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RESUMO 

 

MARCILLI, G. M. Avaliação da associação entre microbioma fecal e eficiência 

alimentar em bovinos da raça Angus. 73 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 

2019. 

 

A eficiência alimentar (EA) é uma característica de grande importância para a 

sustentabilidade do sistema de produção animal. Animais eficientes apresentam 

melhor aproveitamento de alimentos e redução considerável na emissão de gases 

poluentes, diminuindo o impacto ambiental da pecuária. Contudo, a EA é uma 

característica de difícil mensuração. Com a crescente evidência de que hospedeiros 

e seus microbiomas interagem em associações complexas, o objetivo dessa 

pesquisa foi avaliar a associação entre o microbioma fecal e a eficiência alimentar 

em bovinos da raça Angus (Bos taurus). Foram utilizadas amostras de fezes de 64 

animais mensurados quanto à ingestão de matéria seca (IMS), conversão alimentar 

(CA), consumo alimentar residual (CAR), ganho de peso diário (GMD) e 

características de carcaça. As amostras tiveram DNA total extraído e foram 

identificados os perfis de bactérias e arquéias presentes e suas possíveis relações 

com a EA a partir do sequenciamento de regiões específicas do gene 16s. Além 

disso, foram selecionados animais de alta eficiência alimentar (AEA, n=15) e baixa 

eficiência alimentar (BEA, n=15), pela medida de CAR, que tiveram os dados de 

microbioma comparados entre os dois grupos. Foi observado que os grupos de AEA 

e BEA apresentaram desempenho igual quanto ao ganho de peso, características de 

carcaça. Por outro lado, os animais de BEA tiveram maior consumo de alimentos e 

também apresentaram maior presença de micro-organismos metanogênicos. Com 

base em estudos anteriores e nos resultados encontrados neste estudo criou-se a 

hipótese de que animais divergentes para eficiência alimentar podem apresentar 

diferenças no microbioma fecal que podem ser utilizadas como uma forma de se 

identificar animais superiores para essa característica nos levando a uma melhor 

compreensão dos mecanismos envolvidos na EA. 

 

Palavras-chave: Gado de corte, consumo alimentar residual, metagenômica, 

bactéria, arquéia, metanogênica  



ABSTRACT 

 

MARCILLI, G. M. Evaluation of the association betweeen fecal microbiome and 

feed efficiency in Angus cattle. 73 f. M.Sc. Dissertation – Faculdade de Zootecnia 

e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2019. 

 

Feed efficiency (FE) is a phenotype of great importance for the sustainability of the 

livestock production system. Efficient animals have better use of food and 

considerable reduction in greenhouse gas emissions, reducing the environmental 

impact of livestock. However, FE is a trait difficult to measure. With increasing 

evidence that the hosts and their microbiomes interact in complex associations, the 

aim of this study was to evaluate the association between fecal microbiome and feed 

efficiency in Angus cattle (Bos taurus). Stool samples from 64 animals with 

phenotype for dry matter intake (DMI), feed conversion ratio (FCR), residual feed 

intake (RFI), average daily gain (ADG) and carcass characteristics were used. The 

samples had total DNA extracted and the profiles of bacteria and Arquéia and their 

possible relationship with EA were identified. In addition, animals with high feed 

efficiency (HFE, n = 15) and low feed efficiency (LFE, n = 15) were selected by RFI 

measurement, which had microbiome data compared between the two groups. It was 

observed that the HFE and LFE groups presented equal performance regarding 

weight gain and carcass traits. On the other hand, the animals from LFE had higher 

feed intake and presented higher presence of methanogenic microorganisms. Based 

on previous studies and the results found in this research, it was hypothesized that 

animals differing in feed efficiency may present differeces in fecal microbiome that 

can be used as a way to identify superior animals for this trait. We believe this is a 

pioneer result in beef cattle that can lead us to a better understanding of the 

mechanisms involved in FE. 

