi ATCC 49188 (levm = 159; n = 159; 0.8% 

dos hits bacterianos), Phyllobacterium myrsinacearum (levm = -117; n = 40; 0.2%), 

Bradyrhizobium sp. BTAi1 (levm = -79.37; n = 190; 1%), Novosphingobium resinovorum (levm 

= -69.05; n = 103; 0.5%) e Methylobacterium phyllosphaerae (e = -78.20; n = 34; 0.2%). 

 

Figura 8. Distribuição das reads atribuídas como pertencentes a Bactérias pelo Krona. As cores das fatias estão 

de acordo com a variação da média de log e-values dos melhores hits, com os menores valores de confiança 

(melhores) em verde e os maiores (piores) em vermelho. 

  



35 

4.3. Caracterização taxonômica dos contigs 

A montagem das reads em contigs com o MEGAHIT gerou 16.872 contigs. Através do 

BLASTn com os contigs, observou-se que apenas 2.121 (12.57%) obtiveram hits, e 2 foram 

rotulados como ‘não atribuídos’ pelo Krona (Figura 9). Eucariotos obtiveram a maioria dos 

hits (n = 1.302; 61%), Bactérias (n = 716; 34%) e os vírus (n = 101; 5%). As médias de log e-

value encontradas foram menores do que o observado nas reads, com os vírus obtendo o menor 

log e-value médio encontrado (-264.41), seguido por Eucariotos (-117.69) e então Bactérias (-

79.87). Não houve contigs com hits para arqueias. O gráfico completo e interativo do Krona 

dos contigs está disponível no Material Suplementar 2. 

 

Figura 9. Atribuição taxonômica dos contigs de acordo com o Krona. As cores das fatias estão de acordo com a 

variação da média de log e-values dos melhores hits, com os menores valores de confiança (melhores) em verde e 

os maiores (piores) em vermelho 
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Em eucariotos (Figura 10), P. vannamei foi novamente a espécie mais representada (n= 

618; 47%), seguido por E. elaphi (n= 181; 14%), L. stylirostris (n = 149; 11%) e P. monodon 

(n = 109; 8%). Cada um dos outros grupos eucarióticos tiveram uma porcentagem de hits 

inferior a 2% do total de hits para eucariotos. Os hits para E. elaphi apresentaram um log e-

value médio de -278.65 enquanto os de P. vannamei -110.37. 

 

Figura 10. Distribuição dos contigs atribuídos como pertencentes a Eucariotos pelo Krona. As cores das fatias 

estão de acordo com a variação da média de log e-values dos melhores hits, com os menores valores de confiança 

(melhores) em verde e os maiores (piores) em vermelho. 

Em vírus (Figura 11), o WSSV foi dominante com 97% de abundância (n = 98), os 

outros 3% (n=3) foram atribuídos como “outros vírus de dsDNA, sem estágio de RNA”. Os hits 

para WSSV apresentaram um log e-value médio de -269.07. A investigação direta dos 

resultados do BLAST nem busca destes outros vírus, levou à observação da ocorrência de hits 
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para uma sequência endógena de um outro vírus em Penaeus monodon (“Penaeus monodon 

endogenous infectious hypodermal and hematopoietic necrosis vírus non-structural protein 1”) 

(n = 21; média de identidade percentual: 83.11%; Accession ID: DQ228358.1). 

 

 

Figura 11. Distribuição dos contigs atribuídas como pertencentes a Vírus pelo Krona. As cores das fatias estão de 

acordo com a variação da média de log e-values dos melhores hits, com os menores valores de confiança 

(melhores) em verde e os maiores (piores) em vermelho. 

Em bactérias (Figura 12), Proteobacteria foi o grupo mais representado (n = 697; 97% 

do total) o qual, assim como nas reads, foi majoritariamente composto por Alphaproteobacteria 

(n = 650; 3 hits não atribuídos; 93%), Betaproteobacteria (n = 23; 3%) e Gammaproteobacteria 

(n = 17; 2%). O único outro grupo bacteriano com abundância acima de 1% foi o grupo 

“uncultured bacterium” (n = 11; 2%). As bactérias com mais hits foram: Sphingomonas 
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panacis (n = 28; 4%; levm = -93.28), Aminobacter aminovorans (n = 20; 3%; e = -72.7) e 

Shinella sp. HZN7 (n = 20; 3%; levm = -122.11). Já as espécies/linhagens bacterianas com as 

menores médias de log e-value foram: Ochrobactrum anthropi ATCC 49188 (levm = -268.12; 

n = 7; 1% dos hits bacterianos), Phyllobacterium myrsinacearum (levm= -450; n = 1; 0.4%), 

Bradyrhizobium sp. BTAi1 (levm = -318.13; n = 8; 1%) e Sphingobium sp. RAC03 (levm =-

450; n = 1; 0.1%). 

 

Figura 12. Distribuição dos contigs atribuídos como pertencentes a Bactérias pelo Krona. As cores das fatias estão 

de acordo com a variação da média de log e-values dos melhores hits, com os menores valores de confiança 

(melhores) em verde e os maiores (piores) em vermelho.  
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4.4. Transferência de anotações para os contigs 

Com base nos melhores hits para contigs eucarióticos, foram transferidas 287 anotações 

para P. vannamei como sequências hipotéticas (putative) e parciais (partial). Estes 287 contigs 

adquiriram anotações de 80 CDS únicas oriundas de 34 metazoários diferentes. A maioria 

destas anotações (n = 260) foram transferidas de outros peneídeos (P. monodon 

principalmente).  Os contigs com anotações transferidas estão disponíveis no Material 

Suplementar 3. 

A maioria das sequências anotadas para P. vannamei pertenciam a “non-LTR 

retrotransposon RTE-like” (n = 127), “non-LTR retrotransposon I-type” (n = 23) e a uma 

sequência de genoma viral integrado no DNA em camarão P. monodon (“putative endogenous 

virus Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus non-structural protein 1 and 

structural protein genes and unnamed retrotransposon reverse transcriptase gene”; n = 21). 

Uma análise de mapeamento das reads para essa sequência endógena mostrou que as reads 

mapearam apenas na região da transcriptase reversa de um retrotransposon, não havendo 

mapeamentos para as outras duas ORFs da sequência endógena, pertencentes a esse vírus.  
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4.5. Taxonomia por BLASTx e análise funcional das reads 

De acordo com a taxonomia do MEGAN obtida pelo BLASTx e filtrada pelo algoritmo 

de LCA, as reads tiveram seis grupos bem representados: Phyllobacterium sp. OV77, 

Rhizobiaceae, Sphingomonas echinoides, Trichinella pseudospiralis, Penaeidae e WSSV. O 

táxon Rhizobiaceae não teve hits suficientes para permitir uma atribuição ao nível de gênero ou 

espécie (Figura 13). 

