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Resumo 
 
O Objetivo foi caracterizar, através de revisão da literatura, a microbiota 
ruminal e suas interações, assim como  a influência da dieta e técnicas para a 
sua identificação. Ruminantes tem uma alta capacidade de ingestão de 
alimentos, principalmente volumoso. A sua capacidade para digerir estes 
alimentos depende de uma relação mútua entre os microrganismos no rúmen, 
os quais formam um ecossistema grande e valioso. Além de facilitar a 
digestão da parede celular, são uma das principais fontes de proteína de alto 
valor biológico para o animal. A dieta do hospedeiro tem controle direto sobre 
a quantidade e o tipo de população presente. Sabendo-se que esta 
diversidade, facilita a compreensão da biodinâmica ruminal, cooperando para 
o desenvolvimento de dietas mais eficientes, gerando lucros para médio e 
longo prazo e evitar distúrbios metabólicos, consequentemente, menor 
produção. Atualmente o estudo destes microrganismos, principalmente de 
bactérias, é cada vez mais evidente, particularmente em relação à biologia 
molecular, sendo possível para quantificar e identificar os microrganismos que 
crescem em qualquer forma. 
 
Palavras chave: bacterias| composição microbiana | fungos | interação| 
protozoários. 
 
 
Abstract 
 
The aim is to characterize, by review, the ruminal microbiota and its 
interactions, as well as the influence of diet on and the techniques for its 
estimation. Ruminants have a high capacity of food intake, mainly bulky feed. 
Their ability to digest these feed is dependent on a mutual relationship 
between the microorganisms present in rumen, which form an extensive and 
valuable ecosystem. Besides facilitating the digestion of the cell wall, they are 
one of the main sources of protein of high biological value to the animal. The 
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diet provided to the host has direct control over the amount and type of 
population present. Knowing this diversity facilitates the understanding of 
ruminal biodynamics, cooperating for the formulation of more efficient diets, 
generating gains in the medium and long term and avoiding metabolic 
disturbances, consequently, low production. Currently the study of these 
microorganisms, especially bacteria, is increasingly evident, particularly in 
relation to molecular biology, and it is possible to quantify and identify the 
microorganisms in any form of culture 
 
Key words: bacteria | fungus | microbial composition | interaction | 
protozoa. 
 
 
Introdução 
 

Como uma porção significativa entre os animais domésticos, os 
ruminantes são os que melhor utilizam as frações fibrosas da parede celular 
(Hungate, 1966). Possuem câmeras fermentativas em seu trato digestivo, 
sendo mais eficientes no aproveitamento de alimentos fibrosos e produtos da 
fermentação, principalmente nos animais mantidos em pastejo. Seu estômago 
multicavitário deriva embrionariamente do estômago simples, e é dividido em 
quatro partes: rúmen, retículo, omaso e abomaso (Oliveira, 2013). 

 
O rúmen é considerado um ecossistema único e diverso, povoado por 

microrganismos: bactérias, fungos e protozoários. As bactérias constituem de 
60 a 90% da biomassa microbiana com cerca de 200 espécies distintas 
(Kozloski, 2011). 

 
O processo digestivo nesses animais é um sistema dinâmico que 

envolve a entrada de alimentos no rúmen e a saída de líquidos, partículas, 
microrganismos e resíduos não degradados para o omaso e abomaso (Pereira 
et al., 2002). Durante o processo evolutivo, desenvolveram a capacidade de 
aproveitar de forma eficiente carboidratos estruturais como fonte energética e 
compostos nitrogenados não-proteicos como fonte de proteína (Valadares 
Filho e Pina, 2011). 

 
Os alimentos que chegam ao rúmen são constituintes de estruturas 

moleculares complexas e de alto peso molecular, indisponíveis às células 
bacterianas ruminais. Para atender as necessidades nutricionais bacterianas, 
estas estruturas são degradadas extracelularmente até porções monoméricas, 
passíveis de entrarem na célula e serem metabolizadas (Whiters, 1992). 

 
Segundo McAllister et al. (1994), os microrganismos ruminais que 

degradam as partículas de alimento podem ser funcionalmente divididos em 
grupos distintos: bactérias livres e associadas ao fluído ruminal; bactérias 
fracamente associadas as partículas; e bactérias fortemente aderidas as 
partículas de alimento. 
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Caracterização ruminal  
 

O rúmen compreende um ecossistema complexo, com inúmeras 
características que tem por finalidade a fermentação do alimento consumido 
pelo animal. Esse processo ocorre pela intervenção dos microrganismos 
ruminais, que transformam o produto ingerido em ácidos graxos voláteis, que 
tem por finalidade fornecer energia ao hospedeiro; além da síntese da 
proteína, sendo esta realizada pela massa microbiana ruminal (Weimer, 
2009).  

 
Composto por câmeras fermentativas em seu trato digestivo, sendo 

mais eficientes no aproveitamento de alimentos fibrosos e produtos da 
fermentação, principalmente nos animais mantidos em pastejo. Seu estômago 
multicavitário deriva embrionariamente do estômago simples, e é dividido em 
quatro partes: rúmen, retículo, omaso e abomaso (Oliveira, 2013).  