 

Key-words: Beef cattle, residual feed intake, metagenomics, bacteria, Arquéia, 

methanogenics  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O constante crescimento da população mundial juntamente com a necessidade 

em suprir a demanda por alimento e ao mesmo tempo diminuir o impacto ambiental 

da pecuária constituem novos desafios e objetivos para a seleção animal. Identificar 

indivíduos que processem seus alimentos de forma mais eficiente e apresentem 

maior aproveitamento em alimentos de baixa qualidade, e reduzir a produção de 

dejetos e a intensidade de emissão de gases de efeito estufa, consequentemente 

diminuindo o impacto ambiental da pecuária são algumas das características que 

podem ser alcançadas através da seleção para alta eficiência alimentar (EA). 

Animais superiores quanto a essa característica possuem níveis de produção 

similares aos demais, porém apresentam menor consumo. Dessa forma, além de 

poluírem menos e serem mais produtivos, convertendo melhor o alimento em carne, 

esses animais também promovem um aumento na lucratividade do sistema, uma vez 

que as despesas com alimentação representam a maior porcentagem no custo de 

produção. 

Como mencionado anteriormente, o termo eficiência alimentar envolve uma 

relação entre consumo e produção de alimentos e uma das formas para defini-la é 

através do consumo alimentar residual (CAR). Uma equação de regressão linear 

fenotípica é usada para estimar a ingestão esperada de alimento de um animal com 

base em seu peso e taxa de crescimento ao longo de um determinado período de 

teste. A diferença entre a ingestão observada e a ingestão estimada é chamada de 

CAR. Animais eficientes são aqueles que consomem menos alimento do que o 

esperado e apresentam CAR negativo.  

Ainda que se mostre uma característica de grande importância, um dos impasses 

do uso da eficiência alimentar é sua mensuração lenta e onerosa e a dificuldade de 

usa-la para bovinos de corte principalmente em sistemas extensivos de produção. 

Ademais, a EA é considerada uma característica poligênica que pode ser 

influenciada por diferentes processos biológicos de difícil compreensão. Neste 

sentido, novas tecnologias têm sido desenvolvidas para identificar animais 

superiores de forma mais precoce.  

Diversos estudos têm evidenciado que hospedeiros e seus microbiomas 

interagem em associações complexas acerca do processamento dos alimentos e 
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aproveitamento dos nutrientes da dieta e investigar a variação na população de 

micro-organismos ao longo do trato gastrointestinal (TGI) pode nos levar a uma 

melhor compreensão dos mecanismos microbiológicos e moleculares envolvidos 

nessa eficiência de utilização dos alimentos. Os estudos de microbioma do rúmen e 

dos demais seguimentos do TGI identificam e classificam conjuntos de bactérias, 

fungos e vírus que compõem um organismo e que diferem consideravelmente de um 

animal para outro. Entretanto, o conhecimento da diversidade microbiana 

dependente de técnicas tradicionais de cultivo é limitado. Um dos principais 

problemas é o estabelecimento de meios e condições de cultivo compatíveis com o 

ambiente natural dos micro-organismos. 

As chamadas tecnologias “ômicas”, que são tecnologias voltadas para a genética 

molecular, têm sido acentuadas nas últimas décadas e trazem ferramentas 

inovadoras que permitem uma melhor compreensão da relação genótipo e fenótipo 

que influenciam determinadas características. Dentre elas, destacamos a 

metagenômica que tem sido a abordagem mais utilizada para contornar as 

limitações técnicas dependentes do cultivo nos permitindo o estudo do material 

genético recuperado diretamente a partir de amostras ambientais. Essa estratégia 

tem demonstrado não só uma riqueza na diversidade de organismos como também 

o potencial funcional da comunidade microbiana já que o estudo do genoma permite 

a descoberta de novos genes e vias metabólicas. 