 

Figura 13. Taxonomia obtida via BLASTx no MEGAN para os contigs. A proporção das esferas está de acordo 

com o modo padrão de exibição (sqrt). O grupo ‘not assigned’ se refere as sequências que, apesar de terem hits no 

BLASTx, não foi possível obter uma atribuição taxonômico para elas pelo MEGAN. 
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Nos mapeamentos para o banco INTERPRO2GO, a função que mais apareceu foi 

“DNA-directed DNA polymerase, family B” com 1492 atribuições (~18%), enquanto as demais 

funções obtiveram 450 atribuições (~6%) ou menos (Figura 14). Além disso, apareceram hits 

para vários componentes da cadeia respiratória (citocromo b, NADH-ubiquinona 

oxidoredutase, ATP sintase), histonas, biossíntese de nucleotídeos (thimidilate synthase, 

thymydilate kinase, DNA-directed RNA polymerase, subunit 2), proteínas de transporte 

membranar (Major Facilitator Superfamily) e outras funções (Heatshock Protein 70, 

ribonuclease E, “invertebrate colouraiton protein”, “Peptidase S1A, chymotripsin Family”).
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Figura 14. Atribuições funcionais das reads de acordo com os mapeamentos para o banco de mapeamento INTERPRO2GO do software MEGAN. Todas as atribuições 

mostradas estão de acordo com o subnível mais detalhado. Estão exibidas aqui apenas as 30 funções mais representadas. Os valores acima das barras representam a 

quantidade de reads atribuídas para a respectiva função. O eixo y indica a abundância relativa das funções (%), enquanto os valores acima das barras indicam a quantidade 

de sequências atribuídas à função. Algumas descrições das funções estão cortadas por serem excessivamente longas.  
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Nos mapeamentos do EGGNOG, as duas funções com mais atribuições foram para 

“Core component of nucleossome” (n=58; ~8.5% do total de atribuições), seguido pela função 

integrase (n=20; ~3.5%) (Figura 15). Além disso, também foram encontradas funções 

relacionadas a componentes celulares (actina, componentes do nucleossomo), proteínas de 

membrana (transportadores ABC, bombas de cátions, proteínas de membrana, cadeia 

respiratória etc.), metabolismo celular e entre outras funções mais específicas, com destaque 

para: resistência ao antibiótico acriflavina (n=6; ~1%) e relacionadas ao sistema CRISPR 

(CRISPR-associated helicase, cas3; n=4; ~1%). 
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Figura 15. Atribuições funcionais das reads de acordo com os mapeamentos para o banco de mapeamento EGGNOG do software MEGAN. Todas as atribuições mostradas 

estão de acordo com o subnível mais detalhado. Estão exibidas aqui apenas as 30 funções mais representadas. Os valores acima das barras representam a quantidade de reads 

atribuídas para a respectiva função. O eixo y indica a abundância relativa das funções (%), enquanto os valores acima das barras indicam a quantidade de sequências atribuídas 

à função. Algumas descrições das funções estão cortadas por serem excessivamente longas. 
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Nos mapeamentos para o SEED, a função com mais hits foi “proteína de permeasse do 

sistema de transporte de dipeptídeos” (Dipeptide transport system permeasse protein DppC; 

n=22; >2%), seguido por “Acetil CoA-ligase de ácidos graxos de cadeia longa” (n=20; >2%) e 

isocitrato liase (n=19; >2%)  (Figura 16). As demais funções encontradas foram para 

componentes de vias metabólicas envolvendo carboidratos, proteínas ou lipídeos, ou para 

funções mais específicas como “Kup system potassium uptake protein” (proteína de membrana) 

(n=10), “CTP synthase” (n=10), “SSU ribossomal protein S1p” (n=7), “Osmosensitive K+ 

channel histidine kinase KdpD” (n=7) e proteína chaperona DnaK (n=6). 
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Figura 16. Atribuições funcionais das reads de acordo com os mapeamentos para o banco de mapeamento SEED do software MEGAN. Todas as atribuições mostradas estão 

de acordo com o subnível mais detalhado. Estão exibidas aqui apenas as 30 funções mais representadas. Os valores acima das barras representam a quantidade de reads atribuídas 

para a respectiva função. O eixo y indica a abundância relativa das funções (%), enquanto os valores acima das barras indicam a quantidade de sequências atribuídas à função. 

Algumas descrições das funções estão cortadas por serem excessivamente longas. 
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4.6. Taxonomia por BLASTx e análise funcional dos contigs 

A taxonomia do MEGAN baseada no BLASTx, filtrada pelo algoritmo de LCA também 

mostrou 7 táxons bem representados: Phyllobacterium sp. OV277, Rhizobium sp., 

Sphingomonas echinoides, Shewanellaalgae, Penaeidae (P. vannamei e P. monodon), 

Peracarida e WSSV (Figura 17). 

 

Figura 17. Taxonomia obtida via BLASTx no MEGAN para os contigs. A proporção das esferas está de acordo 

com o modo padrão de exibição (sqrt). O grupo ‘not assigned’ se refere as sequências que, apesar de terem hits no 

BLASTx, não foi possível obter uma atribuição taxonômico para elas pelo MEGAN. 
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Os mapeamentos do INTERPRO2GO mostraram como função mais abundante “Actin 

family” (n=8), seguido por “NADH-ubiquinone/plastoquinoneoxidoredutase” (n=5), 

“Peptidase S1A, chymotrypsin-type” (n=5) e “Opsina” (n = 5) (Figura 18). Foram encontradas 

também funções relacionadas com Histona H2A (n=4), “Heat Shock Protein 70 family” (n=3), 

Ribonuclease III (N=2) e funções relacionadas com vias metabólicas de carboidratos. Além 

disso, foi achada uma função relacionada resistência a antibiótico: Acriflavin resistance protein 

(n = 1).  
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Figura 18. Atribuições funcionais dos contigs de acordo com os mapeamentos para o banco de mapeamento INTERPRO2GO do software MEGAN. Todas as atribuições 

mostradas estão de acordo com o subnível mais detalhado. Estão exibidas apenas as 30 funções mais representadas. Os valores acima das barras representam a quantidade de 

reads atribuídas para a respectiva função. O eixo y indica a abundância relativa das funções (%), enquanto os valores acima das barras indicam a quantidade de sequências 

atribuídas à função. Algumas descrições das funções estão cortadas por serem excessivamente longas. 
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No EGGNOG, foram encontrados mapeamentos para apenas 16 funções, com apenas 

uma delas apresentando mais de 1 atribuição (Figura 19). A função com a maioria dos hits foi 

“Transport of potassium into the cell” (n=2; ~10%). Todas as outras funções encontradas no 

EGGNOG obtiveram apenas 1 hit (~5%), apresentando categorias como “RNA-polimerase 

DNA-dependente”, “aminotransferase”, “integrase”, “relacionado a transportador-ABC” e 

“liberação de latência viral”.  
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Figura 19. Atribuições funcionais dos contigs de acordo com os mapeamentos para o banco de mapeamento EGGNOG do software MEGAN. Todas as atribuições mostradas 

estão de acordo com o subnível mais detalhado. Estão exibidas apenas as 15 funções encontradas. Os valores acima das barras representam a quantidade de reads atribuídas 

para a respectiva função. O eixo y indica a abundância relativa das funções (%), enquanto os valores acima das barras indicam a quantidade de sequências atribuídas à função. 

