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RESUMO
A composição de diferentes dietas e a idade de bezerros leiteiros afetam o microbioma
ruminal e intestinal

Em teoria, bezerros leiteiros nascem com o trato gastrintestinal estéril e
durante o nascimento, inicia-se a colonização microbiana. A partir desse
momento, a dieta torna-se um importante fator de manutenção da população
microbiana, além de servir de substrato para a mesma. No entanto, pouco se sabe
como diferentes dietas podem modificar o microbioma gastrintestinal em
bezerros leiteiros durante a fase de aleitamento e desaleitamento. Com base
nisso, dois estudos foram realizados. O primeiro estudou avaliou diferentes níveis
e fontes de FDN no concentrado inicial. Foram utilizados 18 bezerros Holandeses,
alimentados com um dos três tratamentos: 22FDN – concentrado convencional
contendo 22% de FDN; 31FDN - concentrado com 31% de FDN, substituindo parte
do milho por casca de soja; e 22Feno - concentrado convencional com 22% de FDN
e feno coast cross a vontade. Foram alojados em gaiolas suspensas, sem cama até
a 8ª semana de vida, desaleitados e depois alojados em abrigos do tipo tropical
até a 10ª semana de vida. Foram avaliados o microbioma ruminal, nas semanas 2,
4, 6, 8 e 10, e o microbioma fecal nas semanas 0, 1, 2, 4, 8 e 10. O microbioma
ruminal não mostrou diferenças em função da dieta, idade ou interação de ambos
os fatores. O microbioma fecal foi afetado tanto pela idade quanto pela dieta. A
inclusão de feno na dieta pode promover maior diversidade microbiana fecal. O
segundo estudou avaliou diferentes dietas líquidas durante o aleitamento. Foram
utilizados 15 bezerros Holandeses alimentados com uma das três dietas líquidas:
leite integral, sucedâneo lácteo, e leite integral acidificado a pH 4,5 com ácido
fórmico. Os animais foram alojados em abrigos tropicais, recebendo 6 litros de
dieta líquida por dia, sendo desaleitados a partir da 8ª semana de vida, e alojados
em abrigo coletivo a partir do desaleitamento. O microbioma fecal foi avaliado nas
semanas 0, 1, 2, 4, 8 e 10. A diversidade microbiana foi afetada pela idade e dieta.
A diversidade foi crescente a partir da semana 1. O leite promoveu maior
diversidade microbiana fecal em comparação as demais dietas, além de promover
o crescimento de bacterias benéficas e comensais no instetino. No entanto, após
os animais deixarem de receber as dietas líquidas e serem alojados em conjunto,
o microbioma fecal desses animais convergiu para uma maior similaridade.
Palavras-chave: Diversidade microbiana; Genômica; Microbiota fecal; Saúde
intestinal.
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ABSTRACT
The composition of different diets and the age of dairy calves affect the ruminal and
intestinal microbiome

In theory, dairy calves are born with a sterile gastrointestinal tract and at
birth, microbial colonization begins. From that moment on, the diet becomes an
important factor for maintaining the microbial population, in addition to serving
as a substrate for growth. However, it is necessary to know how different diets can
modify the gastrointestinal microbiome in dairy calves during the pre-weaning and
weaning phase. Based on that, two studies were performed. The first study
evaluated different levels and sources of NDF in the starter concentrate. Eighteen
Holstein calves were used, fed with one of three treatments: 22NDF - conventional
starter concentrate containing 22% NDF; 31NDF – starter concentrated with 31%
NDF, replacing part of the corn with soybean hull; and 22Hay - conventional
concentrate with 22% NDF and coast cross hay at will. The animals were housed
in suspended not-bedded cages, until the 8th week of life, weaned and then
housed in tropical shelters until the 10th week of life. The rumen microbiome was
evaluated at weeks 2, 4, 6, 8 and 10, and the fecal microbiome at weeks 0, 1, 2, 4,
8, and 10. The ruminal microbiome had no differences depending on diet, age, or
interaction of both factors. The fecal microbiome was affected by both age and
diet. The supply of hay in the diet can promote greater fecal microbial diversity.
The second studied evaluated different liquid diets during the pre-weaning phase.
Fifteen Holstein calves fed one of the three liquid diets were used: whole milk,
milk replacer, and whole milk acidified to pH 4.5 with formic acid. The animals
were housed in tropical shelters, receiving 6 liters of liquid diet per day, being
weaned after the 8th week of life, and housed in a collective shelter from weaning.
The fecal microbiome was evaluated at weeks 0, 1, 2, 4, 8, and 10. Microbial
diversity was affected by age and diet. Diversity increased from week 1. Whole
milk promoted greater fecal microbial diversity compared to other diets, in
addition to promoting the growth of beneficial and commensal bacteria in the
feces. However, after the animals stopped receiving liquid diets and were housed
together, the fecal microbiome of these animals converged towards greater
similarity.
Keywords: Microbial diversity; Genomics; Fecal microbiota; Intestinal health.
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1. INTRODUÇÃO
A colonização microbiana inicial no trato gastrintestinal (TGI) desempenha papel
importante na maturação do sistema endócrino, imunológico da mucosa e do sistema nervoso
central, influenciando fortemente e apoiando a saúde e o bem-estar dos animais jovens
(Badman et al., 2019). Dessa forma, é de grande importância conhecer e caracterizar a
colonização microbiana ao longo do TGI, para uma maior compreensão das interações
hospedeiro-microbioma durante a fase de aleitamento e seus impactos na saúde e produção
durante toda a vida do animal.
A caracterização da microbiota no TGI de bezerros tem focado principalmente nas
comunidades bacterianas no rúmen e nas fezes (Uyeno et al., 2010; Li et al., 2012; Oikonomou
et al., 2013; Rey et al., 2014; Dill-McFarland et al., 2017). Esse foco ocorre em grande parte
pelo interesse primário no rúmen, como principal órgão de fermentação, e à natureza não
invasiva da amostragem fecal, que funciona como bom representante da microbiota
intestinal.
O tipo de alimento oferecido aos bezerros afeta a estrutura da microbiota
gastrintestinal, uma vez que fornece diferentes substratos às comunidades bacterianas
(Maslowski e MacKay, 2011; Li et al., 2012; Klein-Jöbstl et al., 2014; Rey et al., 2014; Guzman
et al., 2015; Kasparovska et al., 2016). A microbiota ruminal é a comunidade microbiana
proeminente no trato gastrintestinal de ruminantes. Este ecossistema finamente regulado é
o que torna possível aos ruminantes utilizarem energia proveniente de material vegetal
fibroso (não digestível para outros animais), fermentá-lo e produzir compostos como ácidos
graxos de cadeia curta (AGCC), além de proteína microbiana (Biscarini et al., 2018)
No entanto, durante o período de aleitamento, a dieta líquida é o principal alimento
fornecedor de energia e proteína, as quais alcançam o intestino delgado (Górka et al., 2011),
servindo também de substrato para os microrganismos. Os microrganismos que colonizam o
intestino delgado podem contribuir para a homeostase intestinal (Yu et al., 2012; Sommer e
Bäckhed, 2013), estimular o sistema imunológico e melhorar o desenvolvimento do epitélio
intestinal (Sommer e Bäckhed, 2013; Malmuthuge et al., 2015). Assim, estes processos podem
ser afetados não só pelos microrganismos como também pelo tipo de substrato disponível.
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Há evidências crescentes de que as populações estabelecidas no início da vida do
animal podem persistir até a vida adulta, exercendo efeitos fisiológicos, metabólicos e
imunológicos, o que sugere um grande potencial de 'programar' o microbioma do animal
adulto e potencialmente o desempenho do animal (Abecia et al., 2013; Malmuthuge et al.,
2015). No entanto, a janela de tempo em que o ecossistema é mais sensível à alteração ainda
é desconhecida (Abecia et al., 2018). Entender a colonização pelos diferentes grupos
microbianos, principalmente as bactérias, ajudaria a projetar estratégias de intervenção
eficientes para manipular a colonização microbiana no início da vida.
Embora muita pesquisa tenha sido realizada ao longo do último meio século
investigando a composição do ecossistema microbiano, principalmente o ruminal (Hungate,
1947; Lengemann; Allen, 1955; Bryant et al., 1958; Ziolecki e Briggs, 1961; Poe et al., 1971;
Anderson et al., 1987; Fonty et al., 1987; Fonty et al., 1989), ainda faltam informações
quantitativas sobre a comunidade microbiana e como ela é afetada pela dieta (Broadway et
al., 2012). Na verdade, para que seja possível modular a microbiota gastrintestinal,
primeiramente é necessário conhecer como esta é modificada pelas diferentes dietas e pela
idade do animal. No entanto, ainda são escassas as informações a respeito dos efeitos de
diferentes manejos alimentares em idades mais jovens sobre o microbioma de bezerros
leiteiros.
Portanto, o objetivo com o presente trabalho foi entender se diferentes composições
de dieta sólida e dieta líquida, além da idade dos animais, podem modificar o microbioma
gastrintestinal durante o período de aleitamento e pós-desaleitamento de bezerros leiteiros.

Referências
Abecia, L., A.I. Martín-García, G. Martínez, C.J. Newbold, and D.R. Yáñez-Ruiz. 2013. Nutritional
intervention in early life to manipulate rumen microbial colonization and methane
output by kid goats postweaning1. J. Anim. Sci. 91:4832–4840.
Abecia, L., G. Martínez-Fernandez, K. Waddams, A.I. Martín-García, E. Pinloche, C.J. Creevey,
S.E. Denman, C.J. Newbold, and D.R. Yáñez-Ruiz. 2018. Analysis of the Rumen
Microbiome and Metabolome to Study the Effect of an Antimethanogenic Treatment
Applied in Early Life of Kid Goats. Front. Microbiol. 9:1–14.

17
Anderson, K.L., T.G. Nagaraja, J.L. Morrill, T.B. Avery, S.J. Galitzer, and J.E. Boyer. 1987.
Ruminal microbial development in conventionally or early-weaned calves. J. Anim. Sci.
64:1215–1226.
Badman, J., K. Daly, J. Kelly, A.W. Moran, J. Cameron, I. Watson, J. Newbold, and S.P. ShiraziBeechey. 2019. The Effect of Milk Replacer Composition on the Intestinal Microbiota of
Pre-ruminant Dairy Calves. Front. Vet. Sci. 6:1–9.
Biscarini, F., F. Palazzo, F. Castellani, G. Masetti, L. Grotta, A. Cichelli, and G. Martino. 2018.
Rumen microbiome in dairy calves fed copper and grape-pomace dietary
supplementations: Composition and predicted functional profile. PLoS One
13:e0205670.
Broadway, P.R., T.R. Callaway, J.A. Carroll, J.R. Donaldson, R.J. Rathmann, and B.J. Johnson.
2012. Evaluation of the Ruminal Bacterial Diversity of Cattle Fed Diets Containing Citrus
Pulp Pellets. Agric. Food Anal. Bacteriol. 2:297–308.
Bryant, M.P., N. Small, C. Bouma, and I. Robinson. 1958. Studies on the Composition of the
Ruminal Flora and Fauna of Young Calves. J. Dairy Sci. 41:1747–1767.
Dill-McFarland, K.A., J.D. Breaker, and G. Suen. 2017. Microbial succession in the
gastrointestinal tract of dairy cows from 2 weeks to first lactation. Sci. Rep. 7:40864.
Fonty, G., P. Gouet, J.P. Jouany, and J. Senaud. 1987. Establishment of the microflora and
anaerobic fungi in the rumen of lambs. J. Gen. Microbiol. 133:1835–1843.
Fonty, G., P. Gouet, and J.M. Nebout. 1989. Development of the cellulolytic microflora in the
rumen of lambs transferred into sterile isolators a few days after birth. Can. J. Microbiol.
35:416–422.
Górka, P., Z.M. Kowalski, P. Pietrzak, A. Kotunia, W. Jagusiak, and R. Zabielski. 2011. Is rumen
development in newborn calves affected by different liquid feeds and small intestine
development?. J. Dairy Sci. 94:3002–3013.
Guzman, C.E., L.T. Bereza-Malcolm, B. De Groef, and A.E. Franks. 2015. Presence of Selected
Methanogens, Fibrolytic Bacteria, and Proteobacteria in the Gastrointestinal Tract of
Neonatal Dairy Calves from Birth to 72 Hours. PLoS One 10:e0133048.
Hungate, R.E. 1947. Studies on Cellulose Fermentation: III. The Culture and Isolation for
Cellulose-decomposing Bacteria from the Rumen of Cattle. J. Bacteriol. 53:631–45.

18
Kasparovska, J., M. Pecinkova, K. Dadakova, L. Krizova, S. Hadrova, M. Lexa, J. Lochman, and
T. Kasparovsky. 2016. Effects of Isoflavone-Enriched Feed on the Rumen Microbiota in
Dairy Cows. PLoS One 11:e0154642.
Klein-Jöbstl, D., E. Schornsteiner, E. Mann, M. Wagner, M. Drillich, and S. Schmitz-Esser. 2014.
Pyrosequencing reveals diverse fecal microbiota in Simmental calves during early
development. Front. Microbiol. 5:622.
Lengemann, F.W., and N.N. Allen. 1955. The Development of Rumen Function in the Dairy Calf
I. Some Characteristics of the Rumen Contents of Cattle of Various Ages. J. Dairy Sci.
38:651–656.
Li, R.W., E.E. Connor, C. Li, R.L. Baldwin VI, and M.E. Sparks. 2012. Characterization of the
rumen microbiota of pre-ruminant calves using metagenomic tools. Environ. Microbiol.
14:129–139.
Malmuthuge, N., P.J. Griebel, and L.L. Guan. 2015. The Gut Microbiome and Its Potential Role
in the Development and Function of Newborn Calf Gastrointestinal Tract. Front. Vet. Sci.
2:36.
Maslowski, K.M., and C.R. MacKay. 2011. Diet, gut microbiota and immune responses. Nat.
Immunol. 12:5–9.
Oikonomou, G., A.G.V. Teixeira, C. Foditsch, M.L. Bicalho, V.S. Machado, and R.C. Bicalho.
2013. Fecal Microbial Diversity in Pre-Weaned Dairy Calves as Described by
Pyrosequencing of Metagenomic 16S rDNA. Associations of Faecalibacterium Species
with Health and Growth. PLoS One 8:e63157.
Poe, S.E., D.G. Ely, G.E. Mitchell, W.P. Deweese, and H.A. Glimp. 1971. Rumen development in
lambs. I. Microbial digestion of starch and cellulose. J. Anim. Sci. 32:740–743.
Rey, M., F. Enjalbert, S. Combes, L. Cauquil, O. Bouchez, and V. Monteils. 2014. Establishment
of ruminal bacterial community in dairy calves from birth to weaning is sequential. J.
Appl. Microbiol. 116:245–257.
Sommer, F., and F. Bäckhed. 2013. The gut microbiota — masters of host development and
physiology. Nat. Rev. Microbiol. 11:227–238.
Uyeno, Y., Y. Sekiguchi, K. Tajima, A. Takenaka, M. Kurihara, and Y. Kamagata. 2010. An rRNAbased analysis for evaluating the effect of heat stress on the rumen microbial
composition of Holstein heifers. Anaerobe 16:27–33.

19
Yu, L.C.-H., J.-T. Wang, S.-C. Wei, and Y.-H. Ni. 2012. Host-microbial interactions and regulation
of intestinal epithelial barrier function: From physiology to pathology. World J.
Gastrointest. Pathophysiol. 3:27.
Ziolecki, A., and Briggs, C.A.E.. 1961. The microflora of the rumen of the young calf: ii. source,
nature and development. J. Appl. Bacteriol. 24:148–163.