 
O rúmen é composto de partículas, agregados de alimentos e 

microrganismos anaeróbios, como protozoários, bactérias, micoplasmas e 
bacteriófagos, que convivem de forma interativa entre si. Protozoários ciliados 
e bactérias representam quase que em totalidade, os microrganismos de 
maior importância da microbiota ruminal (Fonseca; Dias-Da-Silva, 2001).  A 
ingestão de alimentos sólidos é a principal forma de modificar a anatomia e 
fisiologia do trato digestivo dos ruminantes jovens, principalmente do rúmen 
(Oliveira  et al., 2007). 

 
A anaerobiose apresenta-se como uma das características peculiares 

do rúmen, sendo um dos fatores limitantes para a mantença do ecossistema 
microbiano, como também auxilia na mantença da energia utilizada pelo 
animal. A conservação das condições anaeróbias do ambiente ruminal é 
mantida através dos gases oriundos da fermentação, como o gás carbônico, 
metano e traços de hidrogênio (Kamra, 2005).  

 
Entre as características do rúmen tem-se um sistema isotérmico (38º a 

42ºC) o qual é regulado pelo metabolismo homeotérmico do animal 
hospedeiro; o pH (6,0 e 7,0) constante, em virtude da remoção dos ácidos 
pela fermentação, que são absorvidos e neutralizados pela ação tamponante 
da saliva animal e a baixa quantidade de oxigênio presente no rúmen, que 
contribui para o desenvolvimento de microrganismos anaeróbios, e alguns 
gêneros de bactérias facultativas (Teixeira, 2001; Lana, 2005; Kozloski, 
2011).  

 
A população de microrganismos no rúmen é bastante diversa devido às 

inúmeras espécies existentes, sua classificação pode variar de acordo com os 
diferentes autores.  Para uma espécie ser considerada pertencente à 
microbiota ruminal, esta deve ser anaeróbia, gerar subprodutos no rúmen e 
apresentar crescimento ativo, ou seja, apresentar metabolismo conciliável 
com as condições ambientais de um rúmen normal (Stewart et al., 1997). 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 11 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111117.html 

Microbiota ruminal: diversidade, importância e caracterização 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111117/111715.pdf 

 
 

4 

A microbiologia ruminal possibilitou a ampliação dos conhecimentos 
relacionados à população microbiana e através destes dados e características 
conhecidas, permitiu melhorias em relação à alimentação de ruminantes, 
garantindo melhor eficiência e aproveitamento dos nutrientes da dieta, o que 
gera ganhos no desempenho dos animais (Morgavi et al., 2013). 

 
Bactérias ruminais  
 

Para que a produtividade e a saúde dos ruminantes sejam mantidas, as 
bactérias ruminais são indispensáveis (Welkie et al., 2010). As bactérias são 
os seres mais diversos no conteúdo ruminal, tanto em número quanto em 
atividade metabólica. São de suma importância no processo de fermentação e 
na degradação da lignina, celulose, hemicelulose, como também a proteína, o 
amido e o óleo contido nos alimentos. Conforme Teixeira (2001), a simbiose 
entre as bactérias e entre outros microrganismos promove a formação de 
ácidos graxos voláteis e a proteína microbiana ruminal.  

 
No conteúdo ruminal, as bactérias podem variar de 1 a 5 µm, 

aproximadamente 1011 células grama-1 (Wright e Klieve 2011). As espécies 
de bactérias também podem variar quanto à forma, podendo apresentar-se 
como cocos, bacilos, entre outras. As bactérias gram-positivas apresentam 
uma membrana externa menos complexa, sendo esta preservada por uma 
camada glicopeptídica, já as gram-negativas apresentam dupla membrana 
externa, as quais são conectadas por uma camada de glicopeptídeos 
(Kozloski, 2011). O número exato de espécies de bactérias ruminais ainda é 
desconhecido, devido a enorme variedade e a complexidade destes 
microrganismos. No entanto, já foram isoladas mais de 400 espécies oriundas 
do trato digestório de animais distintos (Krause e Russell, 1996).  

 
A classificação das bactérias comumente usada pelos pesquisadores é 

fundamentada no tipo de substrato em que os microrganismos agem e nos 
produtos finais da fermentação. Desta forma, são denominadas como 
fermentadoras de carboidratos estruturais (celulolíticas), fermentadoras de 
carboidratos não-estruturais, sendo estas as amilolíticas e pectinolíticas, como 
também metanogênicas, proteolíticas, lipolíticas e láticas (Arcuri et al., 2006) 

 
Segundo Kamra (2005), a maioria das bactérias degradadoras de 

carboidratos estruturais são gram-positivas, degradando a celulose e 
formando o acetato, disponibilizam substratos para as demais bactérias, 
sobretudo as metanogênicas (Gram-positivas), que utilizam CO2 e H2 para a 
produção do metano. Já as bactérias amilolíticas (Gram-negativas) digerem o 
amido e formam o propionato, o qual é precursor gliconeogênico nos 
ruminantes.  