Algumas descrições das funções estão cortadas por serem excessivamente longas. 



52 

Nos mapeamentos do SEED, a função “Kut system potassium uptake protein” foi a mais 

abundante com 3 hits (10%) enquanto todos as outras categorias obtiveram 1 hit (~3%) para 

funções relacionadas a vias metabólicas, subunidades ribossomais, “Heat Shock Protein 60 

family chaperone GroEL”, “Flagellar basal-body rod protein FlgB” e “Single-stranded DNA-

binding protein” (Figura 20). 
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Figura 20. Atribuições funcionais dos contigs de acordo com os mapeamentos para o banco de mapeamento SEED do software MEGAN. Todas as atribuições mostradas estão 

de acordo com o subnível mais detalhado. Estão exibidas apenas as 30 funções mais representadas. Os valores acima das barras representam a quantidade de reads atribuídas 

para a respectiva função. O eixo y indica a abundância relativa das funções (%), enquanto os valores acima das barras indicam a quantidade de sequências atribuídas à função. 

Algumas descrições das funções estão cortadas por serem excessivamente longas. 
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4.7. Genoma mitocondrial do camarão 

O mapeamento das reads para a referência resultou em um único contig circular de 

15,993pb de comprimento, apresentando 99.55% de similaridade com o genoma referência 

(Figura 21), representando o genoma mitocondrial do P. vannamei. A anotação de todas as 

anotações (genes e tRNAs) foram transferidas uma vez que a identidade entre as duas 

sequências foi superior ao limite de 95%. A cobertura atingiu um máximo de 184x, com as 

regiões de menor cobertura localizadas na “região de controle do d-loop”. A variantes foram 

chamadas em relação ao consenso, em sítios polimórficos com ocorrência superior a 25% da 

cobertura. Variantes descobertas em regiões detectadas como ‘regiões de baixa-cobertura’ pelo 

Geneious foram descartadas. As regiões com a maioria das variantes foram a região de controle 

do D-loop, tRNA-Glu, o gene ND5 gene e o gene ND4, respectivamente.  
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Figura 21. Esquema do genoma mitocondrial do P. vannamei, cobertura de reads e variantes encontradas, e 

alinhamento com a referência. (A) Representação esquemática do genoma mitocondrial do Penaeus vannamei 

brasileiro, mostrando as ORFs transferidas do genoma de referência (Amarelo = região d-loop / verde = genes / 

vermelho = subunidades ribossomais / rosa = tRNAs). (B) Representação linear das reads mapeadas, mostrando a 

cobertura e variantes chamadas ao longo do genoma. A faixa “variantes de alta cobertura” mostra os sítios de 

polimorfismo que tiveram mais de 25% de cobertura. (C) Alinhamento entre o mtDNA-BR montado neste 

metagenoma e a referência utilizada (KT596762.1). Na faixa ‘identity’, a parte verde indica 100% identidade e as 

linhas amarelas indicam a ocorrência de SNPs no alinhamento entre as duas sequências. 

A 

B 

C 
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4.8. Caracterização e avaliação do potencial filogenético do d-loop mitocondrial de P. 

vannamei 

O processo de ancoragem dos 5 genomas mitocondriais de P. vannamei disponíveis nos 

bancos de dados, retornou apenas 4 sequências (pois foi detectado que a sequência 

NC_009626.1 era idêntica a EF584003.1), a partir das quais extraiu-se as regiões d-loop. Com 

base no consenso obtido do alinhamento das 45 sequências de d-loops de P. vannamei obtidas, 

foram detectadas e caracterizadas 6 regiões conservadas (RC - Tabela 1) e 6 regiões variáveis 

(RV) (Figura 22).  

Tabela 1. Regiões conservadas detectadas no d-loop de P. vannamei. %GC = conteúdo de guanina e 

citosina. 

Região 

Conservada Sequência da região conservada (5' > 3') 

Tamanho 

(pb) %GC 

RC1 ATAACATGTTATTAAAGTTAATCTTATAATCTA

TATTTAT 

40 12.5 

RC2 AATAAAACTAATTTACACTTAGAATTA 27 17.3 

RC3 TAGAACAAAAATAACAATTACAT 23 17.4 

RC4 TGATCAATAGATAAATAGTG 20 25 

RC5 AGTGTCTTCTTCTGTGAAACTTAAATA 27 29.6 

RC6 CTATGTTTTATTATCACAATTTAA 24 16.7 
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Figura 22. Alinhamento múltiplo de 45 regiões d-loop de DNAs mitocondriais de P. vannamei e caracterização das regiões conservadas (RC) e variáveis (RV). As RC e as RV estão mostradas em 

duas sequências diferentes (mtDNA-BR e NC_009626.1) para facilitar a visualização. As numerações das RCs e RVs vão de 1 a 6, da esquerda para a direita. Os polimorfismos (variantes) estão 

indicados por traços coloridos nas sequências (A = vermelho; T = verde; C = azul; G = amarelo) e indicam a ocorrência de sítios diferentes da sequência consenso, que representa 100% das sequências 

alinhadas. A faixa de anotação ‘variants’ indica variantes que ocorreram pelo menos 25% das sequências. As anotações dos primers desenhados estão situadas abaixo da sequência consensus (seta 

vermelha), indicando as regiões de anelamento in silico com a sequência consenso (Verde escuro = primers forward; Verde claro = primers reverse). O prefixo “_R_” no nome das sequências indica 

quais delas foram invertidas pelo alinhamento do MAFFT.  
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A avaliação do potencial filogenético das RVs foi realizada através da comparação das 

filogenias obtidas com as 45 sequências de d-loop completas com as filogenias obtidas 

utilizando cada uma das RVs (Figura 23). Na filogenia com os d-loops completos, observou-

se que as sequências distribuíram-se em 7 grupos distintos e que as 4 sequências oriundas dos 

genomas mitocondriais completos ficaram separadas em dois grupos distintos, com 

NC_009626.1 e KT596762.1 em um grupo e mtDNA-BR e DQ534543.1 em outro (Figura 23 

– d-loops). Nenhuma das filogenias utilizando apenas uma das RVs conseguiu recuperar o sinal 

filogenético utilizando as regiões d-loop completas, como observado pelos distintos 

posicionamentos das 4 sequências oriundas dos genomas mitocondriais completos (Figura 23 

– RV1 a RV6). 
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Figura 23. Comparação da análise de sinal filogenético dos segmentos variáveis com o d-loop completo. Os d-loops extraídos de genomas mitocondriais completos estão em negrito. 



60 

4.9. Desenho de primers para a região d-loop de P. vannamei 

Ao todo, foram desenhados 10 primers não-degenerados para as RCs 1,3,4,5 e 6, 

potencialmente capazes de identificar especificamente a espécie P. vannamei pelo d-loop. Não 

foram desenhados primers para a CR2 por ter sido detectado um potencial para a ocorrência de 

grampos (hairpins), de acordo com a validação pelo OligoCalc. Os primers desenhados, seus 

comprimentos e sua composição de guanina e citosina estão disponíveis na Tabela 2. 