20

21

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Microbioma gastrintestinal
O microbioma gastrintestinal é denso e geneticamente complexo, representado por
diversas espécies de bactérias, protozoários, fungos, archaeas metanogênicas e bacteriófagos
(Miron et al., 2001), os quais possuem muitas diferenças funcionais e filogenéticas.
Atualmente, estima-se que mais de 5.000 espécies habitam o TGI de ruminantes (Henderson
et al., 2015).
A colonização microbiana é influenciada por uma gama de fatores, os quais podem
auxiliar tanto na entrada de microrganismos benéficos, quanto de microrganismos
patobiontes. No entanto, poucos são os estudos direcionados ao entendimento da
colonização microbiana no TGI.
O animal tem o primeiro contato com microrganismos durante o nascimento, pois
durante a gestação, a barreira placentária impede que estes tenham contato com o feto. No
momento do parto, o TGI do neonato é rapidamente colonizado por uma comunidade
microbiana abundante e diversificada (Jami et al., 2013).
A distinção entre microrganismos indígenas (autóctones) e transitórios (alóctones)
em estudos de colonização e desenvolvimento da microbiota gastrintestinal é fundamental
para a compreensão ecológica da colonização, sucessão e mecanismos de interação entre
microrganismos intestinais e seu hospedeiro (Mackie et al., 1999). Esta distinção é difícil,
especialmente em neonatos, pois sua microbiota ainda não está bem estabelecida, com
muitos microrganismos sendo transitórios.
Espécies alóctones são, muitas vezes, oriundas da dieta ou água, do ambiente ou de
outro compartimento do TGI (Savage, 1977). Alguns microrganismos patobiontes são
autóctones no ecossistema intestinal e podem viver em harmonia com o hospedeiro. Ou seja,
há equilíbrio da microbiota benéfica com a potencialmente prejudicial, situação denominada
de eubiose. Somente quando o ecossistema sofre algum tipo de perturbação, ou disbiose,
esses microrganismos podem se sobrepor e causar doenças (Mackie et al., 1999). Além disso,
uma determinada espécie microbiana pode ser autóctone para um compartimento, mas
alóctone para outro, ao qual ela normalmente passa depois de ser eliminada de seu habitat
nativo (Dubos et al., 1965; Savage, 1977).
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As bactérias são responsáveis por aproximadamente metade do material genético
microbiano no rúmen (Nagaraja, 2016), podendo representar uma porção ainda maior em
outros compartimentos do TGI. Dentre os microrganismos ruminais, as bactérias são as mais
bem estudadas pela sua diversidade funcional e filogenética, e à facilidade de análise
(Clemmons et al., 2019).
No geral, os filos bacterianos dominantes no TGI são Firmicutes e Bacteroidetes,
sucedidos em abundância por Proteobacteria, Tenericutes e Actinobacteria (Myer et al.,
2015). Em nível de gênero, Prevotella é mais comum, potencialmente pela ampla gama de
capacidades funcionais de espécies, incluindo atividades celulolíticas, amilolíticas e fibrolíticas
(Avguštin et al., 1997; Stevenson e Weimer, 2007; Bekele et al., 2010).
2.2. Colonização microbiana do trato gastrintestinal
Os ruminantes jovens nascem com o TGI imaturo e estéril (Taschuk e Griebel, 2012).
A colonização do TGI é um processo dinâmico, com considerável flutuação durante o início da
vida do animal. Os processos relacionados ao estabelecimento do microbioma são complexos,
envolvem sucessão microbiana, assim como interações entre os microrganismos e o animal,
o que resulta em populações densas e estáveis habitando regiões específicas no TGI.
Do ponto de vista ecológico, a colonização gastrintestinal do neonato representa a
montagem de uma nova comunidade microbiana (Costello et al., 2012). A comunidade
microbiana no TGI de bezerros neonatos é dominada pelos filos Proteobacteria (53%), seguido
por Firmicutes (18%), Actinobacteria (20%) e Bacteroidetes (6%), mas o processo de
colonização é bastante dinâmico e dependente de inúmeros fatores (Malmuthuge e Guan,
2016).
Alguns autores sugerem que eventos no pré-parto podem influenciar a colonização
do TGI (Ley et al., 2005; Cannon et al., 2010; Dominguez-Bello et al., 2010). Fatores externos
como a microbiota materna, o tipo de parto, o ambiente, o colostro, as dietas líquida e sólida,
além de tratamento com antibióticos durante o início da vida também afetam a colonização
(Penders et al., 2006). Fatores ligados ao hospedeiro como o pH luminal, o tempo de retenção
alimentar e mecanismos de defesa imunológica, além da própria microbiota, como a adesão,
mecanismos de sobrevivência sob gradiente de oxigênio e mecanismos para obtenção de
nutrientes a partir do hospedeiro também afetam a colonização (Adlerberth e Wold, 2009).
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Fontes de inóculo de microrganismos são as mais diversas. No entanto, a dieta e a
frequência de fornecimento são os fatores mais importantes para o estabelecimento e
manutenção da estabilidade das populações microbianas (Fonty et al., 1987), pois além de
servirem como vias de inoculação dos microrganismos para o TGI, servem também como
substrato para seu crescimento. Entretanto, pouco se sabe sobre as interações microbiotahospedeiro que ocorrem durante o início da vida dos ruminantes e se essas interações
influenciam o desempenho e a saúde do animal.
Um estudo recente mostrou quais seriam as principais fontes de microrganismos
iniciais no intestino em cordeiros, quando se compara animais que mamavam diretamente
em sua mãe ou eram alimentados com mamadeiras. O estudo mostrou que em cordeiros
aleitados pela mãe, a microbiota intestinal inicial apresentava maior correspondência com
aquelapresente nas tetas (43%) e do ambiente (28%), enquanto que cordeiros alimentados
por mamadeira foram mais semelhantes aos microrganismos da vagina (46%), do ar ambiente
(31%) e do piso do curral de ovelhas (12%) (Bi et al., 2019).
O primeiro contato com microrganismos ocorre durante a passagem do animal pelo
canal do parto, quando são expostos às espécies colonizadoras pioneiras, como as bactérias
do gênero Lactobacillus. Além disso, serótipos de Escherichia coli foram encontrados após o
nascimento, tanto na cavidade oral dos neonatos quanto nas fezes das mães, o que implica
que durante o parto natural, há passagem dos microrganismos fecais das mães para os filhotes
(Bettelheim et al., 1974; Brook et al., 1979).
Menos de 20 minutos após o nascimento, archaeas (Methanobrevibacter spp., M.
mobile e M. votae), bactérias fibrolíticas (F. succinogenes, R. flavefaciens e P. ruminicola), e
Geobacter spp. (filo Proteobacteria) foram detectados no TGI e fezes de bezerros. Isso sugere
que esses organismos começam a colonizar o TGI assim que o animal nasce, durante o parto
ou mesmo antes do nascimento (Guzman et al., 2015).
O fornecimento de colostro acelera a colonização bacteriana no intestino delgado do
bezerro. Bezerros que receberam colostro fresco, atingiram uma densidade bacteriana total
de 1010 cópias do gene 16S rRNA/g de amostra às 12 horas de vida, enquanto os bezerros que
não receberam colostro atingem apenas 108 cópias do gene 16S rRNA/g de amostra
(Malmuthuge et al., 2015a). Além disso, o fornecimento de colostro pode resultar em maior
prevalência de Bifidobacterium no intestino delgado durante as primeiras 12 horas de vida
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(Malmuthuge et al., 2015a). No entanto, Fischer et al. (2018) observaram maior abundância
desse gênero com o fornecimento de colostro logo após o nascimento. Esse aumento da
prevalência pode explicar a incidência reduzida de infecções entéricas (Godden et al., 2012),
indicando que o colostro desempenha um papel fundamental no estabelecimento de um TGI
saudável.
Os anaeróbios facultativos, como Streptococcus e Enterococcus, são conhecidos
colonizadores iniciais que servem para converter o TGI em um ambiente completamente
anaeróbico (Adlerberth e Wold, 2009; Jami et al., 2013). As bactérias estritamente
anaeróbicas se estabelecem e dominam a comunidade nos primeiros dias após o nascimento
(Jami et al., 2013), e aumentam conforme a idade do animal (Anderson et al., 1987; Fonty et
al., 1987).
Essas mudanças na microbiota gastrintestinal são dinâmicas nas primeiras 12
semanas de vida, e incluem o aparecimento de novas espécies como Ruminococcus
flavefaciens e espécies de Fibrobacter e o desaparecimento de espécies de Bifidobacterium,
Enterobacteriaceae, Streptococcus e Lactobacillus (Uyeno et al., 2010). Alguns grupos de
microrganismos benéficos podem estar presentes no TGI muito antes do fornecimento da
dieta sólida, como Bacteroides, Prevotella e Ruminococcus (Dias et al., 2018), conhecidos por
estarem envolvidos na degradação de fibras e amido (Mao et al., 2015) e que são comumente
identificados em ruminantes adultos (de Oliveira et al., 2013; Myer et al., 2015).
As archaeas são difíceis de detectar em fezes de bezerros com duas e quatro
semanas, e os fungos aparecem uma semana após o nascimento, mas abaixo da detecção até
o desaleitamento (Fonty et al., 1987). Esses microrganismos se estabelecem após a
colonização bacteriana no rúmen, pois a atividade bacteriana modifica o ambiente ruminal,
por meio de processos fermentativos (Fonty et al., 1987). Uma vez que as bactérias se
estabelecem, as archaeas proliferam usando hidrogênio disponível para reduzir o dióxido de
carbono a metano (Janssen e Kirs, 2008).
No TGI, os fungos são os primeiros a se unirem fisicamente aos substratos fibrosos e
liberam substratos da matriz de lignina da parede celular da planta (Akin e Borneman, 1990).
A colonização ruminal por fungos depende, também, da presença de fibra na alimentação do
bezerro, mas não está totalmente estabelecida no intestino até que a fibra seja abundante, o
que ocorre, provavelmente, em algum momento após o desaleitamento.
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Já a colonização de protozoários ciliados depende do contato com outros ruminantes
adultos, sendo que esses podem ser detectados nas primeiras semanas de vida do bezerro
(Dehority, 1998). Entretanto, a colonização é mais tardia em comparação às bactérias, pois os
protozoários são sensíveis ao pH ruminal mais baixo, característico em bezerros em
aleitamento em decorrência do escape de leite e consequente fermentação lática (Oliveira et
al., 2007). Se o contato com ruminantes adultos for estabelecido, as populações de
protozoários se desenvolvem entre 15 a 20 dias de idade (Fonty et al., 1988). O rápido
estabelecimento de protozoários exige uma população bacteriana bem estruturada, pois estas
estabelecem características físico-químicos favoráveis no ambiente ruminal (Fonty et al.,
1988), além de serem fonte de compostos nitrogenados para o crescimento dos mesmos
(Williams e Coleman, 1997).
A microbiota gastrintestinal está em constante mudança à medida que os bezerros
aumentam o consumo de dieta sólida e são em algum momento desaleitados, com eventual
estabelecimento da comunidade microbiana madura (Meale et al., 2016; Dill-McFarland et al.,
2017). O desenvolvimento de uma microbiota diversa no jovem ruminante estabelece o
ecossistema e inicia o processo de digestão fermentativa no animal (Fonty et al., 1991). A falha
em estabelecer um microbioma saudável, pode resultar em distúrbios intestinais e má função
imunológica (Czarnecki-Maulden, 2008).
Ao analisar a mudança na composição bacteriana no rúmen de bezerros leiteiros, Rey
et al. (2014) observaram que nos primeiros dias de nascimento, o reticulo-rúmen foi
dominado por bactérias anaeróbias consumidoras de lactose, principalmente do filo
Proteobacteria. Uma vez que a alimentação sólida foi introduzida quatro dias após o
nascimento, a abundância de Bacteroidetes aumentou significativamente. Em nível de gênero,
muitos microrganismos de interesse e importância em adultos também tiveram sua
abundância relativa alterada, como Prevotella, que passaram de uma abundância média de
aproximadamente 11% para mais de 40%. As mudanças nas abundâncias bacterianas, assim
como a mudança nas funções das mesmas, provavelmente é o resultado de modificação da
dieta, desenvolvimento ruminal e o ambiente fermentativo em geral.
Firmicutes e Bacteroidetes se estabelecem gradualmente e eventualmente se
tornam as bactérias predominantes à medida que o bezerro se desenvolve e consome mais
alimentos sólidos (Ley et al., 2008; Malmuthuge et al., 2015b). Assim, quando se inicia o
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desaleitamento, os ruminantes já abrigam as principais populações microbianas que
caracterizam os ruminantes adultos, como bactérias estritamente anaeróbicas e celulolíticas,
archaeas, fungos e protozoáriosciliados.
Uma melhor compreensão de como o microbioma neonatal é estabelecido e mantido
ajudará a esclarecer sua função no desenvolvimento do sistema imune da mucosa (Taschuk e
Griebel, 2012), e também poderá ajudar a projetar abordagens, com o objetivo de promover
o desenvolvimento do rúmen.
2.3. Importância da microbiota para a fisiologia e saúde dos ruminantes
Os ruminantes estabelecem relações simbióticas com diferentes microrganismos
anaeróbios, os quais são capazes de degradar e metabolizar diferentes nutrientes, como
carboidratos fibrosos, não fibrosos e proteínas. Essa simbiose ocorre porque principalmente
o ambiente ruminal é adequado para o estabelecimento e desenvolvimento dos
microrganismos, enquanto estes, por meio da fermentação dos componentes da dieta,
disponibilizam amônia, aminoácidos, vitaminas e AGCC para o animal (Hungate, 1966).
Os microrganismos ruminais produzem precursores glicogênicos, lipogênicos e
aminogênicos que participam ou regulam o metabolismo energético e proteico em bovinos
(Hungate, 1975), e fornecem ao animal hospedeiro em torno 70 e 60% de sua necessidade
diária de energia e proteína, respectivamente, por meio da fermentação (Flint e Bayer, 2008;
Yeoman; White, 2014). Por isso, estudos sobre a microbiota em ruminantes sempre tiveram
como foco principal o microbioma ruminal, a fim compreender os efeitos sobre a produção
de carne e leite (Malmuthuge et al., 2015b).
Porém, nos últimos anos o microbioma intestinal tem ganhado espaço entre as
pesquisas com ruminantes, com foco principal sendo o efeito de diferentes dietas. A
microbiota intestinal é de particular importância, pois seu número de genes é 100 vezes maior
que o genoma humano, além de conferir traços fisiológicos cruciais que o organismo não seria
capaz de desenvolver por conta própria (Gill et al., 2006; O’Hara e Shanahan, 2006; Xu et al.,
2007; Neish, 2009).
Apesar dos numerosos estudos com humanos e ratos relatarem a importância da
microbiota intestinal precoce na saúde futura do hospedeiro, poucos são os trabalhos que
buscam entender o papel da colonização intestinal no desenvolvimento do TGI e/ou na saúde
dos ruminantes neonatos. Além disso, o desenvolvimento do rúmen/intestino e o
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estabelecimento da microbiota sempre foram estudados como aspectos separados da
biologia dos ruminantes e há poucos relatos que buscam compreender possíveis interações
entre esses dois compartimentos (Malmuthuge et al., 2015b).
O período de colonização gastrintestinal neonatal é crucial para o desenvolvimento
intestinal e sistema imune (Fouhy et al., 2012), e pode ter efeitos em longo prazo para a saúde
(Conroy et al., 2009). Uma comunidade comensal estável protege o hospedeiro de patógenos
invasivos (Kamada et al., 2013), além de expandir a capacidade biossintética do hospedeiro,
melhorando a captação de nutrientes (Karasov et al., 2011).
A microbiota residente representa uma barreira à invasão e proliferação de
microrganismos patogênicos exógenos e oportunistas (Hooper et al., 1998). Esse efeito se dá
pela produção de substâncias antagonistas (bacteriocinas), produção de metabólitos e
produtos tóxicos (AGCC e H2S), manutenção de baixo potencial de óxido-redução, além da
depleção de nutrientes necessários para a manutenção dos patógenos (Savage, 1977;
Bezirtzoglou, 1997).
A maioria das espécies bacterianas intestinais são espécies probióticas, tais como
Lactobaccilus, Bifidobacterium, Enterococcus faecium e espécies de Bacillus (Ballou, 2011).
Essas espécies têm papel benéfico na produção de vitaminas, aminoácidos essenciais e outros
substratos metabólicos benéficos (Leahy et al., 2005), além de auxiliarem no metabolismo de
nutrientes (Wu et al., 2016), metabolismo e balanço energético (Sommer et al., 2016) e no
sistema imunológico do hospedeiro (Lukens et al., 2014).
Lactobacillus e Bifidobacterium, bem como espécies de Faecalibacterium, podem
modular o sistema imunológico e a resposta inflamatória (Simone et al., 1992; Oikonomou et
al., 2013). Estas bactérias impedem a infecção por patógenos concorrentes em locais de
ligação às células epiteliais (Duffy et al., 1994; Perdigon et al., 1995), estimulando as respostas
intestinais aos anticorpos IgA (Fukushima et al., 1998) e aumentando a atividade fagocítica de
leucócitos e macrófagos no sangue periférico (Gill et al., 2000).
A dinâmica entre microrganismos intestinais e sistema imunológico do TGI é crucial
para o seu desenvolvimento e homeostase (Sansonetti e Medzhitov, 2009). A microbiota
intestinal “ensina” o sistema imunológico do hospedeiro a reconhecer quais microrganismos
são benéficos, e, ao mesmo tempo, a manter uma rápida resposta a patógenos prejudiciais
(Candela et al., 2010). A medida que aumenta a renovação e a angiogênese das células
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epiteliais e reduz a permeabilidade transepitelial, a microbiota intestinal favorece a função de
renovação e barreira do epitélio do TGI (Neish, 2009).
Por outro lado, outros microrganismos são caracterizados como causadores de
patologias e virulência ao hospedeiro, mas todos podem provocar endotoxemias em
determinadas circunstâncias (Mackie et al., 1999; Brooks et al., 2007). Em função disso,
microrganismos benéficos são capazes de limitar o crescimento de patobiontes. Por exemplo,
Bifidobacterium infantis pode produzir substâncias que inibem E. coli e Clostridium
perfringens, enquanto outras espécies de bifidobactérias podem inibir Listeria, Shigella,
Campylobacter e Vibrio cholerae (Gibson e Wang, 1994).
O potencial protetor da microbiota intestinal é reduzido durante eventos
estressantes, como a mudanças na dieta, o desaleitamento, transporte, mudança de ambiente
e o contato com múltiplos agentes infecciosos, o que pode causar disbiose e,
consequentemente, a alta incidência de doenças intestinais em bezerros (Fleige et al., 2007).
Os sinais de disbiose podem ser muito mais sutis que a ocorrência de diarreia e podem incluir
diminuição da taxa de crescimento, má qualidade da pele e do pelo, aumento de condições
inflamatórias, suscetibilidade a infecções e menores taxas de crescimento (CzarneckiMaulden, 2008).
2.4. Microbioma e desenvolvimento ruminal em bezerros
O microbioma ruminal controla os processos fermentativos e, por isso, sua
diversidade e capacidade funcional sustentam a eficiência digestiva dos ruminantes (Abecia
et al., 2014). Composto predominantemente por espécies bacterianas, mas também por
archaeas metanogênicas, protozoários, fungos e bacteriófagos (Chaucheyras-Durand e Ossa,
2014), o ecossistema microbiano ruminal é responsável por vários nichos funcionais, incluindo
funções proteolíticas, fibrolíticas e lipolíticas (Clemmons et al., 2019). As contagens estão na
ordem de grandeza de 1010 UFC/mL de fluído ruminal para bactérias, 108 para protozoários,
107 para archaeas e 103 para esporos fúngicos (Deusch et al., 2015).
A composição microbiana do rúmen varia significativamente entre espécies de
ruminantes, dieta, hospedeiros, estações climáticas e regiões geográficas (Tajima et al., 2001).
Além disso, há influência na eficiência fermentativa e produção de metano (Morgavi et al.,
2010), assim como alterações anatômicas na parede e vilosidades ruminais (Li et al. 2011).
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As bactérias são os principais microrganismos ruminais, os quais contribuem
principalmente para a produção de AGCC e proteínas microbianas (Kim et al., 2011), além de
outros metabólitos, como lipídios bio-hidrogenados (Clemmons et al., 2019). Os metabólitos
produzidos são absorvidos e metabolizados pelo epitélio ruminal ou pelo trato gastrintestinal
posterior, e podem então entrar na corrente sanguínea, se tornando disponíveis para o animal
(Weston e Hogan, 1968; Houpt, 1970; Kempton et al., 1977).
As bactérias essenciais para a função madura do rúmen podem ser detectadas um
dia após o nascimento, muito antes do rúmen estar maduro ou mesmo antes da ingestão da
dieta sólida (Jami et al., 2013; Dias et al., 2017). A população bacteriana anaeróbica aumenta
com a idade do animal (Anderson et al., 1987) e com o consumo de alimentos sólidos (Fonty
et al., 1987). Assim, quanto mais cedo os bezerros ingerirem alimentos sólidos, mais rápida a
composição e funcionalidade gastrintestinal tornam-se semelhantes ao observado em animais
adultos (Pitta et al., 2010; Li et al., 2012).
As espécies amilolíticas, celulolíticas e archaeas aparecem no terceiro dia de vida,
independentemente da dieta (Anderson et al., 1987). Animais que recebem dieta com
alimentos fibrosos podem apresentar atividade microbiana celulolítica já na quarta semana
de vida, a qual aumenta a partir dessa idade e alcança as contagens de indivíduos adultos na
sexta semana (Oliveira Filho et al., 2007).
Segundo Li et al. (2012), uma adequada colonização da microbiota ruminal em
bezerros jovens estabelece uma base sólida para a transição do estado pré-ruminante para
ruminante funcional, fase crítica de adaptação digestiva em bovinos. Para que a microbiota se
estabeleça, o alimento concentrado deve proporcionar carboidratos facilmente fermentáveis,
como o amido, necessários para a produção de AGCC e consequente desenvolvimento de
papilas ruminais. As alterações nas propriedades estruturais e fisiológicas do rúmen estão
ligadas ao estabelecimento dos microrganismos do rúmen (Beharka et al., 1998).
As bactérias fibrolíticas são críticas para o rápido desenvolvimento anatômico e
fisiológico do rúmen à medida que o bezerro recém-nascido muda de uma dieta líquida,
colostro e leite, para alimentação sólida, como o concentrado e feno (Rey et al., 2014; Li et al.,
2011).
Li et al. (2012) compararam o metagenoma em bezerros de 2 e 6 semanas de idade,
alimentados com sucedâneo, e observaram um microbioma ruminal taxonômico e
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funcionalmente diverso em bezerros pré-ruminantes com alterações significativas
dependentes da idade. Este estudo mostrou que os Bacteroidetes, seguido por Firmicutes e
Proteobacteria, colonizaram o conteúdo ruminal de bezerros em aleitamento, e que
apresentaram variações dependentes da idade em sua abundância relativa. A abundância de
Bacteroidetes aumentou de 45,7% às 2 semanas para 74,8% às 6 semanas de idade, apesar
dos bezerros receberem a mesma dieta durante todo o período. Tais diferenças relacionadas
à idade foram mais proeminentes em nível de gêneros bacterianos, onde a dominância de
Prevotella (33,1%), às duas semanas, foi substituída por Bacteroides (71,4%), às seis semanas.
Variação semelhante também foi observada por Jami et al. (2013) em bezerros recémnascidos com 1-3 dias, 2 e 6 meses e com 2 anos de idade.
Até a terceira semana de vida, os bezerros são considerados pré-ruminantes, pois o
rúmen é anatomicamente e fisiologicamente subdesenvolvido (Davis e Drackley, 1998;
Baldwin et al., 2004). Neste período, a dieta líquida representa maior parte do consumo,
enquanto que o consumo de dieta sólida ainda é muito baixo. O consumo de alimentos sólidos
aumenta o desenvolvimento de populações microbianas, resultando em maior utilização do
concentrado e produção de AGCC (Baldwin et al, 2004). Dependendo da natureza e qualidade
da dieta fornecida aos animais, a morfofisiologia do trato gastrintestinal pode ser alterada (Li
et al., 2011). O epitélio ruminal é responsável por várias funções fisiologicamente
importantes, incluindo proteção, além de absorção, transporte e metabolismo de AGCC (Gálfi
et al., 1991).
A aceleração do desenvolvimento do rúmen está associada ao consumo de alimentos
sólidos que resultam na produção de AGCC, especialmente os ácidos butírico e propiônico
(Baldwin et al., 2004). Esses compostos são predominantemente derivados por fermentação
microbiana do concentrado (Flint e Bayer, 2008). O acetato tem baixa proporção molar
durante primeiros dois meses e aumenta até os nove meses de idade à medida que a ingestão
de forragem aumenta (Davis e Drackley, 1998; Suarez-Mena et al., 2016; Diao et al., 2017),
mas não está relacionado as alterações observadas no rúmen em desenvolvimento.
A presença e absorção de butirato e propionato no rúmen fornece estímulos
químicos necessários para a proliferação do epitélio ruminal (Flatt et al., 1958; Tamate et al.,
1962; Suarez-Mena et al., 2016). Alguns estudos sugerem que a proliferação de papilas
ruminais está associada ao aumento do fluxo sanguíneo na parede do ruminal (Sander et al.,
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1959; Glauber et al., 1991), e ao efeito direto de butirato e propionato na expressão gênica
da mesma (Gálfi et al., 1991).
Além de mudanças anatômicas, ocorrem mudanças no local de digestão e absorção,
que muda do intestino para o rúmen, e o metabolismo energético do bezerro é alterado,