 
 Também são encontradas outras bactérias responsáveis pela 

degradação de lipídeos, principalmente as proteolíticas (Gram-positivas), que 
geram o nitrogênio em forma de amônia para as bactérias celulolíticas 
(Robson; Stewart, 1997). Segundo o mesmo autor também existem as 
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bactérias Gram-variáveis, as quais alteram as características da membrana de 
acordo com o ambiente proporcionado.  As bactérias fermentadoras de 
carboidratos estruturais são hábeis a produzir a enzima extracelular, por meio 
da hidrólise da celulose. As celulases, na grande maioria, encontram-se 
coligadas às células que se aderem à porção fibrosa do conteúdo ruminal. Esta 
junção ocorre por meio do glicocálice, que é formado quando a celulase inicia 
a degradação da fibra. Posteriormente a formação da matriz de glicocálise, 
ocasionado pelo envelopamento celular, as celulases iniciam a digestão da 
celulose (Cheng; Costerton, 1986).   

 
Para o desenvolvimento das bactérias celulolíticas, os ácidos graxos de 

cadeia ramificada são fundamentais (Dehority, 2004).  Os principais produtos 
formados pelos organismos celulolíticos são o acetato, succinato, formato, 
butirato, H2 e CO2. Também ocorre a liberação de lactato e etanol (Hungate, 
1966). Entre as espécies de grande importância tem-se a Butyrivibrio 
fibrisolvens, Ruminococcus albus, Ruminococcus flavefaciens e Bacteroides 
succinogenes (Dehority, 2004).  

 
Nas bactérias celulolíticas, a diminuição do pH ruminal (<6,0) minimiza 

a atividade destes microrganismos e quando os níveis decrescem mesmo em 
pequenas quantidades, pode ocorrer a inibição da digestão da celulose. 
Estudos comprovam que em baixo pH intracelular, estes microrganismos 
cessam a atividade de crescimento, isto ocorre devido a instabilidade no 
gradiente de pH, ocasionando uma toxicidade na célula bacteriana pelo 
acúmulo de ânions (Russell e Wilson, 1996). A atividade celulolítica também 
pode ser inibida devido à inclusão de amido na alimentação, o que induz o 
desenvolvimento de bactérias amilolíticas e altera a digestão da fibra, em 
decorrência à competição entre os distintos grupos (Steenbakkers et al., 
2008). 

 
Koike et al. (2003) observando a cinética da ligação das bactérias do 

rúmen à fibra, constatou que a Fibrobacter succinogenes fixa-se ao feno de 
forma mais rápida em comparação as bactérias ruminococos. A aderência da 
bactéria a partícula do alimento pode variar aproximadamente 24 horas. Brulc 
et al. (2009) afirmaram que a partir das 24 horas ocorre a movimentação 
mecânica das bactérias, isto de forma desuniforme.  

 
Bactérias que degradam carboidratos de natureza não estrutural são 

fundamentais na quebra ruminal do amido, sendo este processo realizado pela 
enzima amilase. A fermentação do amido é realizada por espécies do gênero 
Bacteroides, principalmente a Bacteroides amylophilus.  

 
Dentre as bactérias proteolíticas ruminais, a maioria tem capacidade de 

degradar a proteína. Bacteroides amylophilus e Bacteroides ruminicola 
utilizam os aminoácidos como principal fonte de energia. Quando degradada a 
proteína proveniente da dieta, por parte dos microrganismos, ocorre a 
formação de ácidos graxos e amônia. Se houver elevada degradação de 
proteína, o hospedeiro reduz a retenção de N (Teixeira, 2001).  
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Outro grupo de microrganismos bastante relevante para o ambiente 
ruminal são as archeas metanogênicas, as quais auxiliam na manutenção e 
estabilização das atividades do rúmen, sendo representadas por uma pequena 
parcela da biomassa ruminal (Janssen e Kirs, 2008). Quando ocorre uma 
elevada produção de H2 no rúmen, as metanogênicas, principalmente o 
gênero Methanobacterium, utilizam este composto para minimizar o CO2 e 
sintetizar o CH4, contribuem desta forma, para a reciclagem do NAD oxidado e 
auxiliam na continuidade nos processos fermentativos (Kozloski, 2011). 

 
O conhecimento das espécies presentes, bem como a característica de 

cada, torna-se essencial para garantir resultados satisfatórios aos rebanhos. A 
dieta compreende um dos principais fatores que alteram a microbiota ruminal, 
assim o estudo a cerca deste assunto, pode facilitar o entendimento da 
interação entre os organismos presentes, e a interação destes com a dieta 
fornecida (Valadares Filho e Pina, 2011). 

 
Protozoários ruminais 
 

Os protozoários desempenham funções interligadas entre 
microrganismos, sendo estas, bioquímicas e fisiológicas de grande 
importância para os ruminantes, sobretudo no metabolismo de nutrientes 
(Coalho et al., 2003).  Segundo Kozloski (2011), os protozoários realizam o 
engolfamento das bactérias a fim de utilizar os aminoácidos e ácidos nucleicos 
presentes.  

 
Calcula-se que a constituição dos protozoários representa 

aproximadamente 2% do xdos produtos finais da fermentação. São 
unicelulares, anaeróbios, não patogênicos e variam de 20 a 200 μm, sendo de 
10 a 100 vezes maiores que as bactérias (Dehority, 1993). Segundo Teixeira 
(2001), a população desses microrganismos pode variar de 100.000 a 
1.000.000 células mL-1 de conteúdo ruminal.   