Tabela 2. Lista de primers desenhados nesse estudo para as regiões conservadas do d-loop de P. vannamei. * = 

primers obtidos por complementarização dos demais primers, tendo as mesmas regiões como alvo. %GC = 

conteúdo de guanina e citosina; Tm = Temperatura de anelamento (melting temperature). As temperaturas de 

anelamento incluem a correção de sal e ambas foram calculadas de acordo com as fórmulas de “Santa Lucia 1998” 

via Primer3, utilizando as configurações padrões fornecidas pelo software Geneious.  

Primer - Região de 

anelamento Sequência do primer (5' -> 3') 

Tamanho 

(pb) %GC 

Tm 

(°C) 

Forward 1 – RC 1 GTTAATCTTATAATCTAT 18 17 36.7 

Forward 2 – RC 3 TAGAACAAAAATAACAATTACAT 23 17 48.5 

Forward 3 – RC 4 TGATCAATAGATAAATAGTG 20 25 44.7 

Forward 4 – RC 5 AGTGTCTTCTTCTGTGAA 18 39 50.1 

Forward 5 – RC 6 AGTGTCTTCTTCTGTGAAACTTA

AATA 

27 30 57.2 

Reverse 1 – RC 6 TTAAATTGTGATAATAAAACATA

G 

24 17 47.7 

*Reverse 2 – RC 5 TTCACAGAAGAAGACACT 18 39 50.1 

*Reverse 3 – RC 5 TATTTAAGTTTCACAGAAGAAGA

CACT 

27 30 57.2 

*Reverse 4 – RC 4 CACTATTTATCTATTGATCA 20 25 44.7 

*Reverse 5 – RC 3 ATGTAATTGTTATTTTTGTTCTA 23 17 48.5 

A validação por anelamento in silico mostrou que esses primers são específicos da 

região d-loop da espécie P. vannamei, não alinhando com os demais genomas mitocondriais de 

peneídeos (Figura 24). 
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Figura 24. Validação por anelamento in silico dos 10 primers desenhados contra os 16 genomas mitocondriais ancorados de peneídeos. As anotações do d-loop foram obtidas das 

anotações disponíveis no arquivo em formato genbank das sequências e estão indicadas por barras amarelas ou verdes situadadas, aproximadamente, entre a região de 2.000 a 3.000 

nucleotídeos do alinhamento. Os primers estão indicados por anotações em formato de talho logo abaixo da sequência que eles anelaram (  = forward e  = reverse). As sequências 

de anelamento e dos primers contra o genoma de P. vannamei estão indicadas pelas caixas vermelhas e destacadas logo acima do alinhamento, indicando qual o primer anelado e o 

seu tamanho (número entre parênteses). CR = Conserved Region.
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5. DISCUSSÃO 

5.1. Metagenoma do camarão P. vannamei 

Um dos principais desafios identificados nesse trabalho residiu no fato de que grande 

parte das reads sequenciadas não puderam ser classificadas. Um estudo comparativo entre 

reads curtas (100~200pb) e longas (~750pb) mostrou que reads curtas foram pouco eficientes 

para a identificação de funções, em relação à reads longas no BLASTx, mesmo em coberturas 

mais altas (WOMMACK, BHAVSAR & RAVEL, 2008). Neste trabalho também foi realizada 

uma análise simplificada em que foram comparadas, reads processadas alinhadas e não 

alinhadas no BLASTn (Figura 4).  Essa análise demonstrou que o tamanho das reads também 

influenciou nos alinhamentos do BLASTn, uma vez que as reads maiores apresentaram maiores 

taxas de alinhamento. Isso é esperado visto que sequências mais longas contêm mais 

informação, aumentando as chances de alinhamento. 

Outro desafio desse trabalho foi a necessidade de redução do tempo computacional, em 

decorrência da abordagem utilizando o BLAST. O aumento do tempo de processamento em 

decorrência da utilização do BLASTn ao trabalhar com grandes volumes de dados (no caso das 

reads) foi contornada paralelizando-se a entrada de dados, que foi dividida em 256 fragmentos 

(cerca de 6.000 sequências cada) e processando múltiplos BLASTn’s em paralelo no 

supercomputador da UFRN (http://npad.ufrn.br/hardware.php), com cada um durando cerca de 

4 horas. Esta mesma abordagem não foi eficiente para utilização do BLASTx, pois observou-

se que o processamento de um dos fragmentos dos dados de entrada demandou cerca de 13 dias 

de processamento. Em decorrência disso foi adotado o uso do software DIAMOND que realizou 

o alinhamento do mesmo conjunto de dados em algumas horas, sem a necessidade de 

fragmentação da entrada.  

Para agilizar o processamento via BLAST foi utilizada a abordagem de remoção das 

reads duplicadas. Ainda no caso das reads, o parâmetro ‘word_size’ do BLASTn (que rodou 

no modo ‘megablast’) foi reduzido de 28 para 16, de forma a permitir que as reads deste 

tamanho iniciassem alinhamentos e, também, aumentando a especificidade dos alinhamentos. 

Entretanto foi observado que apenas reads de 30 ou mais nucleotídeos apresentaram hits, tendo 

assim a escolha do word size de tamanho 16 resultado no aumentado da especificidade dos 

alinhamentos e a duração do processamento usando o BLASTn. Na etapa de montagem também 

http://npad.ufrn.br/hardware.php
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tentou-se aproveitar as reads mais curtas (16pb), reduzindo o tamanho mínimo de k-mer 

mínimo para 15, entretanto não foi investigado o aproveitamento destas reads nos contigs. 

Os resultados das caracterizações taxonômicas via BLASTn das reads (Figura 8) e 

contigs (Figura 12) mostraram que as duas abordagens possibilitaram a identificação de menos 

de 20% das queries (19.06% e 12.57%, respectivamente). Esses valores baixos eram esperados 

uma vez que a amostra analisada era composta basicamente pelo tecido muscular do camarão, 

que ainda não tem um genoma completamente caracterizado disponível. Outro ponto que deve 

ser analisado é que um número expressivo de sequências não pôde ser identificado. Em 

decorrência da amostra analisada e da proporção de reads do camarão, podemos especular que 

essas reads não-alinhadas correspondem a regiões não anotadas do genoma do P. vannamei. 

Até a data da análise desses dados, a espécie P. vannamei apresentava apenas alguns genes e 

marcadores microssatélites anotados no GenBank e mesmo assim ela foi o táxon eucariótico 

que obteve mais hits no BLASTn nas reads e contigs, mostrando o impacto do volume de DNA 

do hospedeiro nos resultados do sequenciamento. 