Outra dificuldade encontrada nesse tipo de estudo é a complexidade na coleta de 

amostras. Coletar amostras de material do rúmen ou de qualquer outra fração do 

TGI sem a necessidade de abater os animais e sem risco de contaminação de 

outros micro-organismos externos exige técnicas mais onerosas e um tanto quanto 

invasivas e estressantes ao animal como a utilização de sondas e/ou fístulas. 

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a eficiência alimentar em 

bovinos da raça Angus (Bos taurus) através de medidas de desempenho em 

confinamento e avaliar sua possível relação com o microbioma fecal, determinado 

através da metagenômica, a fim de identificar perfis específicos associados a esse 

fenótipo, possibilitando uma metodologia de avaliação menos invasiva e uma 

identificação precoce de indivíduos superiores. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Definindo a eficiência alimentar em bovinos de corte 

 

 A carne bovina representa um dos principais produtos do agronegócio brasileiro, 

estando presente em praticamente todos os estados. Segundo a ABIEC (2019), no 

ano passado o PIB da pecuária elevou para 8,7% sua participação no PIB total 

brasileiro, somando R$ 597,22 bilhões. O valor é o maior já registrado nos últimos 

dez anos. Atualmente o Brasil ocupa a primeira posição no ranking mundial de 

produtores e exportadores de carne bovina e estima-se um aumento nessa 

produção de 1.639 mil toneladas equivalente carcaça ou 1,9% ao ano para a 

próxima década, conseguindo atender ao consumo interno e às exportações 

(ABIEC, 2019; BRASIL, 2017). Para supri essa demanda e ao mesmo tempo mitigar 

os impactos ambientas da produção tem-se buscado identificar animais com maior 

eficiência alimentar.  

A eficiência alimentar é uma característica para o quão bem o animal utiliza os 

nutrientes da alimentação para a produção. Depende de vários fatores como 

consumo de alimentos, o peso vivo do animal, estado fisiológico, composição do 

ganho de peso, condições ambientais, idade e fatores intrínsecos ligados à 

eficiência, isto é, taxas de digestão, absorção e eficiência de utilização da energia e 

proteína metabolizável. Ainda que se mostre uma característica de grande 

importância, um dos impasses do uso da eficiência alimentar é sua mensuração 

lenta e onerosa e a dificuldade de usa-la para bovinos de corte principalmente em 

sistemas extensivos de produção. Ademais, a EA é considerada uma característica 

poligênica que pode ser influenciada por diferentes processos biológicos de difícil 

compreensão. (WONFOR, 2017; ALEXANDRE et al., 2015).  

Uma das formas para definir a EA é através do Consumo Alimentar Residual 

(CAR) proposto por Koch e colaboradores (1963). Uma equação de regressão linear 

fenotípica é usada para estimar a ingestão esperada de alimento de um animal com 

base em seu peso e taxa de crescimento ao longo de um determinado período de 

teste. A diferença entre a ingestão observada e a ingestão estimada é chamada de 

CAR. Animais eficientes são aqueles que consomem menos alimento do que o 

esperado e apresentam CAR negativo. Tais animais podem apresentar uma maior 

capacidade digestiva. Eles são capazes de utilizar mais energia da alimentação em 
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vez de fracionar quantidades maiores a serem perdidas através de fezes. Por outro 

lado, animais ineficientes irão consumir mais alimentos do que o esperado e terão 

CAR positivo (WONFOR, 2017; CARSTENS; TEDESCHI, 2006).  

Os parâmetros diretos da EA, dentre eles, ingestão de matéria seca (IMS), 

conversão alimentar (CA), consumo alimentar residual (CAR)  e ganho de peso 

diário (GMD), exigem uma medição precisa do consumo de alimento e o ganho de 

peso para cada animal, por um período de 35 a 70 dias, o que demanda tempo, 

dinheiro, infraestrutura e mão de obra (ARCHER et al., 1997; BASARAB et al., 

2013). Além disso, o CAR é difícil de calcular em um sitema extensivo, pois, a 

capacidade de realizar o cálculo com precisão para cada animal em um rebanho a 

pasto, é impraticável. Portanto, medidas alternativas tem sido estudadas , que 

possam ser usada na prática, seja ela um valor genético ou uma característica 

fenotípica (WONFOR, 2017).  