passando a utilizar mais AGCC e menos glicose. O desenvolvimento de outros compartimentos
digestivos também ocorre com alterações na atividade das enzimas intestinais, da redução na
atividade da lactase e aumento da maltase, bem como no desenvolvimento do aparelho
salivar e no comportamento da ruminação (Warner et al., 1956; Baldwin et al., 2004;
Guilloteau et al., 2009; Khan et al., 2016).
A alta produção e baixa absorção/remoção de AGCC no rúmen reduz o pH ruminal,
com consequente redução da digestibilidade da fibra, pela diminuição de bactérias fibroliticas
(Russell e Wilson, 1996). Esse tipo de distúrbio, quando acomete bezerros em
desenvolvimento, pode prejudicar o estabelecimento da microbiota. Contudo, o uso de
ingredientes ricos em polissacarídeos não amiláceos (PNA), como a casca de soja, que durante
a sua degradação ruminal não promovem o aumento na concentração de ácido lático e,
consequentemente, não diminuem o pH, pode ser uma alternativa à inclusão nas dietas.
Forragens ou alimentos mais grosseiros promovem o desenvolvimento da
musculatura ruminal e, também, mantêm a integridade do epitélio do rúmen (Baldwin et al.,
2004), além de manterem o pH ruminal mais elevado, devido ao maior tamanho de partícula
e perfil de fermentação (Žitňan et al., 1998). A manutenção de pH ruminal mais elevado
suporta populações microbianas associadas tipicamente com forragens, que por sua vez
alteram a produção de butirato e propionato para acetato.
Vários estudos recentes mostraram que proporcionar acesso à vontade a feno
picado, promove a ingestão de alimentos sólidos em bezerros, ao contrário do que
tradicionalmente foi aconselhado (Jiao et al., 2015). Castells et al. (2013) realizaram uma
meta-análise e concluíram que não havia diferenças no preenchimento intestinal entre os
bezerros que não consumiam forragem e os que consumiam forragem até 5% do consumo
total de alimento sólido. Entretanto, o efeito que o fornecimento de forragem poderia ter a
longo prazo no ecossistema microbiano do rúmen ainda não foi determinado.
Estudos recentes sugerem que seria realmente possível promover o estabelecimento
de diferentes populações microbianas no rúmen do animal jovem, manipulando o manejo da
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alimentação no início da vida, de forma que esta persista na vida adulta (Yáñez-Ruiz et al.,
2010; Abecia et al., 2013; Abecia et al., 2014). Isso criaria diferenças na capacidade adaptativa
pelas diferentes experiências iniciais de vida, levando à ideia de programação microbiana
(Yáñez-Ruiz et al., 2015).
2.5. Microbioma intestinal em bezerros leiteiros
A microbiota intestinal é dominada por poucos filos bacterianos, sendo os mais
dominantes os Bacteroidetes e Firmicutes (Ley et al., 2006), enquanto em nível de espécie e
de cepas, a grande diversidade contribui para a grande variabilidade interindividual
(Dethlefsen et al., 2006). Ewing e Cole (1994) descreveram as primeiras bactérias a
colonizarem os intestinos, Lactobacillus spp. e Streptococcus spp., provavelmente originárias
do canal vaginal ou do colostro. Em sequência instalam-se Escherichia coli, Salmonella spp. e
Clostridium spp.. Além dos anaeróbios facultativos, as espécies anaeróbicas de
Bifidobacterium também estão presentes em contagens elevadas nos intestinos de neonatos
com uma semana de idade (Jost et al., 2012).
Microrganismos enterotoxigênicos, como E. coli e Salmonella spp., são responsáveis
por grande parte dos casos de diarreia neonatal em bezerros (Izzo et al., 2011). A diarreia foi
citada como sendo a principal causa de morbidade e mortalidade em bezerros durante o
período de aleitamento (dos Santos e Bittar, 2015; Alta Cria 2019; Fruscalso et al., 2020).
Oikonomou et al. (2013) relataram uma ligação entre a menor incidência de diarreia em
bezerros com 4 semanas de idade e a prevalência de Faecalibacterium, além de maior ganho
de peso corporal. Ou seja, há microrganismos benéficos que podem ajudar a minimizar os
casos de diarreia neonatal.
A colonização intestinal microbiana no início da vida é extremamente importante
para o desenvolvimento de funções metabólicas, maturação do sistema imunológico e saúde
futura dos bezerros (Gomez et al., 2017; Kouritzin e Guan, 2017). Além disso, bactérias
comensais no intestino protegem contra invasões de microrganismos patogênicos (Martin et
al., 2010; Kamada et al., 2013; Kouritzin e Guan, 2017), estimulam e mantém a integridade da
barreira mucosa intestinal, além de produzir uma variedade de substratos metabólicos
benéficos (Leahy et al., 2005; Fukuda et al., 2011; Motherway et al., 2011).
O fornecimento da dieta líquida ao neonato tem implicações consideráveis no
desenvolvimento da microbiota intestinal, pois vários dos seus constituintes, como os
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oligossacarídeos, selecionam para uma microbiota intestinal altamente adaptada, dominada
por bifidobactérias (Pacheco et al., 2015). No entanto, o tipo e a disponibilidade de nutrientes
dos sucedâneos são diferentes daquela observada no leite, o que pode trazer grandes
impactos na colonização do intestino do animal.
Dependendo da idade e taxa de alimentação, entre outras variáveis, 5 a 20% da
matéria seca (MS) do leite consumido não é digerida (Guilloteau et al., 1986; Hill et al., 2010).
No caso do sucedâneo lácteo, estas quantidades podem ser ainda maiores. Apesar deste,
presumivelmente, maior fluxo de nutrientes fermentáveis no intestino posterior do bezerro
pré-ruminante, pouca informação está disponível a respeito de como a atividade microbiana
precoce pode afetar o desenvolvimento e a saúde do intestinal (Oikonomou et al., 2013) em
comparação com o desenvolvimento ruminal. Portanto, durante a fase pré-ruminante do
bezerro, o aumento no suprimento de substrato fermentável pode resultar na colonização
bacteriana e estabelecimento da fermentação no intestino posterior, que são
comparativamente iguais ou mais relevantes do que no intestino anterior para a saúde e
sobrevivência do recém-nascido (Castro et al., 2016).
Os bezerros com menor diversidade microbiana, de acordo com avaliação em
amostras fecais, também estiveram associados a maiores taxas de incidência de diarreia e
pneumonia (Oikonomou et al., 2013). Esses achados são possíveis, pois o estabelecimento da
microbiota do TGI, também estimula o desenvolvimento do sistema imunológico (Ishii et al.,
2008) e pode ajudar os bezerros a enfrentarem desafios imunes além daqueles localizados no
TGI.
O conhecimento sobre o microbioma intestinal em bezerras leiteiras ainda é limitado,
e os mecanismos de influência desse microbioma sobre o desenvolvimento e a saúde
intestinal ainda são desconhecidos e indefinidos (Kouritzin e Guan, 2017). Alguns estudos
sugerem que amostras fecais podem não revelar o verdadeiro microbioma intestinal
associado a mucosa e seus efeitos no hospedeiro (Malmuthuge et al., 2014, Malmuthuge et
al., 2015b). No entanto, recentemente outros autores argumentaram que a composição
microbiana fecal pode ser um bom indicador do microbioma gastrointestinal (Vandeputte et
al., 2017), além de ser um método não invasivo que permite a coleta ao longo do período de
aleitamento.
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2.6. Dieta como fator de manipulação do microbioma gastrintestinal
A composição da comunidade microbiana do TGI é influenciada tanto pela dieta
quanto pela idade do animal. A idade é fator para o aumento da diversidade e homogeneidade
(Jami et al., 2013). Por outro lado, a dieta desempenha papel significativo na definição da
estrutura do microbioma dos ruminantes e da saúde geral do TGI (Kreikemeier et al., 1990). A
dieta é um fator contribuinte muito forte no estabelecimento da microbiota do TGI e pode
servir como uma ferramenta para alterar direcionalmente a microbiota no início da vida (DillMcFarland et al., 2019). A manipulação da microbiota do TGI na fase de aleitamento pode
resultar no estabelecimento efetivo de uma microbiota alvo que permanece estável até a
idade adulta (Malmuthuge e Guan, 2016). Segundo Dias et al. (2017), a manipulação da
microbiota ruminal no aleitamento pode ser possível pela intervenção dietética, além de ser
útil para projetar estratégias destinadas a promover a colonização de microrganismos alvos
ligados ao melhor desenvolvimento da bezerra. Isso permite selecionar microrganismos
benéficos, dando suporte ao seu maior crescimento, e possibilitando a redução de
microrganismos patogênicos, causadores de diversas doenças em bezerras, como por
exemplo, a diarreia.
Sabe-se que o microbioma do rúmen de animal adulto é resistente a mudanças sutis
na dieta. As alterações na composição dos microbiomas podem ser transitórias, ocorrendo
somente durante o período de suplementação (Weimer, 2015). Este fato sugere que
manipulações da microbiota podem ser desafiadoras, uma vez que elas são resilientes (Abecia
et al., 2018). Em contraste, a microbiota dos neonatos é mais sensível às pressões externas,
como o uso de antibióticos, mudanças na composição das dietas líquida ou sólida (Mulder et
al., 2011; Malmuthuge et al., 2015b). Dessa forma, faz-se necessária a avaliação da microbiota
do TGI no mesmo indivíduo durante todo o seu desenvolvimento, de bezerra à vaca, para
determinar quando as alterações na microbiota seriam mais eficientes em melhorar a
produção de leite futura.
As mudanças de composição na microbiota gastrintestinal, que são causadas por
fatores externos durante o início da vida, têm um impacto em longo prazo sobre os fenótipos
do hospedeiro (Russell et al., 2012; Abecia et al., 2013). Isso implica em potenciais utilizações
de ferramentas e técnicas de manipulação microbiana em neonatos que podem resultar em
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composições e funções microbianas desejáveis em ruminantes mais velhos como menor
produção de metano, maior eficiência de produção de leite ou taxas de ganho de peso.
Os ruminantes jovens que recebem concentrado desde o nascimento, além do leite,
têm maior capacidade de digerir celulose e amido em comparação aos animais que recebem
apenas leite (Poe et al., 1971). O consumo de alimentos sólidos aumenta o desenvolvimento
de populações microbianas, resultando em maior utilização de alimentos (Coverdale et al.,
2004). Alterações na dieta sólida, como na proporção forragem/concentrado, podem causar
alterações na comunidade bacteriana ruminal no início da vida, e persistirem por até quatro
meses (Yáñez-Ruiz et al., 2010)
A dieta líquida também exerce impacto fundamental sobre a microbiota intestinal.
Por exemplo, o leite bovino contém cerca de 40 oligossacarídeos que potencialmente
impedem a ligação de patógenos ao epitélio intestinal e servem como nutrientes para
populações de bactérias benéficas no intestino (Pacheco et al., 2015). Além disso, a
lactoferrina, presente no leite bovino, possui propriedades antimicrobianas, quelantes de
ferro, anti-inflamatórias e prebióticas (Pacheco et al., 2015).
A modulação na dieta associada a práticas de manejo pode afetar o perfil microbiano
do TGI em bezerros neonatos (Malmuthuge et al., 2015b). Dessa forma, pode melhorar o
status de saúde, prevenir a colonização por microrganismos patogênicos no TGI e reduzir
reações inflamatórias (Alimirzaei et al., 2020). Além disso, há a possibilidade de os efeitos da
modulação permanecerem até a idade adulta do animal. No entanto, falta uma compreensão
abrangente do efeito de modulação dietética na microbiota intestinal. Esse conhecimento
pode fornecer uma compreensão aprofundada dos mecanismos por trás das mudanças
funcionais em resposta a intervenções alimentares. O entendimento das interações
microbianas e a relação com animal são vitais para o planejamento de ferramentas e técnicas
eficazes para melhorar a saúde intestinal e o desempenho animal (Malmuthuge e Guan,
2017).
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3. MICROBIOMA RUMINAL E FECAL DE BEZERROS LEITEIROS ALIMENTADOS
COM DIFERENTES NÍVEIS E FONTES DE FDN
Resumo
A composição da comunidade microbiana do TGI é influenciada pela dieta e pela
idade do animal. Diferentes níveis e fontes de FDN podem modificar o microbioma
gastrointestinal. Este estudo avaliou 18 bezerros da raça Holandesa alojados em gaiolas
individuais suspensas e sem cama, alimentados com um dos três tratamentos: 22FDN –
concentrado convencional contendo 22% de FDN (n = 7); 31FDN - concentrado com 31% de
FDN, substituindo parte do milho por casca de soja (n = 6); e 22Feno - concentrado
convencional com 22% de FDN mais feno coast cross a vontade (n = 5). Todos os animais
receberam 4 L de sucedâneo lácteo diariamente (23,8% PB; 18,5% de gordura; diluídos em
12,5% de sólidos), divididos em duas refeições, sendo desaleitados na 8ª semana de idade.
Após o desaleitamento, os animais foram alojados em abrigos tropicais até a 10ª semana,
alimentados com a respectiva dieta sólida e feno coast crosss a vontade para todos os
tratamentos. Para avaliar o microbioma, amostras de fluido ruminal foram coletadas duas
horas após a alimentação matinal, usando uma sonda oral Geishauser modificada, nas
semanas 2, 4, 6, 8 e 10, e amostras fecais foram coletadas no nascimento (0) e nas semanas
1, 2, 4, 8 e 10. A comunidade microbiana foi determinada pelo sequenciamento de amplicons
das regiões V3 e V4 do gene 16S rRNA que foi amplificado por PCR e sequenciado pela
plataforma Illumina MiSeq. O microbioma ruminal não apresentou diferenças na diversidade
para os efeitos de semanas, tratamentos ou interação de ambos os fatores. Dezesseis filos
bacterianos foram identificados e os mais abundantes foram Bacteroidota (34,62%),
Firmicutes_A (22,97%), Firmicutes_C (19,60%), Actinobacteriota (7,97%) e Proteobacteria
(4,40%). Os gêneros mais abundantes no líquido ruminal foram Prevotella (28,21%),
Succinivibrio (2,94%), CAG-791 (2,43%), Pseudoscardorvia (2,12%) e Treponema_D (2,06%).
Nas fezes, os índices de diversidade e uniformidade foram maiores no 22Feno quando
comparado ao 22FDN, sem diferença para 31FDN (P < 0,03). Todos os índices foram
significativamente afetados pela idade dos bezerros (P < 0,001). O tempo 0 teve a maior
diversidade e riqueza. As semanas 1 e 2 tiveram menos uniformidade e diversidade. A
estrutura da comunidade bacteriana nas fezes foi influenciada apenas pela idade (P < 0,001).
Foram identificados 25 filos bacterianos, e os mais abundantes foram Bacteroidota (36,32%),
Firmicutes_A (30,32%), Firmicutes_C (9,26%), Proteobacteria (7,60%) e Actinobacteriota
(6,35%). Os gêneros mais abundantes foram Prevotella (12,35%), Faecalibacterium (7,05%),
RC9 (3,36%), Megamonas (3,17%) e Phascolarctobacterium_A (3,11%). Provavelmente o
microbioma ruminal foi influenciado pela monensina presente no concentrado. O suprimento
de feno foi eficaz apenas na modificação do microbioma fecal de bezerros leiteiros.
Palavras-chave: Feno; Microbiota intestinal; Monensina; Nutrição animal.
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Abstract
The composition of the GIT microbial community is influenced by both the diet and
the age of the animal. Different levels and sources of NDF can modify the gastrointestinal
microbiome. This study evaluated 18 Holstein calves housed in not-bedded suspended
individual cages, fed one of three treatments: 22NDF - conventional starter containing 22%
NDF (n = 7); 31NDF - starter with 31% NDF, replacing part of the corn by soybean hull (n = 6);
and 22Hay - conventional starter with 22% NDF plus coast-cross hay ad libitum (n = 5). All
animals received 4 L of milk replacer daily (24% CP; 18.5% fat; diluted to 12.5% solids), divided
into two meals, being weaned at 8th week of age. After weaning, animals were housed in
tropical shelters until week 10, fed with the respective solid diet and coast-cross hay ad libitum
for all treatments. To evaluate the microbiome, ruminal fluid samples were collected using a
modified Geishauser oral probe at weeks 2, 4, 6, 8 and 10, two hours after the morning
feeding, and fecal samples were collected at birth (0) and weeks 1, 2, 4, 8 and 10. The microbial
community was determined by sequencing V3 and V4 region amplicons of the 16S rRNA gene
that was amplified by PCR and sequenced by the Illumina MiSeq platform. The ruminal
microbiome had no differences in diversity for the effects of weeks, treatments, or interaction
of both factors. Sixteen bacterial phyla were identified, and the most abundant were
Bacteroidota (34.62%), Firmicutes_A (22.97%), Firmicutes_C (19.60%), Actinobacteriota
(7.97%) and Proteobacteria (4.40%). The most abundant genera in rumen fluid were Prevotella
(28.21%), Succinivibrio (2.94%), CAG-791 (2.43%), Pseudoscardorvia (2.12%) and
Treponema_D (2.06%). In feces, the diversity indices and evenness were higher for 22Hay
when compared to 22NDF, with no difference for 31NDF (P < 0.03). All indices were
significantly affected by calves age (P < 0.001). The point 0 had the greatest diversity and
richness. Week 1 and 2 had less evenness and diversity. The structure of the bacterial
community in feces was influenced only by age (P < 0.001). Twenty-five bacterial phyla were
identified, and the most abundant were Bacteroidota (36.32%), Firmicutes_A (30.32%),
Firmicutes_C (9.26%), Proteobacteria (7.60%) and Actinobacteriota (6.35%). The most
abundant genera were Prevotella (12.35%), Faecalibacterium (7.05%), RC9 (3.36%),
Megamonas (3.17%), and Phascolarctobacterium_A (3.11%). Probably the rumen microbiome
was influenced by the monensin present in the starter concentrate. The supply of hay was
only effective in modifying the fecal microbiome of dairy calves.
Keywords: Hay; Intestinal microbiota; Monensin; Animal nutrition.
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3.1. Introdução
O ambiente ruminal tem sido foco das maiores pesquisas com ruminantes adultos.
Da mesma forma, muitos estudos com bovinos jovens se concentraram no desenvolvimento
da função ruminal e na sucessão microbiana (Li et al., 2012; Rey et al., 2012; Wu et al., 2012;
Jami et al., 2013; Rey et al., 2014; Jiao et al., 2015; Dias et al., 2017). Entretanto, nos últimos
anos, a microbiota intestinal também foi alvo de estudos nesses animais, analisando-se
amostras fecais (Uyeno et al., 2010; Oikonomou et al., 2013; Myer et al., 2016). No entanto,
mesmo com uma série de pesquisas sobre esse tema, a relação de como a microbiota coloniza
e se estabelece no TGI, principalmente em bezerros em aleitamento não foi ainda totalmente
elucidada (Dias et al., 2018).
Conhecer e entender como os microrganismos se estabelecem no TGI tem
implicações ecológicas e fisiológicas importantes na criação econômica, no desenvolvimento
e na saúde dos bezerros e, também, na eficiência produtiva do animal a longo prazo (Li et al.,
2012). Além disso, compreender como a alimentação e o manejo dos animais podem alterar
a microbiota ruminal e intestinal poder ser uma janela de oportunidade para melhoria de
desempenho e saúde dos animais.
A dieta, especialmente a dieta sólida, representa um dos fatores mais importantes
que afetam o microbioma (Biesheuvel et al., 1991). Dessa forma, a composição do
concentrado inicial tem grande influência na composição bacteriana e no desenvolvimento
ruminal (Lengemann e Allen, 1959; Fonty et al., 1987; Carberry et al., 2014; Khan et al., 2016;
Diao et al., 2019), pois além de servir como inóculo constante de microrganismos, serve
também como substrato para crescimento dos mesmos.
A composição em ingredientes e em nutrientes dos concentrados iniciais é muito
variável. O concentrado rico em amido é rapidamente fermentável pela microbiota, causando
diminuição do pH ruminal, e dessa forma, pode inibir o crescimento microbiano de grupos
mais sensíveis ao pH mais baixo. Assim, o conteúdo mínimo de fibra é fundamental para
manter um ambiente ruminal adequado para os microrganismos e produzir bezerros
saudáveis que possam responder a diferentes manejos alimentares (Poczynek et al., 2020).
Davis e Drackley (1998) sugerem concentrados contendo de 16 a 25% de FDN. Essa ampla
faixa de recomendação tem como objetivo além de garantir um material de alta
digestibilidade, garantir também a saúde do epitélio ruminal. No entanto, o teor ideal de fibras
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na dieta de bezerros em aleitamento ainda é motivo de discussão (Daneshvar et al., 2015).
Além disso, não se sabe como o microbioma do TGI responde a essas variações de FDN no
concentrado.
A inclusão de feno na dieta de bezerros em aleitamento poderia ser uma alternativa,
uma vez que pode estimular o estabelecimento de populações microbianas específicas, como
bactérias celulolíticas (Pounden e Hibbs, 1948; Hibbs et al., 1956; Bryant et al., 1958). Outra
alternativa é a inclusão de ingredientes com fibra de alta digestibilidade em substituição ao
milho, como a casca de soja (Zambom et al., 2001) ou a polpa cítrica (Oltramari et al., 2018),
que podem ser utilizadas como fonte de energia, além de manter o teor de fibra da dieta
adequado, e reduzir a concentração de lactato (Cunningham et al., 1993). No entanto, a
literatura é escassa sobre como esses ingredientes poderiam afetar a microbiota do TGI de
bezerros em aleitamento.
O objetivo com o presente trabalho foi analisar a evolução do microbioma
gastrointestinal de bezerros em aleitamento recebendo dietas sólidas com diferentes níveis
(22 ou 31% na matéria seca) e fontes de FDN (casca de soja ou feno).
3.2. Material e Métodos
3.2.1. Animais, instalações e manejo alimentar
O Comitê de Ética em Pesquisa em Animais da Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” / Universidade de São Paulo aprovou todos os procedimentos envolvendo animais
neste estudo (Protocolo nº. 2018.5.586.11.7).
O experimento foi desenvolvido nas instalações do Bezerreiro Experimental “Evilásio
de Camargo”, do Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP, localizado na cidade de
Piracicaba – SP, no período de julho a dezembro de 2017. O estudo fez parte de um
experimento maior em que foram utilizados 35 bezerros da raça holandesa, recém-nascidos e
alimentados com 4L de colostro de alta qualidade (>50g/L) nas primeiras 6h de vida, conforme
recomendação da literatura (Godden, 2008). Foram utilizados apenas animais que
apresentaram proteína sérica acima de 5,5g/dL às 48h de vida (Elsohaby et al., 2018). O
delineamento experimental foi de blocos casualizados, sendo utilizados o sexo, o peso (37,33
± 1.33Kg) e a data de nascimento dos bezerros como fator de blocagem. O período
experimental foi 56 dias de aleitamento. Os dados de desempenho, saúde, parâmetros
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ruminais e sanguíneos já foram publicados e detalhes do manejo estão descritos no artigo de
Poczynek et al. (2020).
Do nascimento aos 56 dias os animais foram alojados em gaiolas individuais
suspensas (113cm x 140cm), em galpão arejado, utilizando tapete de borracha como cama.
Os animais tiveram livre acesso à água e ao concentrado inicial em cochos individuais
localizados na parte frontal da gaiola.
A dieta líquida utilizada foi o sucedâneo lácteo (23,8% PB e 18,5% de gordura,
Sprayfo Azul, Sloten de Brasil Ltd, Santos, SP, Brasil) diluído a 12,5% de sólidos, fornecido em
baldes, no volume de 4 L/d, divididos em duas refeições (7h e 17h). Conforme descrito por
Poczynek et al. (2020), este baixo volume de dieta líquida foi fornecido para estimular de
maneira mais rápida o consumo de concentrado de forma que os efeitos da dieta sólida
fossem mais marcantes.
Foram avaliadas três dietas sólidas, baseadas em dois concentrados iniciais (Tabela
1), formuladas de acordo com o NRC (2001) para atender as exigências de bezerros em
aleitamento:
1) 22FDN: concentrado inicial contendo 22% de FDN (controle);
2) 22Feno: concentrado inicial contendo 22% de FDN, com oferta de feno de coast-cross
picado ad libitum em cocho separado do concentrado.
3) 31FDN: concentrado inicial contendo 31% de FDN, com substituição parcial do milho por
casquinha de soja;
Os teores de FDN no controle (22FDN) foram definidos considerando-se as
recomendações de teor de fibra no concentrado de bezerros entre 16 a 25% de FDN sugeridas
por Davis e Drackley (1998), resultando em concentrado com 10,1% de hemicelulose, 11,0%
de celulose e 0,83% de lignina. O teor de FDN do concentrado com FDN elevado (31FDN) foi
definido com o objetivo de estudar o efeito de elevar o FDN além do recomendado fazendo o
uso de um coproduto disponível na indústria nacional, com boa qualidade da fibra que
resultou em valores de 10,8% de hemicelulose, 19,0% de celulose e 1,2% de lignina. A dieta
sólida baseada em concentrado e oferta livre de feno de gramínea picado foi definida
considerando que esta é a prática mais comumente utilizada pelos produtores. Nesta situação
os animais regulam o consumo tanto de concentrado, quanto de feno. O feno utilizado no
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presente trabalho tem fibra de menor qualidade (29,5% hemicelulose, 34,8% celulose e 5,3%
de lignina).
Tabela 1. Composição química e ingredientes das diferentes dietas experimentais.
Composição
Composição, % MS
Matéria seca, % Matéria natural
Matéria mineral
Proteína bruta
Fibra em detergente neutro
Fibra em detergente ácido
Lignina
Extrato Etéreo
Carboidratos não fibrosos
Nutrientes digestíveis totais
Ingredientes, % MS
Milho moído
Farelo de soja
Casca de soja
Premix mineral/vitamínico1