 
Gruby & Delafond (1843) realizaram os primeiros estudos relacionados 

aos protozoários ciliados encontrados no ambiente ruminal, quando estes 
foram considerados importantes para os animais ruminantes em relação ao 
seu metabolismo e nutrição. Colin (1954) citou a existência dos protozoários 
através de figuras, as quais representavam as diferentes espécies existentes. 
Stein (1858, 1859) caracterizou algumas espécies de ciliados no 
compartimento estomacal de carneiros e bovinos, as quais foram designadas 
como Isotricha intestinalis, Ophryoscolex purkynjei, Ophryoscolex inermis, 
Entodinium bursa, Entodinium dentatum e Entodinium caudatum. 
Posteriormente, em estudos mais detalhados sobre as espécies de 
protozoários, o mesmo autor, em estudo sobre Isotricha, relatou e apresentou 
mais uma espécie, sendoclassificada como Isotricha prostoma. 

 
Outros autores, como Schuberg (1888), passaram a estudar 

detalhadamente as espécies já identificadas e em seguida instituiu-se novos 
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gêneros Buetschlia e Dasytricha, e desmembramento dogênero Entodinium 
em Entodinium e Diplodinium.  

 
Segundo Lynn (2008), a ordem Vestibuliferida inclui cinco famílias de 

protozoários ciliados e nos ruminantes é caracterizada pela família 
Isotrichidae, a qual abrange os gêneros: Dasytricha, que apresenta 
características morfológicas como cílios, cobrindo o corpo em cinécias oblíquas 
e também fissura do vestíbulo localizado na região posterior do corpo, com 
comprimento de 60-100 µm e 38-53 µm de largura. Isotricha, corpo coberto 
por cílios dispostos em cinécias longitudinais e fissura do vestíbulo situado em 
arranjos distintos, dependendo da espécie.  Oligoisotricha, desprovido de 
cílios somáticos na parte posterior do corpo, comprimento de 105-207 µm e 
largura de 73-128 µm. 

 
Os isotriquídeos apresentam maior propensão por alimentos solúveis, 

no entanto, não possuem grande resistência nas condições químicas do 
ambiente ruminal.  Exibem como característica marcante a capacidade de se 
fixar à parede do retículo e imigrar ao rúmen posteriormente a alimentação, 
isso se deve supostamente devido à ocorrência de açúcares solúveis (Dehority 
e Tirabasso, 2000). 

 
Os protozoários do gênero Entodinium spp. são descritos por alguns 

autores como predominantes (~90%) em animais alimentados a base de 
concentrado (Hungate, 1966; Nogueira Filho et al.,1992). Já os protozoários 
pertencentes aos gêneros Diplodinium spp. e Epidinium spp., são comumente 
encontrados em dietas com altos teores de fibra, pois apresentam 
concentrações de celulase a qual auxilia na degradação do material fibroso 
(Jouany, 1996).  

 
Quando observado a diversidade e estrutura da comunidade de 

protozoários em bovinos alimentados com diferentes dietas (feno e 
silagem/grãos), constatou-se maior predominância da espécie Entodinium 
spp. quando os animais eram submetidos a alimentação a base de silagem e 
grãos e maior foi o diversidade de espécies quando fornecido feno (Tymensen 
et al., 2012). Segundo o mesmo autor, outros gêneros, Isotricha, Dasytricha, 
Ostracodinium, Diplodinium e Diploplastron foram comuns a ambas as dietas. 
Já para a dieta a base de feno, os gêneros Dasytricha, Ostracodinium e 
Diploplastron predominaram. No entanto, os gêneros Eudiplodinium e 
Epidinium, foram observados somente nos animais alimentados com feno 
enquanto que Ophryoscolex e Polyplastron foram encontrados somente na 
dieta contendo silagem/grãos. Dados semelhantes também foram observados 
em bovinos em que a predominância dos gêneros foi Entodinium (~ 67%, 
predominantemente E. caudatum), Dasytricha (~ 6%), Isotricha (~ 9%) e 
Diplodinium (~ 18%) (Leng et al., 2011).   

 
Segundo Ruiz (1992), estes microrganismos tem a capacidade de 

retenção ruminal maior do que quando contrastados com as bactérias. Após a 
ingestão das bactérias pelos protozoários, ocorre à transformação da proteína 
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microbiana em proteína oriunda de protozoários, e com a morte dos 
protozoários o nitrogênio originado passa a ser utilizado pelas bactérias.  

 
Em relação ao substrato fermentativo, alguns protozoários apresentam 

características celulolíticas, no entanto os substratos elementares utilizados 
são o amido e os açúcares, pois são rapidamente fermentáveis e armazenados 
em amilopectina ou amido protozoário. A capacidade tamponante também é 
uma característica relevante dos protozoários, uma vez que as bactérias não 
tem disponibilidade de grandes quantidades de substratos rapidamente 
fermentáveis (Willians, 1986). O quimiotactismo, habilidade de lomomoção 
em gradientes de concentração contendo açúcares, também é uma 
particularidade dos protozoários (Arcuri et al., 2006). Segundo Dehority e 
Tirabasso (2000), afirmam que o grupo holotríquia adere-se a parede do 
retículo e desta forma migra até o rúmen, posteriormente a ingestão da dieta. 
Assim ocorre uma seleção de protozoários, em que os microrganismos 
maiores ficam reclusos no compartimento ruminal, o que porporciona a estes 
seres sobreviver neste ambiente, pois o tempo de geração é bastante longo 
(Leng, 1989). 