A eficiência alimentar afeta diretamente a rentabilidade e a eficiência da 

produção e é um fator determinante para a sustentabilidade na indústria de carne 

bovina, uma vez que o custo dos alimentos poderia representar 50-70% das 

despesas brutas (COTTLE; KAHN, 2014).  Com o uso do CAR, como critério, os 

animais podem ser selecionados por necessitarem de menos alimento para o 

mesmo nível de produção (BASARAB et al., 2003).   

Além disso, a eficiência biológica de transformar os nutrientes do alimento em 

proteína muscular é muito menor no sistema de produção bovina (5%) comparada 

ao de suíno (14%) e ao de frango (21%). Isso se deve principalmente ao custo 

energético associado à mantença (CARSTENS, 2001). Dessa forma, a rentabilidade 

de todo o sistema de produção de carne bovina depende da eficiência da utilização 

dos alimentos pelos animais. Fox, Guuiroy e Tedeschi (2001) constataram que uma 

melhora de 10% na eficiência alimentar resultou em um acréscimo de 43% na 

rentabilidade. Sendo assim, o aumento da produção de carne por unidade de 

alimento consumida no sistema de produção total poderia ter potencial econômico 

na indústria da carne bovina.   

Ademais, melhorar a EA é vantajoso não apenas do ponto de vista econômico, 

como também ambiental, reduzindo a emissão de gases poluentes e a competição 

por terras e grãos com a alimentação humana. Pode trazer um incremento 

significativo na redução na necessidade de áreas de pastagem para bovinos e em 

diversos índices de impacto ambiental, como emissão de carbono, de metano e 
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produção de esterco (BASARAB et al., 2003; HAYES; LEWIN; GODDARD, 2013).  

Com o aumento da EA os animais apresentaram uma redução  na produção de 

metano entérico (CH4). O metano (CH4) é o principal gás de efeito estufa (GEE) 

emitido por sistemas de produção de ruminantes, representando 12% a 17% das 

emissões de GEE (BEAUCHEMIN et al., 2009). A redução da emissão de CH4 do 

rebanho é uma necessidade para melhorar a pegada de carbono da produção de 

carne bovina, que varia de 17 kg de equivalentes de dióxido de carbono (CO2)/kg de 

carne de carcaça para bovinos terminados em confinamento no Canadá (VERGE et 

al., 2008; BEAUCHEMIN et al ., 2010; BASARAB et al., 2013) até 40kg de CO2/kg de 

carne bovina acabada no Brasil (CEDERBERG et al., 2011).    

A seleção genética para CAR é uma abordagem indireta para reduzir a emissão 

de metano entérico (CH4) em gado de corte e leite. Segundo Herd e Arthur (2009), o 

CAR está correlacionado com produção de calor, de metano e com a digestibilidade 

dos alimentos, indicando que os animais mais eficientes, fenotipicamente, para o 

CAR tem menor requerimento de energia de mantença, menos produção de metano 

e uma melhora na digestibilidade. E dessa forma, produzem proporcionalmente 

menos poluentes (NKRUMAH et al., 2006).  Myer e colaboradores (2017) 

observaram que a seleção para baixo CAR resultou em menor ingestão de matéria 

seca (IMS), tendo uma relação de conversão alimentar (CA) melhorada em 

comparação com animais de alto CAR, e produzindo 15% a 25% menos de CH4 

entérico. Além disso, menor IMS, duração e frequência de alimentação e um perfil 

bacteriano diferente que melhora a fermentação do rúmen em animais eficientes 

podem favorecer uma melhora de 1% a 2% na digestibilidade de matéria seca 

proteína bruta em comparação com animais ineficientes (BASARAB et al., 2013).  