22FDN

31FDN

22FENO

88,7
8,3
18,5
22,0
11,9
0,83
2,8
48,6
84,8

89,5
8,7
18,9
31,0
20,2
1,2
2,6
40,1
78,9

88,5
7,2
11,8
69,6
40,1
5,3
1,3
54,0

56
29
11
4

42
27
27
4

56
29
11
4

1

Composição do Premix mineral/vitamínico: Ca 20%; P 6,5%; F 650 ppm; Na 4%; K 1%; Mg 7%; S 0,7 %; Co 25
ppm; Cu 800 ppm; Cr 20 ppm; I 40 ppm; Fe 1400 ppm; Mn 1500 ppm; Se 18 ppm; Zn 3200 ppm; Vit. A 140.000
UI/kg; Vit. D3 50.000 UI/kg; Vit. E 1500 UI/kg; Vit. B1 250, Vit B2 250.000 ppm; Vit B6 250 ppm; Vit. B12 250 ppm;
Niacina 400 ppm; Ác. Pantotênico 500 ppm; Ác. Fólico 20 ppm; Biotina 10 ppm; B.H.T 800ppm, Monensina sódica
900 ppm.

3.2.2. Animais utilizados para avaliação do microbioma
Concomitante ao experimento de desempenho, foram selecionados 18 animais para
a realização do estudo de microbioma, sendo sete para o tratamento 22FDN, cinco para o
22Feno e seis para o 31FDN. Além dos 56 dias de aleitamento, os animais permaneceram mais
14 dias em experimento para posteriores coletas.
Aos 56 dias de idade, iniciou-se o desaleitamento dos animais no aleitamento
vespertino, com redução de 0,5L da dieta líquida por refeição, de modo que aos 58 dias os
animais estavam desaleitados. A partir do desaleitamento, os animais foram alojados em
abrigos do tipo casinha tropical até os 70 dias de idade, com livre acesso à água, ao mesmo
concentrado do período de aleitamento e feno picado, agora para todos os grupos.
3.2.2.1. Coletas de fluído ruminal e fecal
Amostras de fluído ruminal foram colhidas nos dias 14 (S2), 28 (S4), 42 (S6), 56 (S8) e
70 (S10) de vida, duas horas após o fornecimento das dietas pela manhã. As colheitas foram
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realizadas por via oro esofágica, utilizando-se uma mangueira flexível de 150 cm de
comprimento, 1,3cm de diâmetro interno e 0,2cm de espessura de parede, a qual era
conectada a uma bomba de vácuo (Modelo TE-0581, Tecnal Ltda., Piracicaba, SP, Brasil). As
amostras foram colhidas, descartando-se a porção inicial de forma a se evitar a contaminação
com saliva. Após filtragem em tecido de algodão, uma alíquota foi armazenada em tubete
plástico estéril de 2mL, e congelado em freezer a -20°C, para posterior avaliação do
microbioma
Amostras fecais foram coletadas no dia 0 (± 2 horas após o nascimento, antes do
fornecimento de colostro) e posteriormente nos dias 7 (S1), 14 (S2), 28 (S4), 56 (S8)
(desaleitamento) e 70 (S10) (pós-desaleitamento). As amostras foram coletadas
manualmente, de forma asséptica, diretamente do reto dos animais, utilizando-se uma luva
de látex para cada animal, evitando-se contaminação cruzada das amostras. Cerca de 2g de
fezes foram colhidos, acondicionadas em tubos estéreis, e congeladas imediatamente a -20°C.
Em caso de perda da coleta de amostra de fluído ruminal ou fezes, por demora no
processo ou ausência de material (fecal), uma nova tentativa era realizada no dia seguinte, e
caso, novamente, houvesse algum tipo de problema, essa coleta era descartada.
3.2.3. Avalição do microbioma
3.2.3.1. Extração de DNA
A extração do DNA das amostras de rúmen e de fezes, foi realizada com o kit de
extração QIAamp® Fast DNA Stool Minikit (Qiagen, Hilden, Alemanha), seguindo o protocolo
do fabricante. A qualidade das amostras de DNA da comunidade de microrganismos foi
avaliada por eletroforese em gel de agarose a 0,8% e as concentrações das mesmas foram
quantificadas em espectrofotômetro modelo NanoDrop® ND-2000 (Thermo Fisher Scientific,
Wilmington, DE, EUA).
3.2.3.2. Preparo de biblioteca e sequenciamento
O preparo das bibliotecas foi realizado seguindo as recomendações Illumina (Figura
1). A região hipervariável V3-V4 do gene 16S rRNA foi sequenciada com a plataforma Illumina
MiSeq V2 (Illumina, San Diego, CA, EUA) e as leituras produzidas foram de 2x250 pb.
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Figura 1. Princípio do preparo das bibliotecas, segundo recomendação da Illumina.