 
Nos ruminantes, algumas espécies de protozoários são encontradas 

nas primeiras seis semanas de vida do animal, sendo que a colonização 
destes microrganismos varia conforme a dieta disponibilizada (Arcuri et al., 
2006).  A saliva é responsável pela fonte de protozoários nos ruminantes, pois 
estes microrganismos migram pelo contato direto com animais faunados (Ivan 
et al., 2000). Contudo, Foulkes e Leng (1989) presumem que 
aproximadamente 74% dos protozoários ruminais permanecem no espaço 
retículo-rúmen. A população de protozoários apresenta variação em relação 
ao período do dia, sendo a espécie e número de protozoário, influenciados 
pela ingestão de alimento e água, característica física e nutricional da dieta e 
produção de saliva (Arcuri et al., 2006).  

 
Fungos ruminais 
 

A diversidade da microbiota ruminal é composta por mais de 1000 
espécies singulares de bactérias, fungos e protozoários, sendo somente de 5 a 
10% dessa população conhecida (Shin et al., 2014). 

 
O conhecimento biotecnológico dos fungos ruminais, assim como suas 

enzimas de degradação, vem sendo alvo de pesquisas na última década ( 
Resende et al., 2015).  Há cerca de três décadas os fungos foram avaliados 
pela primeira vez por Orpin (1975), desde então pouco sobre sua fisiologia e 
características foi estudado (Resende et al., 2015). Um dos motivos é a 
dificuldade em transportar colônias viáveis  para a identificação de fungos, 
tornando muito difícil sua identificação (Gruninger et al., 2014). 

 
Os fungos ruminais são pertencentes ao filo Neocallimastigomycota 

podem constituir em torno de 8% da microbiota ruminal, quando os animais 
estão em dietas com alta concentração fibrosa e são responsáveis, 
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principalmente, pela degradação da parte lignificada da parede celular, sendo 
todos anaeróbicos restritos (Oliveira et al., 2007). Por está característica, 
apresentam importante papel quanto a digestão de forragens tropicais, 
fatores também ligados a suas habilidades enzimáticas e de locomoção e 
aderência para degradação de celulose e hemicelulose lignificadas (Oliveira et 
al., 2017). essa capacidade de ação sobre a parede vegetal das forragens 
diminui a rigidez estrutural, aumentando a superfície de aderência para as 
bactérias (Fondevila, 1998). 

 
A transmissão de fungos entre os ruminantes pode ser via saliva ou ar, 

ou quando estão aderidos a partículas de alimentos que serão ingeridos 
(Theodorou, 1996) e, ao chegar ao rúmen, permanece na fase líquida até 
aderir e começar a degradação da parede vegetal do alimento, sendo o 
crescimento do seu micélio estritamente ligado ao substrato (Onoda et al., 
1996). 

 
Interação microrganismos – hospedeiro 
 

O ruminante apresenta grande habilidade de aproveitar uma gama de 
alimentos para a obtenção de nutrientes.  Essa capacidade se deve a relação 
simbiótica existente entre as populações microbianas que habitam o 
compartimento ruminal e o hospedeiro (Kamra, 2005). 

 
Os herbívoros não contêm enzimas responsáveis pela digestão das 

fibras presentes na dieta. Dessa forma, o compartimento ruminal possui 
características físico-químicas que possibilitam condições adequadas para o 
processo fermentativo do alimento, sendo este realizado pela população 
microbiana, composta por bactérias, protozoários ciliados e fungos. Entre os 
microrganismos colonizadores do rúmen, os protozoários são caracterizados 
pelo maior tamanho, assim, representam significativa fração da microbiota 
ruminal (Monção et al., 2013). 

 
Os bovinos realizam uma interação associativa com as populações 

microbianas do rúmen, sendo estes microrganismos peças fundamentais no 
processo de degradação da fibra. Disponibilizam, dessa forma, produtos do 
processo fermentativo e nutrientes para o metabolismo animal. A microbiota 
ruminal pode ser alterada devido a uma série de fatores, como a dieta, idade 
e saúde do animal. Constata-se então, que em bovinos saudáveis, a dieta é a 
principal responsável pela composição estrutural da população microbiana 
ruminal (Welkie et al., 2010). 

 
Segundo Brulc et al. (2009), há evidências de que o microbioma 

bacteriano, juntamente com os mecanismos metabólicos ruminais são 
diferentes em relação a dieta e ao hospedeiro, pois cada animal absorve 
distintas quantidades de nutrientes, conforme a necessidade.  

 
A população microbiana é influenciada pelas características ruminais, 

sendo estas influenciadas pelo animal hospedeiro, processo de mastigação e 
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ruminação, produtos oriundos da fermentação, características químicas da 
saliva,  pH e temperatura (Morgavi et al., 2013).  