A análise dos resultados do BLASTn no KRONA permitiu observar a diversidade 

taxonômica das abordagens com reads e contigs. O KRONA utiliza uma abordagem de 

‘ancestral comum inferior’ (Lowest Common Ancestor – LCA) com base nos melhores hits, 

similar ao utilizado pelo MEGAN (ONDOV et al., 2011; (HUDSON et al., 2016). Nas 

atribuições do LCA um táxon é atribuído a uma sequência com base no melhor hit obtido e caso 

haja outros hits para a mesma sequência com valores de bitscore próximos, é realizada a 

atribuição a um nível taxonômico hierarquicamente comum a esses hits (http://ab.inf.uni-

tuebingen.de/data/software/megan6/download/manual.pdf). O MEGAN possui um algoritmo 

de LCA ajustável em vários parâmetros, permitindo filtrar táxons pela representatividade, 

evitando assim os falsos positivos (táxons com poucos hits) observados no Krona, oriundos de 

hits por homologia, que acabam exigindo cautela na interpretação de táxons com baixa 

representatividade nos resultados do Krona. 

A taxonomia filtrada do MEGAN/BLASTx (baseada em proteínas) exibiu resultados 

similares ao BLASTn, dando suporte ao que foi observado na abordagem por BLASTn. A 

comparação das taxonomias filtradas obtidas pelo MEGAN (Figura 13 e Figura 17) ajudou a 

detectar os organismos mais expressivos no metagenoma: o camarão P. vannamei (representado 

pelas sequências de Penaeidae), o WSSV e bactérias do gênero Phyllobacterium sp. e 

Sphingomonas sp. Estes táxons bacterianos encontrados pertencem ao filo Proteobacteria, 

http://ab.inf.uni-tuebingen.de/data/software/megan6/download/manual.pdf
http://ab.inf.uni-tuebingen.de/data/software/megan6/download/manual.pdf
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conhecidamente abundantes no trato digestivo de P. vannamei em alguns estágios de vida do 

camarão, hepatopâncreas e nos sedimentos dos viveiros (ZENG et al., 2017; CORNEJO-

GRANADOS et al., 2017; HUANG et al., 2016). Este filo também foi encontrado como o mais 

abundante em camarões estágios pós-larvais de P. vannamei e na água dos cultivos (HUANG 

et al., 2016). Comparando-se as atribuições taxonômicas obtidas nas abordagens por BLASTn 

e BLASTx observou-se que as bactérias da ordem Rhizobiales (pertencentes ao filo 

Proteobacteria) predominaram em ambas, sendo uma ordem composta tanto por bactérias 

simbióticas quanto por bactérias patogênicas (CARVALHO et al., 2010). Os métodos 

empregados neste estudo não permitem determinar precisamente o meio pelo qual essas 

bactérias atingiram o tecido muscular do camarão, nem a sua relação com a infecção pelo 

WSSV.  

O nematódeo Elaeophora elaphi teve uma quantidade expressiva de hits no BLASTn 

das reads (2% das reads, 3.359 hits) e contigs (9% dos contigs, 181 hits), porém não apareceram 

no BLASTx. Até o presente momento, o genoma deste nematódeo ainda está na fase de 

scaffolds (para os quais as reads e contigs obtiveram hits), sem proteínas preditas, 

provavelmente explicando a ausência de hits no BLASTx (ID do projeto de sequenciamento 

genômico no NCBI: PRJEB502. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Traces/wgs/CBVL01. Último 

acesso: 02-05-2019). Já na taxonomia do BLASTx, também foi observada a presença hits para 

um outro nematódeo (Trichinella pseudospiralis) porém apenas nas reads. Essa espécie é 

potencialmente patogênica em humanos, podendo ser adquirida através da ingestão de carne 

crua ou malcozida (JONGWUTIWES et al., 1998). Entretanto, analisando diretamente os 

resultados do BLASTn por linha de comando (via grep) das reads/contigs que tiveram E. elaphi 

como melhor hit, notou-se que na maioria dos casos observados, os demais hits foram para 

bactérias da ordem Rhizobiales ou para o camarão P. vannamei. O mesmo procedimento foi 

realizado para o resultados do BLASTx que obtiveram melhor hit para T. pseudospiralis, 

mostrando que os demais hits foram para camarão. Estas análises indicaram que estas 

atribuições taxonômicas foram produto de homologia cruzada para o genoma do camarão (no 

caso do BLASTx) ou de bactérias (BLASTn).   

Comparando-se as atribuições taxonômicas obtidas no BLASTn e BLASTx (Figura 8, 

Figura 12, Figura 13 e Figura 17), observou-se que nenhum eucarioto não-peneídeo esteve 

presente em todos os resultados taxonômicos. Com base nisso e nas análises dos resultados por 

linha de comando assumiu-se que os hits para os demais metazoários foram resultantes de 

homologia distante para sequências de camarão e foi realizada a transferência de anotação de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Traces/wgs/CBVL01
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287 contigs como sequências hipotéticas parciais de P. vannamei. Os contigs com anotações 

para a sequência endógena de IHHNV chamaram a atenção para a ocorrência de um elemento 

endógeno em P. vannamei, levando a uma investigação através da tentativa de mapeamento de 

reads e contigs para o genoma referência do IHHNV (NC_002190.2), entretanto não houve 

mapeamentos. Porém, ao tentar mapear apenas contra a região da ORF da transcriptase reversa 

da sequência endógena do IHHNV (DQ228358.1) houve mapeamentos para toda a ORF, 

revelando que a ocorrência de hits para essa sequência foram devido à transcriptase reversa de 

retrotransposon(s) do Penaeus monodon (segundo a anotação da própria sequência endógena), 

também presente no genoma do camarão P. vannamei. Sendo assim, todos os 21 contigs cuja 

anotações foram transferidas dessa sequência endógena foram renomeadas como sequência 

parcial de uma transcriptase reversa de retrotransposon hipotética de Penaeus vannamei 

(Penaeus vannamei putative unnamed retrotransposon reverse transcriptase gene, partial cds). 

Na análise funcional das reads observou-se uma elevada quantidade de hits para “DNA-

directed DNA polymerase, Family B” que pode ser explicado pela ubiquidade desta proteína 

nos organismos do metagenoma, incluindo o vírus WSSV que também (DANTAS et al., 2018), 

ou ainda, devido ao volume de reads do camarão e/ou do WSSV. Ainda, entre as funções 

encontradas na anotação funcional, enquanto várias foram para vias metabólicas, algumas 

foram para funções mais específicas, possivelmente relacionadas com mecanismos de defesa e 

virulência em fagos e/ou bactérias como: integrase, ‘proteína de resistência a acriflavina’, 

‘liberação de latência viral’ e ‘helicase associada a CRISPR, cas3’, podendo ter sido oriundas 

de bactérias presentes na amostra e não necessariamente do camarão ou do WSSV, visto que 

são funções descritas para mecanismos encontrados em bactérias e/ou fagos (CALOS, 2012; 

GOLAIS, HOLLÝ & VÍTKOVSKÁ, 2013). 

5.2. O genoma mitocondrial do P. vannamei e avaliação do potencial filogenético da região d-

loop 

Na montagem do genoma mitocondrial (Figura 21), foram utilizadas reads processadas 

contendo duplicatas, pois a sua remoção poderia afetar a etapa de chamada de variantes, que 

depende da cobertura nos sítios. A região com mais variantes encontradas foi a região do d-

loop, conhecida por possuir uma alta mutabilidade, sendo utilizada como marcador molecular 

na genotipagem de P. vannamei (MENDOZA-CANO et al., 2013). Os resultados obtidos aqui 

mostram que a abordagem metagenômica tem potencial para ser aplicada em larga escala na 

genotipagem de indivíduos, realizado por técnicas de “genotipagem por sequenciamento” 
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(PETERSON et al., 2012; CAMPBELL et al., 2014). Com base nisso, foi realizado um pré-

estudo buscando-se caracterizar regiões conservadas e variáveis do d-loop para averiguar o 

potencial filogenético dessas regiões em estudos de população (Figura 22). 