3.2.3.3. Análise de dados
Os dados foram analisados seguindo um pipeline previamente publicado (Callahan et
al., 2016), usando o pacote DADA2 no R (R Core Team, 2019) para gerar variantes exatas da
sequência de amplicons (ASVs; Amplicon Sequencing Variants) (Wang et al., 2007). A função
assignTaxonomy toma como entrada um conjunto de sequências (ASVs) a serem classificadas
e um conjunto de treinamento de sequências de referência com taxonomia conhecida, e
atribui taxonomias. O banco de dados GTDB: Genome Taxonomy Database versão r89 foi
utilizado como referência (Parks et al., 2017).
As classificações taxonômicas geradas pelo DADA2, e suas quantificações, foram
importadas para o programa phyloseq (McMurdie e Holmes, 2013), também implementado
no R. Foram utilizadas as ferramentas para ecologia e análise filogenética, VEGAN (Dixon,
2003), ade4 (Dray e Dufour, 2007), ape (Paradis e Schliep, 2019), e Picante (Kembel et al.,
2010), o ggplot2 (Wickham, 2009) foi utilizado para produzir gráficos de alta qualidade. As
análises de diversidade Alfa e Beta foram realizadas no pacote phyloseq, conforme descrito
em (Callahan et al., 2016). Foram filtradas as ASVs que não foram classificadas em pelo menos
até o nível de família, e ASVs assinaladas como mesmo gênero foram aglomeradas. Após a
aplicação destes filtros, foram obtidas as tabelas de contagens brutas de abundância e de
abundância relativa.
Em seguida, as contagens taxonômicas contidas no objeto phyloseq foram
importadas para o pacote edgeR (Robinson et al., 2010) para normalização dos tamanhos das
bibliotecas de cada amostra (Robinson e Oshlack, 2010), subsequentemente as contagens
foram transformadas para o logaritmo base 2 das contagens por milhão (logCPM) de cada
amostra (transformação voom) (Law et al., 2014). Estas transformações permitem que os
modelos lineares implementados no pacote limma (Ritchie et al., 2015) sejam usados na
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análise de abundância diferencial. Finalmente, após o ajuste do modelo linear com limma, a
abundância taxonômica diferencial foi testada para cada contraste (par de tratamentos) com
testes t moderados (Smyth, 2004). O programa STAMP 2.1.3 (Parks et al., 2014) foi utilizado
para ilustrar a abundância diferencial entre os tratamentos.
3.3. Resultados
3.3.1. Resultados de desempenho
Segundo os dados publicados por Poczynek et al. (2020), os diferentes níveis e fontes
de FDN não alteraram o consumo de concentrado e consumo total de dieta sólida. O consumo
de FDN do concentrado (P < 0,01) e da dieta total (P < 0,01) foi maior para da dieta 31FDN em
comparação as demais durante ao aleitamento. O peso ao desaleitamento, o ganho médio
diário, a eficiência alimentar, as medidas corporais, os metabólitos sanguíneos e o escore fecal
não foram afetados pelas diferentes dietas, mas todas mostraram efeito para idade, em
função do aumento no consumo de concentrado. Em relação aos parâmetros ruminais, a dieta
31FDN tendeu a maior concentração total de AGCC (P = 0,06), enquanto a dieta 22FDN
resultou em maior concentração de N-amoniacal em comparação as outras dietas (P < 0,01).
As diferentes dietas sólidas não afetaram o pH ruminal ou fecal.
3.3.2. Comunidade bacteriana no fluído ruminal
A análise de perfil microbiano foi realizada usando dados da sequência de amplicons
do gene 16S rRNA. Os índices de diversidade α (Shannon e Simpson), riqueza (Chao1),
uniformidade (Pielou) da comunidade bacteriana no rúmen não foram afetados pelas
diferentes dietas sólidas ou pela idade dos animais, assim como pela interação entre esses
fatores (Tabela 2).
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Tabela 2. Índices de diversidade alfa, riqueza e uniformidade microbiana do fluído ruminal de
bezerros alimentados com dietas sólidas contendo diferentes níveis e fontes de FDN
Dietas sólidas

Índices

1

p-valor

22FDN

22Feno

31FDN

DS1

I

DS x I

Shannon

2,12 ± 0,44

2,03 ± 0,44

2,10 ± 0,33

0,704

0,150

0,654

Simpson

0,77 ± 0,11

0,75 ± 0,12

0,78 ± 0,12

0,650

0,309

0,947

Chao1

39,83 ± 10,54

40,05 ± 11,80

40,45 ± 15,69

0,983

0,157

0,141

Pielou

0,58 ± 0,10

0,56 ± 0,10

0,58 ± 0,07

0,570

0,336

0,950

DS = efeito da dieta sólida; I = efeito da idade; DS x I = efeito da interação entre dieta sólida e idade dos animais.

A análise de diversidade β também não mostrou efeitos das dietas sólidas (P = 0,125),
idade dos animais (P = 0,702) ou da interação entre esses fatores (P = 0,809) (Figura 2). A
comunidade bacteriana no fluído ruminal foi representada em duas abordagens:
escalonamento multidimensional (MDS, Figura 2a) e análise de correspondência
destendenciada (DCA, Figura 2b), que mostra a métrica de distância UniFrac ponderada. Em
ambas abordagens não é possível observar diferenças tanto entre os tratamentos quanto
entre as semanas.
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Figura 2. Estrutura da comunidade microbiana em amostras ruminais de bezerros alimentados com
dietas sólidas contendo diferentes níveis e fontes de FDN. Escalonamento multidimensional
(MDS) e análise de correspondência destendenciada (DCA) mostrando a métrica de distância
UniFrac ponderada.

Em relação a composição microbiana do fluído ruminal, foram identificados um total
de 16 filos bacterianos. No geral, os filos predominantes foram Bacteroidota (34,62%),
Firmicutes_A (22,97%), Firmicutes_C (19,60%), Actinobacteriota (7,97%) e Proteobacteria
(4,40%), que corresponderam a 89,56% do total. Independente da dieta sólida ou da idade do
animal, o filo Bacteroidota foi o predominante. Dos 16 filos, 10 apresentaram abundância ≥
1%, e cinco com abundância entre 0,1 e 1%. No entanto, há muita variação entre indivíduos
(Figura 3).
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Figura 3. Abundância relativa bacteriana a nível de filo em amostras de fluído ruminal em bezerros
alimentados com dietas sólidas contendo diferentes níveis e fontes de FDN. Cada barra representa a
indentificaçao da amostra analisada: X-SYR, onde X é o animal, SY, a semana a qual foi realizada a
coleta, e R de rúmen.
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Desses 16 filos, foram quantificados 217 gêneros no fluído ruminal, sendo
identificados apenas 169 gêneros. Desses, 11 apresentavam abundância ≥ 1%, e 31 com
abundância entre 0,1 e 1%. Os demais 48 gêneros permanecem sem identificação no banco
de dados do GTDB. No entanto, vale ressaltar que sete desses gêneros sem identificação
apresentaram abundância ≥ 1%, e outros sete entre 0,1 e 1%. Entre os identificados, pode-se
destacar os predominantes, como o gênero Prevotella (28,21%), Succinivibrio (2,94%), CAG791 (2,43%), Pseudoscardovia (2,12%) e Treponema_D (2,06%) (Figura 4). Gêneros não
identificados (NI) corresponderam a 39,0% do total. Dentre os NI, pode-se destacar um
membro da família Lachnospiracea e outro da família Selenomonadaceae, com abundâncias
de 15,24% e 10,39%, respectivamente.
Independente da dieta sólida ou da idade do animal, o gênero Prevotella foi o mais
abundante. De todos os gêneros quantificados, apenas três estiveram presentes em todas as
amostras, sendo um gênero NI da família Lachnospiraceae, e os gêneros Pyramidobacter e
Prevotella, o que pode representar um microbioma central e resiliente a esse tipo de dieta.

62

Figura 4. Abundância relativa bacteriana a nível de gênero para amostras de fluído ruminal em
bezerros alimentados com dietas sólidas contendo diferentes níveis de FDN. Cada barra representa a
indentificaçao da amostra analisada: X-SYR, onde X é o animal, SY, a semana a qual foi realizada a
coleta, e R de rúmen.
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Para a análise de abundância diferencial entre os grupos, foram considerados
comparações entre as dietas sólidas, dentro de cada semana de idade dos animais. Dos 169
gêneros identificados, apenas 63 foram significativos no total entre as comparações testadas
para tratamentos dentro das semanas, e 26 foram significativos apenas em uma única semana
de vida. Uma observação interessante a respeito desses dados refere-se ao número de
interações significativas. Na 2ª semana, fora 35 interações, sendo alteradas para 14, 11, 15 e
finalmente 19 interações, respectivamente para 4ª, 6ª, 8ª e 10ª semana de vida (Figura 5).
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Figura 5. Abundância diferencial em gêneros bacterianos abundantes em amostras de fluído ruminal
em bezerros alimentados com dietas sólidas com diferentes níveis e fontes de FDN. Gêneros listados
apresentaram abundância média ≥ 0,01%. Médias seguidas pela mesma letra não são
significativamente diferentes pelo teste t (P > 0,05). Cada coluna representa a média dos animais
amostrados naquela semana especifica dentro da sua dieta.
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3.3.3. Comunidade bacteriana fecal
A diversidade microbiana fecal mostrou resultados bem diferentes dos encontrados
na comunidade bacteriana ruminal. Os índices de diversidade α (Shannon e Simpson) e a
uniformidade (Pielou) foram superiores em amostras de animais recebendo a dieta 22Feno
quando comparada à dieta 22FDN, não diferindo da dieta 31FDN. A idade dos animais afetou
de forma significativa os índices de diversidade, riqueza e uniformidade, no entanto, não
houve efeito de interação da dieta sólida e da idade dos animais (Tabela 3).
Tabela 3. Índices de diversidade alfa, riqueza e uniformidade microbiana em amostras fecais
de bezerros alimentados com dietas sólidas contendo diferentes níveis e fontes de
FDN
Índices

Dietas sólidas
22FDN

22Feno

p-valor
31FDN

DS1

I

DS x I

Shannon

2,57 ± 0,58b

2,82 ± 0,52a

2,65 ± 0,52ab

0,027

< 0,001

0,131

Simpson

0,85 ± 0,09b

0,89 ± 0,06a

0,85 ± 0,06ab

0,022

< 0,001

0,124

Chao1

57,47 ± 27,54

56,96 ± 21,91

59,31 ± 28,91

0,870

< 0,001

0,595

Pielou

0,65 ± 0,10b

0,71 ± 0,07a

0,66 ± 0,08ab

0,002

< 0,001

0,068

1

DS = efeito da dieta sólida; I = efeito da idade; DS x I = efeito da interação entre dieta sólida e idade dos animais

Todos os índices analisados apresentaram efeito significativo da idade dos animais (P
> 0,0001; Figura 6). De forma geral, as amostras coletadas no tempo 0 (até duas horas após o
nascimento) apresentaram maior diversidade, riqueza e uniformidade. As semanas 4, 8 e 10
foram semelhantes ao tempo 0 em diversidade α, pelo índice de Simpson, e uniformidade
(Pielou). Amostras coletadas nas semanas 1 e 2 foram as que tiveram menor diversidade α,
tanto Simpson quanto Shannon, além de menor uniformidade (Pielou).
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Figura 6. Índices de diversidade (Shannon e Simpson), riqueza (Chao1) e uniformidade (Pielou) em
amostras fecais de bezerros alimentados com dietas sólidas contendo diferentes níveis de FDN

A avaliação da diversidade β mostra que houve efeito apenas para a idade dos
animais (P < 0,001), sem efeito das dietas ou da interação desses fatores (P = 0,206; = 0,088).
Os efeitos da idade dos animais podem ser observados na Figura 7, a partir da avaliação dos
índices de diversidade β, MDS e DCA.
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Figura 7. Estrutura da comunidade microbiana em amostras fecais de bezerros alimentados com dietas
sólidas contendo diferentes níveis de FDN. Escalonamento multidimensional (MDS) e análise de
correspondência destendenciada (DCA) mostrando a métrica de distância UniFrac ponderada.

Foram identificados 27 filos bacterianos nas amostras fecais. Os cinco filos mais
abundantes corresponderam a 89,8% do total, compreendendo os filos Bacteroidota
(36,32%), Firmicutes_A (30,32%), Firmicutes_C (9,26%), Proteobacteria (7,60%) e
Actinobacteriota (6,35%) (Figura 8). Independente da dieta, Bacteroidota e Firmicutes_A
foram os filos predominantes nas amostras de fezes. Já em relação à idade dos animais ou o
efeito da idade dentro das dietas sólidas, houve muita variação e nenhum filo pode ser
considerado como predominante.
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Figura 8. Abundância relativa bacteriana a nível de filo em amostras de fecais de bezerros alimentados
com dietas sólidas contendo diferentes níveis de FDN. Cada barra representa a indentificaçao da
amostra analisada: X-SYR, onde X é o animal, SY, a semana a qual foi realizada a coleta, e F de fezes.
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Nas amostras fecais, foram quantificados 457 gêneros, sendo identificados no banco
de dados, apenas 361 (79%). Os gêneros mais prevalentes foram Prevotella (12,35%),
Faecalibacterium (7,05%), RC9 (3,36%), Megamonas (3,17%) e Phascolarctobacterium_A
(3,11%) (Figura 9). Nas amostras fecais, o gênero Prevotella foi numericamente menos
abundante quando comparado ao fluído ruminal. Outros gêneros menos abundantes
representaram cerca de 44% do total e os não identificados cerca de 26,8% do total. Prevotella
e Faecalibacterium foram os gêneros predominantes independente da dieta sólida fornecida
aos animais.
O tempo 0 apresentou maior riqueza quando comparado aos demais tempos de
coletas. Quando se avalia o banco de dados desconsiderando essas amostras, tem-se um total
de 143 gêneros, entre identificados e não identificados. Ou seja, 314 gêneros que podem ser
considerados transitórios.
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Figura 9. Abundância relativa bacteriana a nível de gênero em amostras de fecais de bezerros
alimentados com dietas sólidas contendo diferentes níveis de FDN. Cada barra representa a
indentificaçao da amostra analisada: X-SYR, onde X é o animal, SY, a semana a qual foi realizada a
coleta, e F de fezes.
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Para a análise de abundância diferencial entre os grupos, foram consideradas
comparações entre as dietas sólidas, dentro de cada semana de idade do animal. Dos 457
gêneros, apenas 96 foram significativos no total entre as comparações testadas. Assim como
no fluído ruminal, o número de interações diminui muito em relação em ao tempo 0 (42
interações significativa), quando se avalia as interações significativas na semana 1 (29
interações), e posteriormente nas semanas 2 (23), 4 (16), 8 (21) e 10 (14) de idade dos animais
(Figura 10).
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Figura 10. Abundância diferencial em gêneros bacterianos abundantes em amostras de fluído ruminal
em bezerros alimentados com dietas sólidas com diferentes níveis e fontes de FDN. Gêneros listados
apresentaram abundância média ≥ 0,01%. Médias seguidas pela mesma letra não são significamente
diferentes pelo teste t (P > 0,05). Cada coluna representa a média dos animais amostrados naquela
semana especifica dentro da sua dieta.
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3.4. Discussão
3.4.1. Diversidade microbiana ruminal
Segundo Malmuthuge e Guan (2017), a diversidade microbiana no rúmen é muito
dependente da dieta, ou seja, do substrato disponível para ser fermentado. Além disso, a
diversidade possui uma forte especificidade com o hospedeiro. Dias et al. (2017) encontraram
maior diversidade microbiana ruminal para animais que receberam concentrado durante o
aleitamento em comparação a animais que foram alimentados exclusivamente com leite
integral. Biscarini et al. (2018) também encontraram maior diversidade para animais
suplementados com bagaço de uva em comparação ao grupo controle, ambas as dietas com
nível de FDN (20%) similar a uma das dietas do presente estudo. No entanto, no presente
trabalho, mesmo os diferentes níveis e fontes de FDN não foram suficientes para alterar a
diversidade microbiana ruminal. Era esperado que animais suplementados com o feno
apresentassem maior diversidade ruminal, assim como ocorreu no trabalho de Kim et al.
(2016). Como observado no trabalho de Poczynek et al. (2020), as diferentes dietas, além de
não afetarem o consumo de concentrado, que foi abaixo do esperado para animais recebendo
apenas 4 L/d de leite, também não afetaram a maioria dos parâmetros ruminais, com exceção
do N-amoniacal.
Trabalhos anteriores relataram que as comunidades bacterianas no rúmen mudaram
com a idade (Jami et al., 2013; Rey et al., 2014; Dill-McFarland et al., 2017). Jami et al. (2013)
sugeriram que há a transição de uma comunidade heterogênea e menos distinta para uma
população bacteriana madura mais homogênea e diversa quando adultos. No trabalho de DillMcFarland et al. (2017), bezerros amostrados alguns dias após o desaleitamento tinham uma
comunidade ruminal mais diversa em comparação aos bezerros amostrados durante
aleitamento. O mesmo não ocorreu no presente trabalho, uma vez que a diversidade
microbiana não variou ao longo do período de aleitamento e permaneceu semelhante no pósdesaleitamento.
Uma possibilidade para a ausência de efeito da composição de dieta sólida e da idade
dos animais na diversidade, seja a presença de monensina no premix mineral/vitamínico. A
monensina é um ionóforo que interrompe o fluxo de íons através das membranas
microbianas, causando morte celular (Schelling, 1984). Além de ser utilizado no controle de