 
Interação entre microrganismos ruminais 
 

O compartimento ruminal possui características de suma importância 
para a mantença das populações microbianas (Kozloski, 2011). Assim, 
apresenta um processo de degradação constante, e que após a ingestão do 
alimento pelo hospedeiro, pode exibir transformações ao longo de sua 
extensão. Dehority (2004) descreve que as interações entre as populações de 
microrganismos ruminais podem ser de parasitismo, onde um microrganismo 
é favorecido perante algum dano causado a outro; mutualismo, quando os 
dois são beneficiados e comensalismo, quando somente um microrganismo se 
beneficia e o outro não sofre efeitos.  

 
A predação, peculiaridade dos protozoários, diminui a biomassa 

bacteriana encontrada na forma livre no ambiente ruminal (Hsu et al., 1991), 
intensifica a reciclagem e a eliminação de N pelo hospedeiro, diminui a 
passagem da proteína microbiana para o intestino delgado, pelo decréscimo 
dos microrganismos bacterianos e acúmulo de protozoários ruminais. Assim, a 
predação dos protozoários interfere no número e totalidade das bactérias 
ruminais (Karnati et al., 2009).  

 
Os microrganismos de menor tamanho, principalmente o gênero 

Entodinium, são predados por espécies de maior tamanho, como Diplodinium, 
Polyplastrom e Ostracodinium (Franzolin; Derority, 1999). Devido a essa 
característica predatória dos protozoários, autores indicam que esta seria a 
causa das distintas espécies existentes no ambiente ruminal (Derority; Orpin, 
1997). Segundo Finlay et al. (1994), os protozoários realizam a predação das 
bactérias pelo fato que estas são a principal fonte de compostos nitrogenados. 

 
A prática predatória dos fungos, realizada por protozoários, ocorre em 

virtude do crescente número de fungos em animais defaunados e também 
devido à competição pelo substrato disponível. A predação dos protozoários 
sobre os fungos, mesmo que conhecida, é menor do que quando relacionada à 
predação destes sobre as bactérias (Dehority, 1998).  

 
As bactérias fermentadoras de carboidratos estruturais realizam 

interação com os fungos, e desta forma, podem proporcionar melhor 
intensificação da atividade do que quando apresentadas na forma isolada do 
fungo ou da bactéria (Gordon; Phillips, 1998). Os fungos estão relacionados 
com as bactérias devido à nutrição cruzada, desta forma disponibilizam 
açúcares para seu metabolismo (Williams, 1994).   

 
As bactérias são indispensáveis aos fungos, pois através da interação 

entre ambos, as exigências de vitaminas do complexo B, outros substratos e 
aminoácidos são supridas (Williams, 1994). Estudos sobre os microrganismos 
ruminais apontam que as bactérias tem a capacidade de impedir o 
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desenvolvimento dos fungos (Lowe et al., 1987). No entanto, pesquisas mais 
recentes evidenciaram que algumas espécies bacterianas, principalmente as 
espécies Ruminococcus albus e Ruminococcus flavefaciens, as quais impedem 
a digestão da celulose pelos fungos anaeróbios ou cessam o crescimento de 
algumas estirpes através de uma proteína solúvel (Kamra, 2005). 

 
Na interação entre os microrganismos, alguns são extremamente 

dependentes de outros, principalmente em relação ao suprimento de 
nutrientes, como também agem de forma antagonista entre si liberando 
componentes antimicrobianos (Wright et al., 2004; Kamra, 2005).  As 
interações e interelações entre as populações de microrganismos ruminais 
podem apresentar efeito positivo ou negativo,  o qual interfere diretamente no 
hospedeiro, principalmente sobre a digestibilidade e aproveitamento dos 
nutrientes ingeridos. Assim, equilíbrio entre essas populações deve ser 
estudada a fim de garantir maior eficiência na fermentação ruminal (Dehority, 
1998).  

 
Efeito da dieta na microbiologia ruminal 
 

O gargalo da nutrição de ruminantes está baseado no aumento da 
capacidade de ingestão de alimento com o intuito de manter as exigências 
nutricionais sem alterar as condições fisiológicas do compartimento ruminal, 
isto é, garantir a atividade de ruminação e adequado consumo de volumoso 
(Velho et al., 2007).  

 
Dutta et al. (2009) sugerem que uma dieta que consiga balancear 

teores proteicos e energéticos resultará no beneficiamento do crescimento 
microbiano e desempenho reprodutivo dos animais. Barrière et al. (2003) 
afirmam que a forragem limita a taxa de digestão do rúmen pela fração 
fibrosa, pois possuem altos teores de parede celular, podendo interferir no 
desempenho de animais de alta produtividade. 

 
Ao longo do tempo, os ruminantes desenvolveram uma elevada 

capacidade de ingestão de alimento, juntamente com uma relação 
mutualística com os diferentes microrganismos responsáveis pela digestão da 
fibra, desta forma, as forrageiras compreendem uma das principais fontes de 
nutrientes para os herbívoros. A proteína e a energia são os componentes 
principais da ração, pois contribuem para a adequada mastigação, ruminação 
e demais condições para o funcionamento do rúmen (Castagnara et al., 
2012). Dessa forma, o estudo das diferentes forrageiras e a interação destas 
com os microrganismos ruminais, proporciona um maior entendimento dos 
processos fisiológicos ocorridos no ambiente ruminal e a influência destes na 
produção animal (Van Soest, 1994).  