Através das análises filogenéticas (Figura 23), observou-se que a genotipagem 

utilizando o sequenciamento do amplicons de apenas um destes segmentos variáveis não é algo 

trivial, pois não houve RV com capacidade suficiente de distinguir todos os indivíduos de forma 

igual ou similar ao uso do d-loop completo. Curiosamente, ao comparar a filogenia do d-loop 

completo, observou-se que o mtDNA do P. vannamei brasileiro e a referência escolhida na 

montagem (KT596762.1) ficaram em dois grupos distintos. É necessário então realizar um 

estudo mais aprofundado, com outras metodologias e/ou modelos evolutivos, buscando 

descobrir mais marcadores no DNA mitocondrial capazes de distinguir a um nível taxonômico 

de interesse: indivíduo, linhagem e/ou espécie.  

Foram desenhados ao todo 10 primers que se mostraram específicos para anelar nas CRs 

1,3,4,5 e 6 do d-loop de P. vannamei, gerando marcadores para aplicação de metagenômica 

direcionada para genotipagem de camarões ou, considerando a especificidade observada, na 

identificação molecular da espécie (Figura 24). Espera-se uma aplicação destes primers na 

genotipagem de camarões com base no DNA mitocondrial, podendo vir ser aplicada junto a 

outros marcadores estabelecidos e aplicados em cultivos de camarão como os microssatélites 

(DIWAN, HARKE & PANCHE, 2018). Esta região de controle d-loop já foi avaliada pelo 

método enzimático de polimorfismo de tamanho em fragmentos de restrição (Restriction 

Fragment Length Polimorfism - RFLP), observando-se um potencial discriminatório de 

haplótipos similar ao de estudos com 5 microssatélites (VALLES-JIMENEZ, GAFFNEY & 

PEREZ-ENRIQUEZ, 2006). Outra possível aplicação, devido a especificidade observada, seria 

na identificação de fraudes alimentares envolvendo camarões como já realizado com outros 

marcadores para o gene de RNA ribossomal 16S da mitocôndria (PASCOAL et al., 2011). 

Contudo, um estudo posterior será necessário para testar estes primers e comprovar sua 

especificidade in vitro.  
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6.  CONCLUSÃO 

As abordagens deste estudo permitiram caracterizar taxonomicamente e funcionalmente 

o músculo caudal de um camarão P. vannamei infectado pelo WSSV. 

O metagenoma do músculo caudal do camarão apresentou composição taxonômica 

relativamente simples, sendo predominado por sequências do camarão Penaeus vannamei, o 

vírus (WSSV) e bactérias da classe Alphaproteobacteria. Além disso, foi detectada uma alta 

quantidade de hits significativos para o nematódeo E. elaphi potencialmente patogênico em 

humanos. Entretanto, nesse caso, é necessário realizar outros estudos para confirmar a sua 

ocorrência, além da relação com a infecção por WSSV e o seu impacto em cultivos. 

Foi possível anotar novas sequências para P. vannamei com base nos contigs montados 

a partir do metagenoma, detectando assim regiões hipotéticas do genoma do camarão contendo 

funções para: retrotransposons, microssatélites e anotações para genes como actina, miosina, 

subunidade L da hemocianina, crustacianina, calnexina, entre outras. 

De acordo com a anotação funcional, foram observadas funções para diversas vias 

metabólicas e funções com possíveis implicações para os cultivos e para a biologia da 

microbiota associada como: “proteína de resistência a acriflavina”, “integrase” e “liberação da 

latência viral”. 

A montagem de novo de genomas mostrou-se eficaz na recuperação de genomas curtos, 

inferiores a 350kb como observado pela montagem do mtDNA de P. vannamei (este estudo) e 

do WSSV (DANTAS et al., 2017).  
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Anexo I – Comprovante de Submissão 
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Anexo II – Artigo I 

 

Metagenome of a shrimp (Pennaeus vannamei) infected with White Spot Syndrome Virus 

(WSSV) 

 

 

Artigo removido da versão final por questão de direitos autorais. 
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Anexo III – Artigo 2 

 

Artigo disponível em: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168170217308158 

ou 

https://doi.org/10.1016/j.virusres.2017.12.006 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168170217308158?via%3Dihub
https://doi.org/10.1016/j.virusres.2017.12.006
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Anexo IV - Scripts 

1º Script) Script escrito em linguagem Python 3.5 para obter informações das sequências 

contidas nos arquivos em formato GenBank a partir dos seus AccesionIDs. 