74
coccidiose (Bangoura e Bardsley, 2020), em ruminantes é usada para limitar os efeitos da
acidose ruminal (Clemmons et al., 2019). No entanto, não existem trabalhos na literatura que
avaliem se a concentração de monensina adequada para tratar coccidiose pode afetar o
estabelecimento e desenvolvimento do microbioma ruminal em bezerros leiteiros em
aleitamento.
Em novilhos de corte, Thomas et al. (2017) observaram que a associação de
monensina (478,3 mg/Kg de MS) e tilosina (96 mg/Kg de MS) diminuiu a diversidade
microbiana ruminal quando comparados a animais que nunca receberam nenhum tipo de
ionóforo, beta-agonistas, antibióticos ou antimicrobianos. Outro ponto importante que esses
autores observaram é que a composição em nível de filo não foi afetada pelos tratamentos.
No presente estudo, a concentração da monensina foi de 36 mg/Kg de MS. Esta
concentração está na faixa da recomendação citada por Bangoura e Bardsley (2020) para
tratamento da coccidiose, de 0,3 até 1,0 mg/Kg de peso vivo. Mesmo sendo uma concentração
10 vezes menor que a utilizado no trabalho de Thomas et al. (2017), pode ser que para
bezerros com o rúmen em desenvolvimento, a concentração presente na dieta já cause efeitos
no microbioma que ainda está se estabelecendo.
Até a introdução de modernas técnicas moleculares, acreditava-se que uma
população funcional de bactérias no rúmen de bezerros se estabeleceria com 10 a 14 dias de
idade quando há acesso a concentrado convencional (Poe et al., 1971). Hoje, sabe-se que
alguns microrganismos funcionais no rúmen já estão presente, em menor abundância, desde
o primeiro dia de vida (Skillman et al., 2004; Gagen et al., 2012; Guzman et al., 2015), antes
mesmo da introdução de alimentos sólidos (Rey et al., 2014; Dias et al., 2017) ou mesmo em
animais que são alimentados apenas com leite durante todo o período de aleitamento (Li et
al., 2012). No presente trabalho, cuja avaliação do microbioma ruminal começou aos 14 dias,
alguns animais já apresentavam microbiota funcional mesmo com consumo de concentrado
bastante reduzido, de aproximadamente 50g, conforme descrito no trabalho de Poczynek et
al. (2020). Dessa forma, o rúmen já apresentava microbiota com composição que permaneceu
estável após os animais serem desaleitados.
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3.4.2. Diversidade microbiana fecal
Bezerros em aleitamento são considerados como pré-ruminantes, uma vez que o
rúmen não está completamente desenvolvido e funcionando plenamente como uma câmara
de fermentação. Assim, parte do alimento ingerido não é fermentado pelo rúmen, podendo
servir de substrato para crescimento microbiano no trato intestinal (Dill-McFarland et al.,
2017), e dessa forma, estimular uma maior diversidade microbiana quando comparada ao
ambiente ruminal. O baixo consumo observado por Poczynek et al., (2020) também pode ter
influência na diversidade microbiana fecal. Assim, o baixo consumo associado ao
desenvolvimento do rúmen mais lento permitiria que mais substrato da dieta chegasse ao
intestino, pois a fermentação ruminal não era eficiente. Talvez por isso, as dietas afetaram a
diversidade microbiana fecal. Os trabalhos que citam o efeito da suplementação com feno no
microbioma gastrintestinal, focam o efeito no rúmen, sem qualquer menção ao
intestinal/fecal. Dessa forma, até anteriormente ao nosso trabalho, não se sabia a respeito da
influência da suplementação com feno na microbiota fecal.
Diferente dos resultados encontrados no rúmen, a diversidade na comunidade
microbiana fecal foi afetada pelas diferentes dietas sólidas. Embora no rúmen a ausência de
efeitos da dieta sólida possa estar associada a presença de monensina, uma vez que este
ionóforo chega em baixíssimas concentrações no intestino (Herberg et al., 1978; Thomas et
al., 2017), a maior inclusão de FDN na dieta sólida dos animais afetou de forma significativa a
comunidade bacteriana fecal.
Segundo Dill-McFarland et al. (2017), as comunidades bacterianas se estabelecem
rapidamente no TGI (fezes utilizadas como proxy) dos bezerros logo às 2 semanas de idade,
assim como observado em trabalhos anteriores (Uyeno et al., 2010; Malmuthuge et al., 2014).
No presente estudo, com uma semana de idade, já havia uma microbiota bem estabelecida
no intestino dos animais, mesmo com diversidade e uniformidade menor que as semanas
posteriores. Uma hipótese para esses dados pode estar relacionada ao ambiente restrito ao
qual esses animais foram submetidos, sendo alojados em gaiolas individuais suspensas sem a
presença de cama. No entanto, não existem trabalhos na literatura que comparem como
diferentes sistemas de criação podem afetar o microbioma gastrintestinal em bezerros
leiteiros. Em humanos, já se sabe que o ambiente é um dos principais fatores que ajudam a
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modular o microbioma intestinal (Spor et al., 2011; Korpela et al., 2016; Rothschild et al., 2018;
Dong e Gupta, 2019).
A menor diversidade geral observada com 2 semanas de idade pode ser atribuída à
maior ocorrência de diarreia, como observado por Poczynek et al. (2020). Resultados
semelhantes foram discutidos por Nakamura et al. (2017), quando bezerros diarreicos
apresentaram menor densidade e riqueza microbiana, e consequentemente, menor
diversidade. Alterações no microbioma do TGI em função de diarreia também foram
identificadas em bovinos jovens (Xie et al., 2013; Zeineldin et al., 2018). Além disso, o
tratamento com antibióticos para tal doença tem grande efeito na microbiota intestinal/fecal,
assim como relatado por Oultram et al. (2015) e Yousif et al. (2018). Em vacas em lactação, Ji
et al. (2018) notaram que o uso de antibióticos afeta a microbiota ruminal e fecal a partir do
terceiro dia de uso, com possibilidade de efeito residual por mais de 18 dias. Talvez em animais
em crescimento, esse efeito ocorra mais rápido, mas com menor duração, pois quando se
analisa os resultados da coleta aos de 4 semanas de vida, observa-se maior diversidade e
uniformidade comparada as amostras do período de diarreia. No entanto, Dill-McFarland et
al. (2017) também observaram menor diversidade na 2ª semana de vida dos animais, quando
comparada a 4ª e a 8ª semana, sem atribuir isso a outro fator especifico, além da idade
propriamente.
3.4.3. Composição microbiana do TGI
Firmicutes e Bacteroidota (antigo filo Bacteroidetes) são os filos bacterianos
dominantes no TGI (Clemmons et al., 2019). No ambiente ruminal, Firmicutes são tipicamente
mais abundantes em dieta predominantemente baseada em forragens, enquanto
Bacteroidota são geralmente mais abundantes em dietas consistindo principalmente de
concentrado (Fernando et al., 2010; McCann et al., 2016). Independente da dieta sólida, ou
seja, do nível de FDN, o filo Bacteroidota foi o predominante, provavelmente devido ao fato
de 31% de FDN não ser suficiente para modular o microbioma, especialmente em animais com
o rúmen em desenvolvimento. Sabe-se que a dieta tem grande influência na composição da
microbiota ruminal (Petri et al., 2013; Thoetkiattikul et al., 2013). No entanto, há uma forte
especificidade da microbiota com o hospedeiro, o que torna a composição da comunidade
bacteriana variável entre os bezerros alimentados com uma mesma dieta (Li et al., 2012; Jami
et al., 2013). Em nosso trabalho foi observado uma variação individual para animais em uma
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mesma dieta, sugerindo que outros fatores podem interferir na composição microbiana do
TGI.
Segundo Jami et al. (2013), com o aumento da idade dos bezerros, as comunidades
microbianas do rúmen tendem a apresentar decréscimo na abundância de Proteobacteria e
simultaneamente aumento de Bacteroidota e Firmicutes desde o nascimento até o
desaleitamento. Contudo, os resultados do presente estudo mostram que os três filos citados
apresentaram abundância constante ao longo da idade dos bezerros, o que sugere mais uma
vez o efeito da inclusão de monensina na dieta sólida sobre o microbioma ruminal. Por outro
lado, esse efeito foi observado no microbioma fecal, com aumento da abundância do filo
Bacteroidota e redução de Proteobacteria.
Em nível de gênero, observou-se que Prevotella foi predominante no microbioma
ruminal e fecal, independentemente da dieta. Em outros trabalhos (Uyeno et al., 2010; Li et
al., 2012; Dias et al., 2017; Dill-McFarland et al., 2017; Biscarini et al., 2018), esse gênero
também foi o mais abundante no TGI ao longo do período de aleitamento. Essas bactérias são
versáteis em aproveitar diferentes substratos, incluindo a fermentação de amidos e xilanos
para produzir propionato, succinato e acetato (Flint et al., 2008). A literatura mostra que esse
gênero aumenta rapidamente com ingestão de alimentos sólidos (Malmuthuge et al., 2014;
Rey et al., 2014) e em animais alimentados com dietas ricas em fibras (Jami et al., 2013). No
rúmen, a abundância, praticamente dobrou da 2ª para a 4ª semana de idade, provavelmente
em função do aumento no consumo de concentrado, que saiu de cerca de 50g para quase
300g na 4ª semana (Poczynek et al., 2020). Como os animais apresentaram consumo de dieta
sólida total, consumo de concentrado, e consumo de CNF e NDT similar ao longo do período
de aleitamento (Poczynek et al., 2020), este pode ser um motivo para este gênero não diferir
entre os tratamentos, tanto nas amostras de fluído ruminal quanto nas fezes. Outra
possibilidade, conforme observado por Osborne e Dehority (1989) e Fondevila e Dehority
(1996), é o fato da espécie Prevotella ruminicola poder interagir com a espécie Fibrobacter
succinogenes e melhorar a digestibilidade da fibra. No entanto, o gênero associado a espécie
de Fibrobacter não foi identificado em nosso trabalho, o que talvez tenha minimizado essa
ação e possivelmente o crescimento da Prevotella nos animais alimentados com dietas com
maior teor de fibra, resultando na ausência de efeito da dieta sólida. Segundo Callaway e
Russell (2000), cepas de Prevotella podem apresentar capacidade de crescimento na presença
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monensina. Isso explicaria a alta abundância desse gênero em relação aos demais, e também
sua alta abundância no rúmen em comparação às fezes.
O Succinivibrio é outro gênero importante, principalmente para o rúmen, pois
fermenta os produtos de hidrólise do amido (maltose, dextrina, glicose) em primariamente
succinato, acetato e formato (Bryant e Small, 1956) e tem associação negativa com o pH
ruminal (Rey et al., 2014) e proporção molar de acetato (Dias et al., 2017). Sua abundância
variou em 2% nas primeiras semanas, mas aumentou para cerca de 4,76% na 8ª semana,
quando os animais foram desaleitados, diminuindo para 3,36% na 10ª semana. Esses
resultados corroboram aqueles de Rey et al. (2014), que observaram aumento na abundância
de Succinivibrio após o fornecimento da dieta sólida. Da mesma forma, está em acordo com
os dados de Meale et al. (2016), que relataram redução na abundância desse gênero após o
desaleitamento.
Ao contrário do observado por Dias et al. (2017) e Jami et al. (2013), a abundância de
Megasphaera não aumentou em resposta ao consumo de concentrado. Na verdade, diminuiu
de 5,3% na 2ª semana para 0,22% na 10ª semana, resultados bem semelhantes as proporções
encontradas por Meale et al. (2016). A presença de Megasphera não foi relatada em estudos
realizados com bezerros alimentados com sucedâneo (Li et al., 2012; Wu et al., 2012) ou leite
integral e concentrado com feno (Malmuthuge et al., 2014; Rey et al., 2014). Segundo Dias et
al. (2017), entender como diferentes dietas podem afetar a colonização, pode permitir a
utilização de diferentes estratégias alimentares como forma de estimular a abundância de
microrganismos de interesse.
3.5. Conclusão
Os níveis e fontes de FDN na dieta sólida não foram eficazes em modificar o
microbioma ruminal de bezerros jovens. Não se sabe ao certo se o microbioma do rúmen em
desenvolvimento é resiliente a mudanças na dieta ou se a monensina, mesmo em baixa
concentração na dieta sólida, pode causar efeitos na colonização e estabelecimento da
comunidade microbiana.
Por outro lado, o fornecimento de feno na dieta sólida resultou em maior diversidade
α no microbioma em amostras fecais de bezerros leiteiros, sugerindo efeitos importantes no
microbioma intestinal. Além disso, a diferença de acordo com a idade dos animais pode ser
uma ferramenta para entender o melhor momento para possíveis intervenções na dieta para
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manipular a composição do microbioma intestinal visando melhorar o desempenho e a saúde
animal.
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4. MICROBIOMA FECAL DE BEZERRROS LEITEIROS ALIMENTADOS COM
DIFERENTES DIETAS LÍQUIDAS
Resumo
O fornecimento de dieta líquida ao bezerro recém-nascido tem implicações
consideráveis para o desenvolvimento da microbiota intestinal, pois sua composição pode
mudar a população para uma microbiota altamente adaptada. A acidificação do leite pode
afetar positivamente os microrganismos benéficos para a saúde do intestino. O presente
trabalho avaliou 15 bezerros da raça Holandesa alojados em abrigos tropicais, alimentados
com uma das três dietas líquidas: I - leite integral (n = 5), II – sucedâneo lácteo (22,9% PB; 18,8
% de gordura; diluído para 14% de sólidos; n = 5) e III - leite integral acidificado a pH 4,5 com
ácido fórmico (n = 5). Todos os animais receberam 6 L de dieta líquida, divididos em duas
refeições, sendo desmamados na 8ª semana de idade. Após o desaleitamento, todos os
bezerros foram agrupados alojados e alimentados com o concentrado inicial e feno a vontade.
Para avaliar o microbioma, as amostras fecais foram coletadas no nascimento (0) e nas
semanas 1, 2, 4, 8 e 10. A comunidade microbiana foi determinada pelo sequenciamento de
amplicons das regiões V3 e V4 do gene 16S rRNA que foi amplificado por PCR e sequenciado
pela plataforma Illumina MiSeq. Os índices de diversidade e uniformidade foram maiores para
o leite integral quando comparado ao sucedâneo, sem diferença para o leite acidificado (P
<0,03). Todos os índices tiveram resultados significativos para as semanas (P <0,001). O tempo
0 apresentou maior riqueza e diversidade, enquanto as semanas 1 e 2 foram menores. A
estrutura da comunidade bacteriana foi afetada pela dieta, idade e interação de ambos os
fatores (P <0,01). Foram identificados 38 filos bacterianos, sendo os mais abundantes em geral
Bacteroidota (38,45%), Firmicutes_A (24,83%), Firmicutes_A (24,83%), Firmicutes (10,34%),
Proteobacteria (6,65%) e Firmicutes_C (7,21%). Os gêneros mais abundantes foram Prevotella
(8,64%), Bacteroides_A (6,10%), Escherichia (5,24%), Faecalibacterium (5,07%) e Lactobacillus
(4,63%). É possível modificar o microbioma alterando a dieta líquida. A alimentação com leite
integral foi associada a uma maior abundância de bactérias benéficas para o TGI,
principalmente durante o período de maior ocorrência de diarreia. No entanto, diferenças de
acordo com a idade dos bezerros podem mostrar no futuro qual seria o melhor momento para
possíveis intervenções na dieta para manipular o microbioma intestinal para melhorar a saúde
dos animais.
Palavras-chave: Bifidobacterium; Microbiota intestinal; Nutrição animal; Saúde intestinal.
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Abstract
Feeding a liquid diet to the newborn calf has considerable implications for the
development of the intestinal microbiota, as its composition can shift the population to a
highly adapted microbiota. Milk acidification may positively affect microorganisms that are
beneficial to the intestine health. The present work evaluated 15 Holstein calves housed in
tropical shelters, fed one of the three liquid diets: I – whole milk (n = 5), II – milk replacer (22.9
% CP; 18.8 % fat; diluted to 14% solids; n = 5) and III - whole milk acidified to pH 4.5 with formic
acid (n = 5). All animals received 6 L of liquid diet, divided into two meals, being weaned at
the 8th week of age. After weaning, all calves were grouped housed and fed with the starter
concentrate and coast-cross hay ad libitum. To evaluate the microbiome, fecal samples were
collected at birth (0) and weeks 1, 2, 4, 8, and 10. The microbial community was determined
by sequencing V3 and V4 region amplicons of the 16S rRNA gene that was amplified by PCR
and sequenced by the Illumina MiSeq platform. The diversity indices and evenness were
higher for whole milk when compared to milk replacer, with no difference for whole milk
acidified (P < 0.03). All indices had significant results for the weeks (P < 0.001). Time 0 had
higher richness and diversity, while weeks 1 and 2 had the lowest. The structure of the
bacterial community was affected by diet, age, and interaction of both factors (P < 0.01). A
total of 38 bacterial phyla were identified, the most abundant in general are Bacteroidota
(38.45%), Firmicutes_A (24.83%), Firmicutes (10.34%), Proteobacteria (6.65%) and
Firmicutes_C (7.21%). The most abundant genera were Prevotella (8.64%), Bacteroides_A
(6.10%), Escherichia (5.24%), Faecalibacterium (5.07%) and Lactobacillus (4.63%). It is possible
to modify the microbiome by changing the liquid diet. The feeding with whole milk was
associated with a greater abundance of beneficial bacteria for GIT, especially during the period
of greatest diarrhea occurrence. However, differences according to calves’ age may show in
the future, what would be the best time for possible interventions in the diet to manipulate
the intestinal microbiome to improve animals’ health.
Keywords: Bifidobacterium; Intestinal microbiota; Animal nutrition; Intestinal health.
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4.1. Introdução
Nutrição e manejo, além de outros fatores, podem afetar o microbioma do trato
gastrintestinal (TGI) em bezerros recém-nascidos (Malmuthuge et al., 2015). A nutrição é o
fator de maior influência na comunidade bacteriana intestinal de bezerros durante o período
desaleitamento (Klein-Jöbstl et al., 2014; Rey et al., 2014; Guzman et al., 2015) e pode ser
dependente da composição da dieta líquida.
A composição do alimento oferecido aos bezerros afeta a estrutura da microbiota
intestinal, uma vez que disponibiliza diferentes substratos alimentares às comunidades
bacterianas (Maslowski e MacKay, 2011; Li et al., 2012; Kasparovska et al., 2016). Entretanto,
a maioria dos estudos que avaliaram os efeitos de manejos alimentares na microbiota
intestinal de bezerros se concentraram no impacto da dieta sólida (Callaway et al., 2010;
Shanks et al., 2011; Petri et al., 2013a; Dias et al., 2018), de forma que pouca informação está
disponível sobre o efeito da composição da dieta líquida na composição microbiana intestinal
(Górka et al., 2011; Edrington et al., 2012; Deng et al., 2017). Sabe-se que a microbiota
intestinal é essencial para o desenvolvimento do TGI estável e do sistema imunológico
saudável (Czarnecki-Maulden, 2008).
As principais dietas líquidas oferecidas aos bezerros são o leite integral, leite de
descarte, leite de descarte pasteurizado, leite de transição ou sucedâneo lácteo, seja em
rebanhos leiteiros brasileiros (dos Santos; Bittar, 2015; Alta Cria, 2019), americanos (USDA,
2016) ou canadenses (Vasseur et al., 2010). A dieta líquida é comumente ofertada por
períodos de 60 a 90 dias, mas em alguns casos, até mais de 90 dias, quando esses animais são
desaleitados.
O fornecimento de leite integral tem implicações consideráveis no desenvolvimento
da microbiota intestinal (Kelly et al., 2016), com seleção para uma microbiota intestinal
altamente adaptada, dominada por bifidobactérias. Estas bactérias têm efeitos benéficos
pronunciados nas condições fisiológicas do intestino, auxiliando no desenvolvimento
intestinal e ajudando a prevenir a disbiose (Hidalgo-Cantabrana et al., 2017). Vários
constituintes do leite, como oligossacarídeos e glicoconjugados, enriquecem seletivamente
esse tipo de bactéria (Pacheco et al., 2015). Sabe-se que em humanos, bebês alimentados com
leite materno em comparação a fórmula, tem sua microbiota com profunda relação a genes
de enterócitos neonatais que influenciam a proteção e o desenvolvimento do hospedeiro
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(Schwartz et al., 2012). Além disso, bebês alimentados com fórmula apresentam maior
colonização por Clostridium spp. e particularmente C. difficile (Penders et al., 2005; Penders
et al., 2006; Vael; Desager, 2009), microrganismos associados a vários problemas, inclusive
diarreia (Dial et al., 2004; Poutanen e Simor, 2004; Lees et al., 2020).
Em muitos rebanhos, especialmente aqueles que adotam o aleitamento a vontade, o
leite é acidificado com ácidos orgânicos até pH 4,2-4,5, de forma a manter sua qualidade
microbiológica ao longo do dia. Este tipo de dieta líquida aparece como uma alternativa para
aleitamento e tem sido estudada como um método simples e de baixo custo (Yanar et al.,
2006). A acidificação pode auxiliar na modulação da microbiota gastrointestinal, diminuindo
o crescimento ou eliminando microrganismos patogênicos (Muller, 1986; Jaster et al., 1990),
os quais são sensíveis ao pH mais baixo. Além disso, a acidificação pode favorecer o
crescimento de microrganismos benéficos, como Lactobacillus, Bifidobacterium e
Faecalibacterium (Deng et al., 2017), que nesta condição têm menor competição por
nutrientes com microrganismos patogênicos (Lucci, 1989).
Em algumas situações, o fornecimento de leite integral é substituído por fórmulas
comerciais (sucedâneos lácteos), seja por motivos econômicos, de constância na composição
da dieta líquida ou pela oportunidade de aumentar o teor de sólidos da dieta líquida. Muitos
estudos mostram que os sucedâneos podem ser adequados para substituir o leite, garantindo
o desempenho animal, desde que tenham composição adequada em fontes e níveis de
nutrientes (Cooper e Watson, 2013; Bittar et al., 2018; Badman et al., 2019; Bai et al., 2020).
A vasta gama de ingredientes, a exemplo de derivados lácteos e fontes de origem vegetal, que
podem ser utilizados no processo de fabricação, resultam em produtos com diferentes níveis
de gordura e proteína (Bittar et al., 2018), os quais podem afetar o microbioma
gastrointestinal (Badman et al., 2019).
O objetivo com o presente trabalho foi analisar o microbioma gastrointestinal de
bezerros recebendo diferentes dietas líquidas (leite integral, leite integral acidificado e
sucedâneo lácteo) durante o período de aleitamento. Além disso, verificar a resiliência dessa
microbiota após o desaleitamento.
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4.2. Material e Métodos
4.2.1. Animais, instalações e manejo alimentar
O Comitê de Ética em Pesquisa em Animais da Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” / Universidade de São Paulo aprovou todos os procedimentos envolvendo animais
neste estudo (Protocolo nº. 2018.5.586.11.7).
O experimento foi desenvolvido nas instalações do Bezerreiro Experimental “Evilásio
de Camargo”, do Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP, localizado na cidade de
Piracicaba – SP, no período de fevereiro a maio de 2019. Foram utilizados 35 bezerros, machos
(32,84 ± 1,54Kg) e fêmeas (28,22 ± 0,81Kg) da raça holandesa, recém-nascidos e alimentados
com 10% do peso vivo em colostro de alta qualidade (> 50g/L) nas primeiras 6h de vida
(Godden, 2008). Foram utilizados apenas animais que apresentaram proteína sérica acima de
5,5 g/dL às 48h de vida (Elsohaby et al., 2018). Os dados de desempenho, saúde, parâmetros
sanguíneos estão descritos no Apêndice A (Coelho et al., 2020).
O delineamento experimental foi de blocos casualizados, sendo utilizados o sexo, o
peso e a data de nascimento dos bezerros como fatores de blocagem. O período de
aleitamento foi de 56 dias.
Logo após o nascimento, os animais foram alojados em gaiolas suspensas individuais
(113cm x 140cm) com cama de serragem em galpão arejado, onde permaneceram até os 15
dias de vida. Desde o segundo dia de vida os animais tiveram livre acesso à água e ao
concentrado inicial, localizados na parte frontal da gaiola. A partir do dia 16 até o
desaleitamento completo, os animais foram alojados em abrigos do tipo casinha tropical,
também com livre acesso à água e concentrado. O concentrado comercial (24,7% PB, 13,9%
FDN, Ração Bezerra Ag Milk Agroceres Multimix Nutrição Animal Ltda., Rio Claro, São Paulo,
Brasil) foi fornecido diariamente, sempre logo após o fornecimento da dieta líquida, e seu
consumo foi monitorado através de pesagem das sobras do dia anterior
As dietas líquidas foram fornecidas a partir do 2º dia de vida, inicialmente em
mamadeiras e posteriormente em baldes sem bico, no volume de 6 L/d, divididos em duas
refeições (7h e 17h). Foram avaliadas três diferentes dietas líquidas:
1) Substituto lácteo (22,9% PB e 18,8% de gordura; Sprayfo Azul, Sloten de Brasil Ltd,
Santos, SP, Brasil) diluído para 14% de sólidos;
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2) Leite integral refrigerado;
3) Leite integral acidificado.
O leite integral a ser ofertado era dividido em duas porções, sendo uma refrigerada
e outra acidificada a pH 4,5 com a adição de ácido fórmico (ácido fórmico 85%, Dinâmica
Química Contemporânea Ltda, Diadema, São Paulo, Brasil), e mantido em temperatura
ambiente (± 23,7°C). O pH foi mensurado por pHmetro de bancada (Tecnal, Piracicaba, São
Paulo, Brasil) no momento da acidificação, primeiramente até atingir o pH alvo, e depois
corrigido no momento do fornecimento para o valor de 4,5. O leite foi acidificado pelo menos
12 horas antes do fornecimento, à 5ºC para evitar a formação de coágulos de proteína. Todas
as dietas líquidas foram aquecidas a 38-40ºC para fornecimento aos animais.
Aos 57 dias de idade iniciou-se o desaleitamento dos animais no aleitamento da
tarde, reduzindo-se 1L/d (57d = 5L, 58d = 4L, 59d = 3L, 60d = 2L, 61d = 1L, 62d = 0)do total
fornecido, dividindo-se o volume total a ser fornecido em duas refeições nos dias posteriores
até o completo desaleitamento .
Após o desaleitamento, os animais permaneceram em piquete coletivo, com livre
acesso a água, concentrado (o mesmo utilizado durante o período de aleitamento), pasto e
feno. Os animais foram acompanhados até os 70 dias de idade, quando se encerrou o estudo.
4.2.2. Animais utilizados para avaliação do microbioma
Concomitante ao experimento de desempenho, foram selecionados, dos 35 animais,
15 bezerros, pertencentes a cinco blocos completos, três blocos de machos (28,52 ± 0,91 Kg)
e dois blocos de fêmea (35,89 ± 2,24 Kg), para a realização do estudo de microbioma.
4.2.2.1. Coletas de conteúdo fecal
Amostras fecais foram coletadas no dia 0 (± 1 horas após o nascimento, antes do
fornecimento de colostro) e posteriormente nos dias 7 (S1), 14 (S2), 28 (S4), 56 (S8)
(desaleitamento) e 70 (S10) (pós-desaleitamento). As amostras foram coletadas manualmente
com luvas, de forma asséptica, diretamente do reto dos animais, e descartadas a cada coleta
para evitar contaminação cruzada entre as amostras. Cerca de 2g de fezes foram colhidas,
acondicionadas em tubos estéreis, e congeladas imediatamente a -20°C.
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4.2.3. Avalição do microbioma
4.2.3.1. Extração de DNA
A extração do DNA das amostras de rúmen e de fezes, foi realizada com o kit de
extração QIAamp® Fast DNA Stool Mini Kit (Qiagen, Hilden, Alemanha), seguindo o protocolo
do fabricante. A qualidade das amostras de DNA da comunidade foi avaliada por eletroforese
em gel de agarose a 0,8% e as concentrações das mesmas foram quantificadas em
espectrofotômetro modelo NanoDrop® ND-2000 (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, DE,
EUA).
4.2.3.2. Preparo de biblioteca e sequenciamento
O preparo das bibliotecas foi realizado seguindo as recomendações Illumina (Figura
1). A região hipervariável V3-V4 do gene 16S rRNA foi sequenciada com a plataforma Illumina
MiSeq V2 (Illumina, San Diego, CA, EUA) e as leituras produzidas foram de 2x250 pb.