 
Salva a aptidão dos microrganimos ruminais de digerirem carboidratos 

estruturais, fatores inerentes às plantas como os constituintes da parede 
celular, sobretudo as ligações entre a matriz de hemicelulose e lignina e 
alguns fatores ligados ao animal, como a mastigação, salivação e pH ruminal, 
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serão responsáveis por limitar a extensão da digestão no rúmen, por 
representarem uma barreira física aos processos fibrolíticos (Martins et al., 
2006). 

 
Segundo Van Soest (1994), alguns fatores alteram a microbiota 

ruminal em virtude da gramínea utilizada. Dietas contendo gramíneas 
tropicais podem apresentar deficiência em nitrogênio e alguns nutrientes. 
Baixos teores proteicos na dieta de ruminantes irão afetar o crescimento 
microbiano e, consequentemente, a produção de proteínas microbianas, 
digestão ruminal disponibilidade de nitrogênio e energia (Reynal; Broderick, 
2005). 

 
Os carboidratos fibrosos representam uma das principais fontes de 

energia para o rúmen. As pastagens tropicais fornecem teores médios ou 
baixos de proteína, assim a disponibilidade de N-NH3 no compartimento 
ruminal pode ser uma condição limitante para o crescimento das populações 
microbianas (Silva et al., 2009).  

 
Pesquisas relacionadas à influência da estacionalidade e do tipo de 

pastagem sobre a microbiota ruminal são bastante escassas. No entanto a 
literatura apresenta alguns dados e estudos relacionados ao fornecimento de 
forrageiras, principalmente em relação aos protozoários ciliados do rúmen. 
Nogueira Filho et al. (1992) ao avaliar o fornecimento de forragem em 
distintos estágios vegetativos sobre a população de ciliados do rúmen de 
bovinos, observaram que os gêneros decrescem  em virtude da idade da 
gramínea. Os principais gêneros encontrados foram Entodinium spp., 
Diplodinium spp. e  Polyplastron spp. Segundo os autores, a principal causa 
para o decréscimo dos ciliados seria a redução dos açúcares solúveis e o 
aumento do material fibroso da planta, devido à maturação.   

 
Para Silva et al. (2014) existe uma variação das populações de 

protozoários em relação a estação do ano. O mesmo autor, ao estudar os 
ciliados do rúmen de Bos indicus, observou maior número de microrganismos 
nos períodos úmidos. Esta variação pode ser explicada devido à qualidade 
nutricional das gramíneas, a qual é alterada pelo efeito da estacionalidade.  

 
Segundo Manella & Lourenço (2004), a variação de protozoários 

decorrente da estação do ano pode estar relacionado com as características 
da pastagem. Estas mudanças ocorrem devido ao tipo de forragem utilizada, o 
ciclo fisiológico, a quantidade de matéria seca e os nutrientes disponibilizados 
pela planta (Araújo Filho et al., 2002a). 

 
O rúmen pode sofrer alterações resultantes da microbiota ruminal, 

sobretudo em relação à predação entre os protozoários ciliados e as bactérias. 
Pois a partir dessa relação simbiótica, as bactérias tornam-se fonte de ácidos 
nucleicos e aminoácidos (Eadie, 1967). Segundo Kozloski (2011), quando os 
animais recebem como dieta principal as forrageiras, as bactérias aderem-se 
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ao material fibroso a partir de sítios, o que dificulta o processo de 
engolfamento realizado pelos protozoários.   

 
A existência dos protozoários ciliados contribui para o aumento da 

digestão da celulose e hemicelulose (Fondevila e Dehority, 2001). Os ciliados 
da ordem Entodiniomorphida, sobretudo das subfamílias Diplodiniinae e 
Ophyoscolecinae apresentam maior propensão a dietas contendo elevada 
quantidade de fibra. São microrganismos menos resistentes a reduções do pH, 
quando fornecido dietas contendo níveis elevados de concentrado, assim são 
encontrados de forma mais numerosa em alimentos fibrosos (Williams e 
Coleman, 1992).  

 
Segundo Dehority (2004) o rúmen apresenta pH entre 5,5 e 7,0 em 

condições normais, e o menor valor ocorre duas a seis horas após a 
alimentação, em virtude da maior produção de ácidos decorrente da 
fermentação do alimento, o que tem como consequência uma diminuição da 
população de protozoários. Quando fornecido dietas com elevada quantidade 
de celulose e carboidratos solúveis, o pH não tem uma diminuição 
exacerbada, isso se deve ao desenvolvimento de bactérias celulolíticas, pois 
sua atividade é comprometida em pH 6,0 a 6,1 e inibida abaixo de 5,9 
(Russell e Dombrowski, 1980). 