from Bio import Entrez 1 
from Bio import SeqIO 2 
import pandas as pd 3 
import os 4 
import time 5 
 6 
# Diretório de trabalho 7 
os.chdir('C:\\Users\\MyUser\\Documents') 8 
 9 
# Configurações obrigatórias para uso da API do GenBan 10 
Entrez.email = "seu-email-aqui@provedor.com"  #Identificação do usuário 11 
Entrez.tool = "MyLocalScript"   #Identificação do seu script 12 
 13 
# Nome/diretório do arquivo com as contagens das ocorrências dos besthits 14 
para as sequencias (reads/contigs). O objetivo aqui é resgatar apenas os 15 
Acession Ids únicos. As contagens foram usados em outro dataframe. 16 
''' 17 
Formato: 18 
ID<tab>QUANTIDADE 19 
 20 
Exemplo: 21 
83  KC179708.1 22 
74  EU180977.1 23 
53  EU180976.1 24 
''' 25 
fname = 'contagem_besthits_contigs.tsv' 26 
 27 
with open(fname,'r') as f: 28 
    arquivo = f.readlines() 29 
 30 
# Variável para armazenar os Acession IDs no loop mais abaixo. Servirá 31 
fornecendo a quantidade de IDs a serem buscadas. 32 
ids = [] 33 
 34 
# Obtenção -apenas- dos AcessionIDs (coluna 1) para utilizar no 'fetching' 35 
do genbank/NCBI. 36 
for l in arquivo: 37 
    ids.append(l.split('\t')[1].strip()) 38 
 39 
# Liberando memória, por precaução. 40 
del(arquivo) 41 
 42 
# Variáveis que serão as colunas do dataframe resultante. 43 
organism = []    #Lista com o os nomes dos bichos. 44 
description = [] #Lista com as descrições. Igual tem no resultado do 45 
blastn. 46 
taxonomy = []    #Lista com os acessionIDs. 47 
acessionid = []  #Lista com os acession ids 48 
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mol_type = []    #Lista com o tipo da molécula: DNA, RNA, ? 49 
topology = []    #Lista com a topologia da molécula: linear, circular 50 
 51 
 52 
# Variáveis ‘hardcoded’ 53 
MAX_QUERIES_PER_FETCH = 500 #Quantidade máxima de informações/AccessionIDs 54 
requisitados por ‘fetch’ 55 
 56 
# Variáveis de controle 57 
c, loops = 0, 0 58 
queryids = [] 59 
 60 
# O "len(organism)" no 'range' abaixo faz com que o progresso prossiga de 61 
de onde o script foi interrompido (causados por erros HTTP ou queda de 62 
internet!), bastando executar esse loop novamente. 63 
# Motivo: 'organism' vai acumulando os IDs cujas informações já foram 64 
obtidas.  65 
for i in range(len(organism),len(ids)): 66 
    queryids.append(ids[i]) 67 
    c+=1 68 
    # Disparar o ‘fetch’ uma vez que a lista queryids tenha c valores, como 69 
determinado em MAX_QUERIES_PER_FETCH.  70 
    if c >= MAX_QUERIES_PER_FETCH: 71 
        with Entrez.efetch(db="nucleotide", id= queryids, rettype="gb", 72 
retmode="text") as handle: 73 
            for record in SeqIO.parse(handle, "genbank"): 74 
                # Fetched data parsing 75 
                organism.append(record.annotations['organism']) 76 
                description.append(record.description) 77 
                taxonomy.append(','.join(record.annotations['taxonomy'])) 78 
#Salvando a taxonomia como csv 79 
                acessionid.append(record.id) 80 
                mol_type.append(record.annotations['molecule_type']) 81 
                topology.append(record.annotations['topology']) 82 
        # Cleaning loop variables 83 
        queryids = [] 84 
        c = 0 85 
        loops += 1 86 
        time.sleep(20) #Delay de 20s, para evitar um IP ban do NCBI. 87 
 88 
else: #fim do loop, executando com o resto das queries do último 'fetch' 89 
    loops += 1 90 
 91 
    with Entrez.efetch(db="nucleotide", id= queryids, rettype="gb", 92 
retmode="text") as handle: 93 
        for record in SeqIO.parse(handle, "genbank"): 94 
            # Fetched data parsing 95 
            organism.append(record.annotations['organism']) 96 
            description.append(record.description) 97 
            taxonomy.append(','.join(record.annotations['taxonomy'])) 98 
#Salvando a taxonomia como csv 99 
            acessionid.append(record.id) 100 
            mol_type.append(record.annotations['molecule_type']) 101 
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            topology.append(record.annotations['topology']) 102 
 103 
 104 
print('Script executado com ',loops, ' loops') 105 
 106 
# Check-up: Todas as listas devem ter tamanhos iguais, afinal receberam a 107 
mesma quantidade de dados por fetch. 108 
tamanho = len(organism) 109 
 110 
if all(len(lst) == tamanho for lst in 111 
[organism,description,taxonomy,acessionid,mol_type,topology]): 112 
    print('[Check-up]: OK! Todas as listas têm o mesmo tamanho!') 113 
 114 
# Para garantir que não houve erros na quantidade de inputs e fetchs, as 115 
listas têm de ter o mesmo tamanho.  116 
if (ids == acessionid): 117 
        print('[Check-up]: OK! O fetching ocorreu corretamente (todas as 118 
ids foram processadas, na devida ordem).') 119 
 120 
SEP = '\t' #Separador de colunas do arquivo a ser gerado abaixo. 121 
with open('Resultado_fetching.tsv','w') as f_out: 122 
    123 
f_out.write('\t'.join(['AcessionID','Organism','Description','Taxonomy','Mo124 
leculeType','Topology']) + '\n') 125 
    for i in range(len(organism)): 126 
        127 
f_out.write(SEP.join([acessionid[i],organism[i],description[i],taxonomy[i],128 
mol_type[i],topology[i]]) + '\n') 129 
    print("Todos os",len(organism),"registros foram salvos com sucesso em 130 
\'.\\Resultado_fetching.tsv\'.") 131 
 132 
else: 133 
    print('[Check-up]: FALHA!!! As Accession IDS retornadas NÃO são iguais 134 
ou não estão mesma ordem que as AcessionIDs usadas como query.') 135 
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2º Script) Script escrito na linguagem R para analisar os dados do ‘fetching’ dos dados dos 

arquivos genbank do NCBI. Feito isso, será realizada a seleção dos contigs que obtiveram 

anotações consideradas válidas (ver metodologia) para a transferência de anotação para os 

contigs, gerando um arquivo com os Acession Ids e anotações a serem transferidas. 