Figura 1. Princípio do preparo das bibliotecas, segundo recomendação da Illumina.

4.2.3.3. Análise de dados
Os dados foram analisados seguindo um pipeline previamente publicado (Callahan et
al., 2016), usando o pacote DADA2 no R (R Core Team, 2019) para gerar variantes exatas da
sequência de amplicons (ASVs; Amplicon Sequencing Variants) (Wang et al., 2007). A função
assignTaxonomy toma como entrada um conjunto de sequências (ASVs) a serem classificadas
e um conjunto de treinamento de sequências de referência com taxonomia conhecida, e
atribui taxonomias. O banco de dados GTDB: Genome Taxonomy Database versão r89 foi
utilizado como referência (Parks et al., 2017).
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As classificações taxonômicas geradas pelo DADA2, e suas quantificações, foram
importadas para o programa phyloseq (McMurdie e Holmes, 2013), também implementado
no R. Foram utilizadas as ferramentas para ecologia e análise filogenética, VEGAN (Dixon,
2003), ade4 (Dray e Dufour, 2007), ape (Paradis e Schliep, 2019), Picante (Kembel et al., 2010)
e o ggplot2 (Wickham, 2009) foi utilizado para produzir gráficos de alta qualidade. As análises
de diversidade Alfa e Beta foram realizadas no pacote phyloseq, conforme descrito em
(Callahan et al., 2016). Foram filtradas as ASVs que não foram classificadas em pelo menos até
o nível de família, e ASVs assinaladas como mesmo gênero foram aglomeradas. Após a
aplicação destes filtros, foram obtidas as tabelas de contagens brutas de abundância e de
abundância relativa.
Em seguida, as contagens taxonômicas contidas no objeto phyloseq foram
importadas para o pacote edgeR (Robinson et al., 2010) para normalização dos tamanhos das
bibliotecas de cada amostra (Robinson e Oshlack, 2010), subsequentemente as contagens
foram transformadas para o logaritmo base 2 das contagens por milhão (logCPM) de cada
amostra (transformação voom) (Law et al., 2014). Estas transformações permitem que os
modelos lineares implementados no pacote limma (Ritchie et al., 2015) sejam usados na
análise de abundância diferencial. Finalmente, após o ajuste do modelo linear com limma, a
abundâncial taxonômica diferencial foi testada para cada contraste (par de tratamentos) com
testes t moderados (Smyth, 2004). O programa STAMP 2.1.3 (Parks et al., 2014) foi utilizado
para ilustrar a abundância diferencial entre os tratamentos.
4.3. Resultados
4.3.1. Resumo do experimento de desempenho
Resultados preliminares de desempenho e saúde dos animais foram publicados por
Coelho et al. (2020). De maneira resumida, o consumo da dieta líquida foi menor para os
animais alimentados com o leite acidificado, em comparação as demais dietas (P < 0,01).
Houve efeito da interação dieta líquida e idade de forma que os animais que receberam leite
acidificado apresentaram menor consumo nas três primeiras semanas de vida, se igualando
aos demais tratamentos a partir da quarta semana (P < 0,01). O consumo de concentrado não
foi afetado pelas diferentes dietas líquidas, mas aumentou com a idade dos animais (P < 0,01).
O consumo de concentrado ao desaleitamento ficou entre 500 e 600g/d, sendo os maiores
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valores observados para animais recebendo leite integral refrigerado e os menores para o
sucedâneo lácteo, com animais aleitados com leite acidificado com valores intermediários. No
entanto, o peso ao desaleitamento, o ganho médio diário e a medida de altura de cernelha
foram maiores para os animais alimentados com leite, em comparação as demais dietas (P <
0,05). O escore fecal foi menor para os animais que recebiam leite em comparação ao
sucedâneo, sem diferirem àqueles que recebiam leite acidificado (P < 0,01). O pH fecal não
diferiu entre os tratamentos. A temperatura retal foi menor para os bezerros que alimentados
com o leite acidificado (P < 0,01), os quais também tiveram menos dias com febre (P < 0,06).
No entanto, animais alimentados com sucedâneo lácteo apresentaram maior escore fecal
(fezes mais fluídas; P<0,05) e maior número de dias com escore fecal 2 (considerado com
diarreia; P<0,05) que animais alimentados com leite integral refrigerado, enquanto animais
aleitados com leite acidificado apresentaram valores intermediários (Apêndice A).
4.3.2. Microbioma fecal
A análise de perfil microbiano foi realizada usando dados da sequência de amplicons
do gene 16S rRNA. Estão representados na Tabela 1, os índices de diversidade α (Shannon e
Simpson), riqueza (Chao1) e uniformidade (Pielou). Os índices de Shannon e Pielou foram
afetados pelas diferentes dietas líquidas, com maior diversidade e uniformidade para a
comunidade bacteriana dos animais alimentados com o leite integral, em comparação aos
animais aleitados com sucedâneo, sem diferir daqueles recebendo leite acidificado. Houve
uma tendência semelhante para a diversidade Simpson. Todos os índices foram afetados pela
idade, mas não houve efeito de interação da dieta líquida com a idade (Tabela 1).
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Tabela 1. Índices de diversidade alfa, riqueza e uniformidade microbiana em fezes de bezerros
alimentados com diferentes dietas líquidas
Dieta Líquida
Índices

Leite acidificado

Leite integral

p-valor
Sucedâneo
lácteo

DL

I

DL x I

Shannon

2,61 ± 0,72ab

2,76 ± 0,49a

2,50 ± 0,70b

0,028 < 0,001 0,788

Simpson

0,85 ± 0,11ab

0,88 ± 0,05a

0,84 ± 0,09b

0,054 < 0,001 0,532

Chao1

62,43 ± 39,70

63,08 ± 34,43

60,12 ± 40,91

0,747 < 0,001 0,618

Pielou

0,65 ± 0,11ab

0,69 ± 0,07a

0,63 ± 0,09b

0,021 < 0,001 0,650

1

DL = efeito da dieta líquida; I = efeito da idade; DL x I = efeito da interação entre dieta líquida e idade dos animais

Em relação aos efeitos das semanas para os índices Shannon e Chao1, o dia 0
apresentou maior diversidade e riqueza, enquanto que a semana 1 e 2 foram as menores, em
comparação às demais semanas. Em Simpson, a semana 0 não diferiu da 8 e 10, sendo as
maiores diversidades. A uniformidade foi maior para a semana 0, 4, 8 e 10, sendo a 4 e 8
semelhantes a semana 1, a qual junto da semana 2, foram as semanas com a menor
uniformidade (Figura 2).

Figura 2. Índices de diversidade (Shannon e Simpson), riqueza (Chao1) e uniformidade (Pielou)
microbiana em fezes de bezerros alimentados com diferentes dietas líquidas
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A diversidade β foi afetada pela dieta líquida (P < 0,001), pela idade dos animais (P <
0,001) e também pela a interação desses fatores (P < 0,01). Os efeitos da semana podem ser
observados na Figura 3 onde os grupos de semanas estão bem agrupados, como evidenciados
pelo MDS e DCA. A semana 0 está mais disperso, em relação aos demais, talvez pela maior
riqueza de grupos microbianos.

Figura 3. Estrutura da comunidade microbiana em amostras fecais de bezerros alimentados com
diferentes dietas líquidas. Escalonamento multidimensional (MDS) e análise de correspondência
destendenciada (DCA) mostrando a métrica de distância UniFrac ponderada.

Avaliando o efeito da interação entre as diferentes dietas líquidas e a idade dos
animais, pode-se perceber mais nitidamente como afetaram a estrutura do microbioma fecal
ao longo do tempo. As dissimilaridades nas comunidades bacterianas foram mais evidentes
entre os bezerros aleitados com leite acidificado e com leite em comparação com aqueles que
receberam sucedâneo. Na primeira semana, esses grupos de dieta líquida tenderam a se
agrupar separadamente (Figura 4). Na 4ª semana, apenas no MDS é possível observar
diferenças entre os animais que receberam leite integral e aqueles que foram aleitados com
leite acidificado ou sucedâneo. Entretanto, essa segregação não foi observada entre os
bezerros na 2ª, 8ª e 10ª semana de idade, quando a composição da comunidade foi mais
homogênea. Na 10ª semana, após o desaleitamento, há uma maior similaridade entre o
microbioma dos animais, independentemente da dieta líquida.
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Figura 4. Efeito da interação das dietas líquidas com as diferentes idades dos bezerros na estrutura da
comunidade microbiana em amostras fecais de bezerros. Análise de correspondência destendenciada
(DCA) e do escalonamento multidimensional (MDS) mostrando a métrica de distância UniFrac
ponderada.