 
A nutrição representa uma importante ferramenta para manipular os 

microrganismos e otimizar o ecossistema ruminal, a fim de garantir a 
produção de carne de qualidade para atender as demandas de uma população 
humana crescente. Os conhecimentos gerados pelo estudo da microbiota 
ruminal, podem gerar ganhos a médio e longo prazo a partir da integração 
dos dados taxonômicos e funcionais das populações microbianas e a relação 
destes com a digestão do rúmen, desempenho e metabolismo do hospedeiro 
(Morgavi et al., 2013). 

 
Técnicas de identificação da microbiota ruminal 
 

Ao longo dos anos várias metodologias têm sido empregadas na busca 
de observar a microbiota ruminal, desde técnicas tradicionais, como roll-tube 
technique (Hungate, 1969). Contudo, algumas populações microbianas não 
podem ser identificadas devido ao cultivo destas ser in vitro.  

 
Experimentação in vivo apresenta uma série de obstáculos para 

estimar a síntese microbiana no rúmen (Reynal et al., 2003). Segundo 
Fernando et al. (2010), os microrganismos já identificados representam 
somente uma parte da população microbiana, sendo este valor muitas vezes 
subestimado. Em relação à determinação e quantificação de protozoários e 
bactérias, várias técnicas são utilizadas, como contagens através de câmaras, 
no caso dos protozoários, e metodologias baseadas na utilização de 
observações feitas em microscópios (Dehority, 1984).  
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Há pouco tempo, o conhecimento pertinente aos microrganismos 
ruminais, era oriundo de pesquisas de cultivo, em que se realizava técnicas de 
isolamento, enumeração celular e também a tipificação nutricional. No 
entanto, o acesso à diversidade de microrganismos era bastante limitado. 
Posteriormente surgiram pesquisas complementares com a utilização de 
técnicas moleculares, as quais fornecem resultados mais acurados e maior 
rapidez nas análises (Mcsweeney e Mackie, 2012). 

 
 A caracterização da população de microrganismos procariotos baseia-

se na utilização do sequenciamento do gene 16S rRNA, através deste é 
possível estimar a diversidade e classificação filogenética, a fim de identificar 
e quantificar organismos não cultivados (Makkar e Cameotra, 2002).  

 
A técnica da Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR) caracteriza-se 

por permitir a multiplicação de determinados trechos do DNA com a utilização 
do primer de PCR, DNA polimerase termoestável (enzima Taq polimerase), 
posteriormente quando se tem sua máxima concentração em solução 
específica, torna-se possível sua aplicabilidade em métodos de isolamento e 
identificação de substâncias.  Essa técnica pode ser obtida por análise 
tradicional ou em Tempo Real, sendo que em Tempo Real é possível comparar 
as amostras e realizar a mensuração gênica, diferentemente da técnica 
tradicional em que somente se detecta a amplificação do trecho de PCR no 
final da reação (Mcsweeney et al., 2006) 

 
Outro procedimento aplicável na microbiologia ruminal é a qPCR, um 

procedimento simples e que fornece resultados confiáveis. Essa técnica 
permite o monitoramento contínuo da síntese dos produtos de PCR, e 
possibilita a quantificação das bactérias alvo com maior acurácia, como 
também tem sido utilizada na quantificação de protozoários (Skillman et al., 
2006), fungos (Boots et al., 2012) e bactérias (Wanapat; Cherdthong, 2009) 
do rúmen.  

 
 Quimiostatos também tem sido utilizado no estudo da eficiência 

microbiana, os dados obtidos por essa técnica apresentam alta precisão e 
confiabilidade, quando aplicado em meios de cultura, sendo que as taxas de 
crescimento microbiano estão relacionadas às taxas de diluição aplicadas 
(Arcuri et al., 2006).  

 
Segundo Krause et al. (2013), as pesquisas em microbiologia ruminal 

baseadas em técnicas moleculares, como a metagenômica, permitem a 
formulação de probióticos específicos, a inserção de microrganismos no 
rúmen, otimização da fermentação ruminal e o desenvolvimento de vacinas 
para as bactérias produtoras de metano. Estes estudos juntamente com o 
avanço das técnicas de pirosequnciamento podem esclarecer as interações 
entre as populações microbianas com o hospedeiro, a fim de otimizar a 
eficiência nutricional e a saúde dos animais. 
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Considerações finais 
 

O conhecimento do ambiente ruminal é de suma importância, 
principalmente para o correto manejo e precisão de dietas. A microbiota 
ruminal ainda apresenta muitos desafios aos pesquisadores pelo vasto 
número e espécies de microrganismos e pela sua adaptabilidade a ambiente, 
dieta e oscilação durante o dia. Apesar dos avanços e acurácia cada vez mais 
superiores de metodologias capaz de identificar e caracterizar estes seres, a 
dificuldade de manejo e identificação ainda está presente. 

 
A peculiaridade desses animais quanto a degradação da fibra e 

produção de metabólitos secundários traz questionamentos constantes. 
Apesar de já constatado como se inicia o processo de colonização ruminal, sua 
dinâmica ainda não é bem elucidada. Informações, revisões e pesquisas, 
tornam-se a ferramenta chave para o contínuo entendimento a fim de 
otimizar cada vez mais a conversão alimentar e produção a partir de animais 
ruminantes. 
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