 
# Arquivo a ser analisado primeiramente: o arquivo com contagem e das 1 
Reads/Contigs 2 
# Arquivo de entrada = arquivo de saída do 1o script. 3 
 4 
fname <- 'Resultado_fetching_sequências_via_scriptPython.tsv' 5 
 6 
df <- read.csv(file = fname, 7 
               sep= '\t', 8 
               header = T, 9 
               stringsAsFactors = F 10 
        ) 11 
 12 
# Adicionando outra coluna a partir de dado já existente na coluna 13 
'taxonomy': Domínio 14 
df$Domain <- unlist( 15 
        lapply(df$Taxonomy, FUN = function(x){  16 
            as.vector(strsplit(x , split = ',', fixed = T)[[1]][1])  17 
        } 18 
    ) 19 
) 20 
 21 
names(df)[2] <- 'Reads/Hits' 22 
 23 
# --- (Opcional) Adicionando outras informações ao dataset: Tamanho da 24 
sequência, identidade percentual observada ----- 25 
 26 
# Arquivo adicional com a identidade obtida por cada read/contig. 27 
# Formato: id_do_contig<TAB>accession_id_da_subject<TAB>identidade 28 
 29 
df2 <- read.csv('identities_besthits_sequencias.tsv',header=F,sep='\t') 30 
colnames(df2) <- c('QueryID','AcessionID','Identity') 31 
 32 
# Arquivo adicional com informações to tamanho dos contigs, obtido por 33 
outro script. 34 
# Formato: id_do_contig<TAB>tamanho_do_contig 35 
df_lengths<- read.csv('ids_lengths_sequenciastsv',header=T,sep='\t') 36 
 37 
df.temp<- merge(x=df2,y=df,by = 'AcessionID') 38 
df.temp<- merge(df2,df_lengths,by = 'QueryID') 39 
 40 
# Concatenando as informações em um único dataset 41 
df <- merge(x=df.temp, y=df, by = 'AcessionID') 42 
 43 
# Liberando memória e organizando o ambiente de variáveis do RStudio :) 44 
rm(df.temp, df_lengths,df2,p,fname) 45 
 46 
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# Obtenção de datasets apenas com os grupos majoritários, já observados 47 
pelo KRONA. Para analisar individualmente. 48 
df.eukarya <- df[grep('Eukaryota', fixed=T, x=df$Taxonomy) ,] 49 
df.bacteria <- df[grep('Bacteria', fixed=T, x=df$Taxonomy) ,] 50 
df.virus <- df[grep('Viruses', fixed=T, x=df$Taxonomy) ,] 51 
 52 
# Adquirindo informações dos contigs/reads e dividindo elas entre 53 
sequencias que já estão descritas para vannamei (df.eukarya.Vannamei) e as 54 
que pertencem a outros 55 
# eucariotos (df.eukarya.notVannamei) 56 
df.eukarya.notVannamei <- df.eukarya[grep('vannamei', fixed=T, 57 
x=df.eukarya$Organism,invert = T) ,] 58 
df.eukarya.Vannamei <- df.eukarya[grep('vannamei', fixed=T, 59 
x=df.eukarya$Organism) ,] 60 
 61 
# Filtragem dos datasets para remover descrições não-informativas ou 62 
hipotéticas como: 63 
#   Anotações de Eucariotos NÃO-metazoários (procariotos, plantas) 64 
#   Anotações contendo palavras que não indicam anotação 65 
funcional(Scaffolds, Contigs, assembly) 66 
#   Cloning vector sequences (BACs, YACs, library) 67 
#   Sequências hipotéticas (putative, predicted, hypothetical) 68 
df.eukarya.notVannamei <- df.eukarya.notVannamei[grep('clone', fixed=T, 69 
x=df.eukarya.notVannamei$Description,invert = T) ,] 70 
df.eukarya.notVannamei <- df.eukarya.notVannamei[grep('PREDICTED', fixed=T, 71 
x=df.eukarya.notVannamei$Description,invert = T) ,] 72 
df.eukarya.notVannamei <- df.eukarya.notVannamei[grep('scaffold', fixed=T, 73 
x=df.eukarya.notVannamei$Description,invert = T) ,] 74 
df.eukarya.notVannamei <- df.eukarya.notVannamei[grep('contig', fixed=T, 75 
x=df.eukarya.notVannamei$Description,invert = T) ,] 76 
df.eukarya.notVannamei <- df.eukarya.notVannamei[grep('library', fixed=T, 77 
x=df.eukarya.notVannamei$Description,invert = T) ,] 78 
df.eukarya.notVannamei <- df.eukarya.notVannamei[grep('hypothetical', 79 
fixed=T, x=df.eukarya.notVannamei$Description,invert = T) ,] 80 
df.eukarya.notVannamei <- df.eukarya.notVannamei[grep('putative', fixed=T, 81 
x=df.eukarya.notVannamei$Description,invert = T) ,] 82 
df.eukarya.notVannamei <- df.eukarya.notVannamei[grep('BAC', fixed=T, 83 
x=df.eukarya.notVannamei$Description,invert = T) ,] 84 
df.eukarya.notVannamei <- df.eukarya.notVannamei[grep('YAC', fixed=T, 85 
x=df.eukarya.notVannamei$Description,invert = T) ,] 86 
df.eukarya.notVannamei <- df.eukarya.notVannamei[grep('assembly', fixed=T, 87 
x=df.eukarya.notVannamei$Description,invert = T) ,] 88 
df.eukarya.notVannamei <- df.eukarya.notVannamei[grep('chromosome', 89 
fixed=T, x=df.eukarya.notVannamei$Description,invert = T) ,] 90 
df.eukarya.notVannamei <- df.eukarya.notVannamei[grep('uncharacterized', 91 
fixed=T, x=df.eukarya.notVannamei$Description,invert = T) ,] 92 
# Último filtro, sem inversão: deixar apenas as descriçoes pertencentes a 93 
metazoários 94 
df.eukarya.notVannamei <- df.eukarya.notVannamei[grep('Metazoa', fixed=T, 95 
x=df.eukarya.notVannamei$Taxonomy) ,] 96 
 97 
# Salvando a tabela “df.eukarya.notVannamei” em um arquivo TSV. 98 
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write.table(x = df.eukarya.notVannamei[, c('QueryID','Description')], file 99 
= 'vannamei_transferred_annotations.fasta',quote = F,row.names = F, sep = 100 
'\t')  101 
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3º Script) Script em linguagem Python 3 utilizado para transferir as anotações das subjects para 

os contigs brutos com base nos dados fornecidos pelo script em R (2º script). 

 

# Arquivo obtido do dataframe do R, no segundo script desta dissertação. 1 
my_file = 'vannamei_transferred_annotations.fasta' 2 
 3 
with open(my_file) as f: 4 
    df_lines = f.readlines() 5 
    df_lines = df_lines[1:] # Pulando o cabeçalho 6 
     7 
with open('contigs_27nov.fa') as f: 8 
    fasta_sequences = f.readlines() 9 
     10 
mappings = {k.split('\t')[0]:k.split('\t')[1] for k in df_lines} 11 
headers = [x.split(' ')[0].replace('>','') for x in fasta_sequences if '>' 12 
in x] 13 
headers = [x for x in mappings.keys()] 14 
 15 
""" 16 
Ajustando as descrições: 17 
    - Trocando o nome da espécie para Penaeus vannamei 18 
    - Adicionando o rótulo 'putative' 19 
""" 20 
for k in mappings.keys(): 21 
   mappings[k] = 'Penaeus vannamei putative ' + ' 22 
'.join(mappings[k].split(' ')[2:]) 23 
         24 
 25 
# Convertendo as anotações do dicionário de mapeamentos para a versão 26 
# já com a renomeação do organismo para penaeus vannamei 27 
for k in range(len(headers)): 28 
    new_desc = '>' + headers[k] + ' ' + mappings[headers[k]] 29 
    headers[k] = headers[k].replace(headers[k], new_desc ) 30 
         31 
# Realizando as substuições nas sequencias fasta dos contigs e salvando em 32 
um  33 
# arquivo final com as 287 sequências! 34 
with open('contigs_anotados_de_penaeus_vannamei.fasta','w') as f_out: 35 
    for l in fasta_sequences: 36 
        if '>' in l: 37 
            ignore_seq = False 38 
            # Obtendo o ID do contig novamente a partir do conteudo do 39 
arquivo fasta. 40 
            contig_id = l.split(' ')[0].strip('>') 41 
             42 
            # Se a sequência não é de camarão (não existe no diccionário  43 
            # 'mappings') 44 
            if contig_id not in mappings.keys(): 45 
                # Variável de controole. Só vai ser resetada ao atingir um 46 
                # novo cabeçalho do arquivo fasta. 47 
                ignore_seq = True 48 
            else: 49 
                ''' 50 
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                Aqui estão sendo removidos possíveis "\r" ou "\n" na linha. 51 
                E as descrições de sequências/cds antes como 'complete' 52 
foram mudadas para 'partial' 53 
                ''' 54 
                if 'Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus 55 
non-structural protein 1 and structural protein genes' in 56 
mappings[contig_id]: 57 
                    f_out.write('> Penaeus vannamei putative unnamed 58 
retrotransposon reverse transcriptase gene, partial cds \n') 59 
                else: 60 
                    f_out.write('> ' + 61 
mappings[contig_id].strip().replace('complete sequence','partial 62 
sequence').replace('complete cds','partial cds') +'\n') 63 
                continue 64 
                 65 
        # Linha contendo sequência. 66 
        else:  67 
            if ignore_seq == True: 68 
                continue 69 
            else: 70 
                f_out.write(l) 71 