Foram identificados 40 filos bacterianos nas amostras fecais. No geral, os filos
predominantes foram Bacteroidota (38,45%), Firmicutes_A (24,83%), Firmicutes (10,34%),
Proteobacteria (9,65%), Firmicutes_C (7,21%) Fusobacteriota (4,21%) e Actinobacteriota
(3,08%), correspondendo a 97,77% do total (Figura 5). Independente da dieta, Bacteroidota e
Firmicutes_A foram os predominantes. Já em relação a idade dos animais ou a idade dentro
das dietas líquidas, houve muita variação e nenhum filo permaneceu como predominante ao
longo do tempo.
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Figura 5. Abundância relativa bacteriana em nível de filo para amostras de rúmen de bezerros
alimentados com diferentes dietas líquidas. Cada barra representa a indentificaçao da amostra
analisada: AxxSy, onde Axx é o animal, Sy, a semana a qual foi realizada a coleta.
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Desses 40 filos, foram quantificados 559 gêneros bacterianos, sendo identificados
apenas 434 (77,6%), com os demais 125 ainda sem identificação, segundo o banco de dados
do GTDB. Dentre os gêneros identificados, os mais predominantes foram Prevotella (8,64%),
Bacteroides_A (6,10%), Escherichia (5,24%), Faecalibacterium (5,07%) e Lactobacillus (4,63%)
(Figura 6). Bifidobacterium teve baixa abundância em relação aos demais (1,65%), estando em
12ª entre os mais predominantes no geral. Os não identificados representaram 28,14% da
abundância total, destacando-se os gêneros não identificados da família Bacteroidaceae,
Lachnospiraceae e Muribaculaceae que corresponderam respectivamente a 8,22%, 4,90% e
4,54% do total. Dezessete gêneros identificados (GI) e 7 não identificados (NI) apresentaram
abundância ≥ 1%, e 49 e 14 com abundância entre 1 e 0,1%, respectivamente.
O tempo 0 apresentou maior riqueza e diversidade, mas quando se considera que os
gêneros presentes na semana 0 podem ser transitórios, ao serem retirados da conta, sobram
apenas 18 filos e 239 gêneros (197 GI e 42 NI).
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Figura 6. Abundância relativa bacteriana em nível de gênero para amostras fecais de bezerros
alimentados com diferentes dietas líquidas. Cada barra representa a indentificaçao da amostra
analisada: AxxSy, onde Axx é o animal, Sy, a semana a qual foi realizada a coleta.
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Para a análise de abundância diferencial entre os grupos, foram considerados
comparações entre as dietas líquidas, dentro de cada semana de idade do animal. Dos 434
gêneros identificados, apenas 104 foram significativos no total entre as comparações
testadas. Interessante notar que o maior número de comparações significativas ocorreu na 4ª
semana (62 gêneros), e o menor número na 2ª semana (18 gêneros), ou seja, durante o
período de aleitamento (Figura 7). Ao incluir os bezerros da 10ª semana, o número cai para 8
gêneros. Esse resultado mostra que, assim como evidenciado pela interação da diversidade β
(MDS e DCA), há uma maior similaridade entre o microbioma dos bezerros após o
desaleitamento.
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Figura 7. Abundância diferencial em gêneros bacterianos abundantes em amostras de fluído ruminal
em bezerros alimentados com dietas sólidas com diferentes níveis e fontes de FDN. Gêneros listados
apresentaram abundância média ≥ 0,01%. Médias seguidas pela mesma letra não são significamente
diferentes pelo teste t (P > 0,05). Cada coluna representa a média dos animais amostrados naquela
semana especifica dentro da sua dieta.
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4.4. Discussão
O TGI de bezerros recém-nascidos é tradicionalmente considerado estéril ao nascer,
mas rapidamente adquire população microbiana diversa (Mayer et al., 2012). Badman et al.
(2019), analisaram amostras fecais e observaram que a diversidade aumentou com o tempo
durante o período de aleitamento, em bezerros alimentados com diferentes sucedâneos
lácteos. Oikonomou et al. (2013) também relataram que a diversidade microbiana aumenta
com idade. No presente trabalho, a maior diversidade foi observada logo após o nascimento,
sendo reduzida a partir da primeira semana de vida, mas aumentando com a idade até
alcançar valores próximos ao observado ao nascer. A maior riqueza e diversidade ao
nascimento (tempo 0) sugere que a maioria dos microrganismos presentes são transitórios.
As amostras desse tempo de coleta são do mecônio, e foram coletadas até mais ou menos
uma hora após o nascimento, antes do fornecimento de colostro. Isso indica que o trato
intestinal é rapidamente colonizado durante o nascimento. Além disso, quando as amostras
desse ponto foram retiradas da contagem, o número de filos identificados, e
consequentemente de gêneros, reduziu drasticamente. Isso não significa que esses
microrganismos não sejam importantes, mas pode ser que representem papel fundamental
apenas na colonização inicial após o nascimento. Segundo Fischer et al.(2018), esses
microrganismos iniciais podem interagir com o hospedeiro de uma maneira única, levando à
alta variação individual no microbioma.
Essa menor diversidade nas duas primeiras semanas, podem ser atribuídas a
presença do gênero Escherichia, predominante na primeira semana, e o quinto mais
abundante na segunda, independente da dieta líquida fornecida. Este foi o período de maior
incidência de diarreia neonatal (Coelho et al., 2020), distúrbio TGI que está associado com
disbiose. De fato, este gênero, tendo como principal representante, a espécie Escherichia coli
enterotoxigênica, é uma das responsáveis por grande proporção de casos de diarreia neonatal
em bezerros (Butler e Clarke, 1994; Rigobelo et al., 2006; Izzo et al., 2011). Assim, pode ser
um dos principais motivos para diminuição da riqueza, diversidade e densidade microbiana
em amostras fecais de bezerros leiteiros, como observado em outros estudos (Oikonomou et
al., 2013; Xie et al., 2013; Nakamura et al., 2017; Zeineldin et al., 2018). O crescimento
excessivo de E. coli pode ser limitado por bactérias produtoras de ácido lático, como
Lactobacillus spp. (Ripamonti et al., 2013). Lactobacillus spp. foram associados ao aumento de
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resistência à infecções e doenças diarreicas, além de estimular o sistema imunológico da
mucosa (Abe et al., 1995; Macfarlane et al., 2008). Interessante notar que gêneros de
Lactobacillus estiveram presentes também em maior abundância nesse período,
provavelmente ajudando a minimizar e controlar os efeitos desse patógeno. Tanto na primeira
quanto na segunda semana, a maior abundância significativa para os três gêneros foi
relacionada às dietas líquidas leite integral e sucedâneo lácteo. Interessante notar que na 4ª
semana, a menor abundancia de Escherichia foi associada a essas duas dietas. No entanto, era
esperado que o processo de acidificação do leite promovesse maior abundância de
microrganismos desses gêneros, mas como o consumo dessa dieta foi menor que as demais
(Coelho et al., 2020), é possível que esse estimulo tenha acontecido em menor intensidade.
Outro microrganismo que apareceu em menor concentração, mas foi abundante na
primeira semana, foi o gênero Bifidobacterium, com maior abundância para os animais
alimentados com sucedâneo em comparação ao leite integral, sem diferirem do leite
acidificado. Na segunda semana, a maior abundância desse gênero foi para os animais
alimentados com leite integral e sucedâneo. Provavelmente, a baixa abundância desse gênero
em animais alimentados com leite acidificado está relacionada ao menor consumo desta dieta
líquida nas primeiras semanas de vida, associada a ocorrência de diarreia. O aumento da
proporção de bifidobactérias na microbiota de recém-nascidos está associado à saúde
(Yoshioka et al., 1983; Harmsen et al., 2000; Albenberg e Wu, 2014), e à melhoria da barreira
mucosa intestinal por meio de atividades contra patógenos (Lievin et al., 2000; Macfarlane et
al., 2008; Fukuda et al., 2011; Hidalgo-Cantabrana et al., 2017). Acredita-se também que as
bifidobactérias modulam o sistema imunológico intestinal, além de aumentar a produção de
imunoglobulina A (Ouwehand et al., 2002). No entanto, a maior abundância desse gênero
ocorreu em animais diarreicos, com maior temperatura retal e maior número de dias com
febre. Talvez haja a possibilidade desse gênero se expressar também em momentos de
disbiose, para ajudar a manter a homeostase intestinal. Como os sucedâneos lácteos
disponíveis no mercado apresentam variação em sua composição (Bittar et al., 2018), alguns
autores comentam que seja possível a presença de alguns oligossacarídeos, que podem ser
importantes no estabelecimento de uma microbiota intestinal benéfica, que podem atuar
como componentes alimentares bioativos de alto potencial (Barile et al., 2009; Aldredge et
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al., 2013; Badman et al., 2019). Esses dados talvez ajudem a entender o porquê do sucedâneo
estimular a maior abundância desse gênero.
Semelhante a Bifidobacterium e Lactobacillus, Faecalibacterium spp. é capaz de
produzir butirato (Pryde et al., 2002; Duncan et al., 2004), o qual promove o desenvolvimento
ruminal e intestinal em bezerros (Steele et al., 2016). A maior prevalência inicial de
Faecalibacterium spp. nas fezes foi relacionada com a menor incidência de diarreia nas
primeiras quatro semanas de vida, além de aumento do ganho de peso corporal em bezerros
(Oikonomou et al., 2013), em camundongos e em crianças obesas (Ley et al., 2005;
Balamurugan et al., 2010). O mesmo foi observado no presente estudo, pois animais
alimentados com leite ou leite acidificado tiveram maior abundância significativa desse
gênero na primeira semana e apresentaram menor incidência de diarreia (Coelho et al., 2020).
Essa capacidade de reduzir a incidência de diarreia pode estar relacionada, além da produção
de butirato, com o bloqueio na produção de citocinas pró-inflamatórias (Tak e Firestein, 2001;
Ley et al., 2005; Turnbaugh et al., 2006; Sokol et al., 2008; Oikonomou et al., 2013; Quévrain
et al., 2016; Rossi et al., 2016).
Além desses gêneros, outros são descritos como comensais e benéficos ao ambiente
intestinal. Bactérias dos gêneros Akkermansia (aumento da barreira da mucosa e biomarcador
de saúde intestinal), Diallister (produção de valerato e capacidade anti-inflamatória),
Lawsonibacter (produção de butirato) e Sutterella (atividade imunomoduladora) foram
descritas na literatura como essenciais para a homeostase intestinal (Belzer e De Vos, 2012;
Hiippala et al., 2016; Derrien et al., 2017; Sakamoto et al., 2018; Valles-Colomer et al., 2019;
Taylor et al., 2020). Essas bactérias foram mais abundantes nas amostras coletadas na
primeira e segunda semana em animais alimentados com o leite acidificado em comparação
ao sucedâneo, sem diferirem do leite integral. Apesar do escore fecal não ter diferido entre
os animais alimentados com sucedâneo e leite acidificado, e da menor presença de
Lactobacillus e Bifidobacterium em animais do leite acidificado, a presença desses outros
gêneros menores e de Faecalibacterium contribuíram para a menor temperatura retal, e
consequentemente, o menor número de dias com febre.
Apesar dos gêneros Lactobacillus, Bifidobacterium e Faecalibacteirum auxiliarem no
desenvolvimento do TGI, ao longo do tempo são superados pela competição por bactérias
degradadoras de fibras (Dill-McFarland et al., 2017). Como observado em nosso trabalho e em
trabalhos anteriores, a abundância desses três gêneros diminuiu com a idade (Uyeno et al.,
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2010; Oikonomou et al., 2013; Klein-Jöbstl et al., 2014; Tomassini, 2015), enquanto houve
aumento na abundância de bactérias associadas com a digestão da fibra, como os gêneros de
Fibrobacter e Ruminococcus.
A presença de bactérias fermentadoras de carboidratos, como Fusobacterium,
Proteobacteria e Bacteroides durante o período de aleitamento sugere um aumento da
capacidade de utilização de carboidratos complexos que atingem o intestino grosso, incluindo
celulose, hemicelulose, amido resistente e xilanas, provavelmente oriundos do concentrado
fornecido (Dias et al., 2017; Gupta et al., 2017; Zhang et al., 2017)
A partir da quarta semana de vida, provavelmente em função do crescente consumo
de concentrado, houve aumento da abundância e dominância do gênero Prevotella. Esse
gênero possui uma ampla gama de capacidades metabólicas (Petri et al., 2013b; Rubino et al.,
2017), pois pode utilizar carboidratos solúveis, pectinas, proteínas e hemicelulose (Huws et
al., 2016). A dominância da Prevotella em resposta ao maior consumo de concentrado
também foi observada por Meale et al. (2016).
No geral, há mudança dramática em direção a uma microbiota semelhante à de
animais adultos, à medida que o animal aumenta o consumo de concentrado, desenvolvendo
o rúmen e se preparando para o desaleitamento (Lallès, 2012). Isso pode ser observado a
partir dos dados de estrutura microbiana, onde provavelmente em função do consumo de
concentrado, há uma menor diferença entre os clusters para as diferentes dietas líquidas.
Outra informação importante a ser analisada é que a diferença entre grupos significativos
diminuiu consideravelmente na 10ª semana, quando esses animais já estavam desaleitados,
alojados em um mesmo piquete e sob mesmo manejo. A coabitação permite que os indivíduos
adquiriram uma microbiota compartilhada (Song et al., 2013; Wang et al., 2016; Diao et al.,
2019), diminuindo a sua dissimilaridade.
4.5. Conclusão
As diferentes dietas líquidas foram eficientes em causar modificações nos
microbiomas fecais durante o período de aleitamento. O leite resulta em maior diversidade
e uniformidade da microbiota intestinal de bezerros, quando comparado ao sucedâneo lácteo,
com o leite acidificado sem diferença entre as duas dietas líquidas. O fornecimento de leite
integral também foi associado com maior abundância de bactérias benéficas para o TGI,
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principalmente durante o período de maior ocorrência de diarreias. No entanto, após o
desaleitamento, animais alimentados com diferentes dietas líquidas tiveram maior
similaridade entre seus microbiomas. Assim, existem diferenças na colonização inicial em
função de diferentes dietas líquidas, mas o microbioma intestinal converge para uma
composição similar após o desaleitamento, provavelmente em função doambiente e da
composição da dieta sólida.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dieta e a idade desempenham um importante papel na manutenção e na
diversidade do microbioma gastrintestinal. A composição da dieta sólida é capaz de alterar o
microbioma ruminal. E o fornecimento de feno modificou o microbioma fecal. As diferentes
dietas líquidas foram eficientes em modificar o microbioma fecal durante o período de
aleitamento. No entanto, essas diferenças foram minimizadas após desaleitamento.
Apesar disso, há a possibilidade de utilizar diferentes dietas para melhorar ou
estimular a presença de microrganismos benéficos durante o período de aleitamento. Dessa
forma, parece promissora a possibilidade de utilizar possíveis intervenções dietéticas em
determinadas idades para manipular o microbioma gastrintestinal para melhorar a saúde e,
consequentemente, o desempenho dos animais.
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APÊNDICES
APÊNDICE A. Performance and health of dairy calves fed with acidified milk in tropical
climates (Coelho et al., 2020).

Abstract text: The acidification of milk is used in mild climate countries as a way of
conservation because it reduces the feed bacteriological load and consequently improves
the animals’ performance. However, this management is hampered in hot climates. Thirtytree males and female Holstein colostrum fed newborns calves were used in a randomized
block experimental design and fed different liquid feed: refrigerated whole milk (WM);
acidified milk kept in room temperature (AM); or a commercial milk replacer (MR: 22.9%
CP; 18.8% fat; 16% solids). The animals were housed in individual shelters with free access
to water and starter concentrate since 2d of age. Calves were fed 6L of liquid diet divided
in two meals until their gradual weaning at 56d of age. The milk was acidified to a pH of
4.5 with formic acid 12 hours prior to feeding and kept in ambient temperature (23.7°C).
The pH was monitored and corrected to the target pH before each meal. Blood samples
were weekly collected and health was evaluated daily. No effect on feed intake was
observed (Table 1). Feeding AM decreased calves’ weight gain as compared to that for
WM fed calves but with no difference from those fed MR. Fecal scores was higher for MR
as compared to WM fed calves, but with no difference from AM. However, AM calves
presented higher average rectal temperature then WM fed calves, but a lower number of
days with fever. AM is an alternative for feeding calves in tropical climates with
performance similar to that observed for MR but with lower days with fever.
Keywords: liquid diet, conservation, formic acid, weight gain, intake
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Table - Performance data and health of dairy calves submitted to different liquid diet.
Treatment
P <(2)
(1)
SEM
Whole milk Acidified milk Milk replacer
T
W

TxW

Intake
Liquid diet, L/d

5.95

5.82

5.93

0.02

0.01

<.01 <.01

214.16

167.54

185.38

39.66

0.66

<.01 0.85

592.59

509.77

483.41

0.02

0.01

<.01 <.01

at birth, Kg

30.69

31.63

30.74

1.80

0.24

-

-

at weaning, Kg

70.54a

63.56b

61.15b

1.677

<.0001

-

-

Weight gain, Kg/d

0.703a

0.582b

0.543b

0.0235

<0.01

<0.01 0.08

Faecal score

0.68b

0.77ab

0.98a

0.08

0.01

<0.01 0.43

Score - 2

6.33b

8.20ab

11.38a

1.35

0.03

-

-

Score - 3

0.58

1.20

1.31

0.47

0.49

-

-

Faecal pH

6.61

6.61

6.71

0.08

0.61

<0.01 0.12

Rectal temperature

38.51a

38.35b

38.41ab

0.04

0.01

<0.01 0.99

Days with fever

2.83b

1.04a

2.54b

0.55

0.06

Concentrate, g DM/d
at weaning, g/d
Body weight, kg

Days with diarrhea

(1)SEM:

Standard error of the mean
treatment effect; W: week effect; TxW: interaction effect treatment x week; abc:
different letters on the same line indicate statistical difference (p < 0.05).
(2) T:

-

-