Do mesmo modo, Nkrumah e colaboradores (2006) encontraram que animais com 

baixo CAR produziram em média 28% menos gás metano do que aqueles com alto 

CAR, colaborando para a diminuição da emissão de gases poluentes, que também é 

um dos grandes problemas do setor. De acordo com Alford e colaboradores (2006) a 

criação de animais e seleção genética para a eficiência alimentar é o procedimento 

de mitigação mais prático, uma vez que é permanente e cumulativa.  

Entender a causas da variação na eficiência alimentar irá ajudar na predição das 

possíveis respostas correlacionadas com a seleção do CAR, possibilitando mostrar 

indicadores mais fáceis e baratos de serem mensurados que o consumo e a 

eficiência alimentar (MÜLLER; LUETHOLD; REINECKE, 1995) tornando possível 
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sugerir alternativas, que podem ser usadas para manipular o metabolismo bovino e, 

consequentemente, melhorar a eficiência alimentar (ARCHER et al., 1999). Animais 

ineficientes tendem a apresentar um maior gasto energético que animais eficientes. 

Dentre os fatores que podem interferir nos gastos energéticos dos animais estão 

associados a variação na quantidade de alimento ingerido pelos animais, digestão, 

metabolismo, atividade, e termorregulação (HERD; ODDY; RICHARDSON, 2004). 

Johnson et al. (2003) e Richardson & Herd (2004) sugeriram que as fontes que 

podem contribuir para a variação no CAR são a ingestão e digestão dos alimentos, o 

aumento do calor, o turnover da proteína e o metabolismo geral do tecido, 

comportamento e atividade alimentar, composição corporal e taxa de ganho e peso 

vivo.  

2.2. A importância do microbioma para a eficiência alimentar 

 

Os ruminantes são completamente dependentes de sua microbiota para digestão 

dos alimentos e consequentemente sua viabilidade. Portanto é possível hipotetizar 

uma conexão entre a abundância e o perfil de micro-organismos residentes no TGI e 

os parâmetros fisiológicos do hospedeiro (Jami et al., 2014).  

Estes animais são caracterizados pela sua fermentação anaeróbica pré-gástrica 

no rúmen, que abriga uma variedade de micro-organismo, incluindo bactérias, 

arqueias, protozoários e fungos. A associação destes atua de forma sinérgica para a 

conversão de celulose em ácidos graxos de cadeia curta (AGCCs) e proteínas que 

satisfazem as exigências de nutrientes dos animais (FREY et al., 2010).  

Estudos comprovam que animais de mesmo tipo, recebendo a mesma dieta, 

podem apresentar variações na eficiência de utilização dos nutrientes (ARCHER et 

al., 1999). Um estudo recente descobriu que a capacidade digestiva representava 

até 31% da variação de CAR no gado leiteiro quando alimentado com uma dieta rica 

em fibras, mas não teve efeito nas dietas altas de amido (POTTS et al., 2017). 

 Animais selecionados para CAR apresentam diferenças metabólicas 

significativas (RICHARDSON; HERD, 2004; NKRUMAH et al., 2006). Essa variação 

está relacionada principalmente a diferenças nas perdas e retenção de energia na 

dieta (DELFINO; MATHISON, 1991; SAAMA; MAO, 1995; BASARAB et al., 2003). 

Ademais, pesquisas mostraram que existem diferenças genéticas entre os animais 
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na capacidade de digestão de amido (CHANNON; ROWE; HERD, 2004) e 

metanogênese (NKRUMAH et al., 2006).   

Com a crescente evidência de que os hospedeiros e seus microbiomas 

interagem em associações e redes complexas, examinar a variação da população 

de micro-organismos na eficiência alimentar pode levar a esclarecer parcialmente a 

variação considerável na eficiência da utilização de alimentos (FREY et al., 2010).  

Foram identificados 19 filos bacterianos existentes, dentre eles Firmicutes, 

Bacteroidetes e Proteobacteria e gêneros de Prevotella, Bacteroides e Clostridia em 

maior número (BRULC et al., 2009). Muitos fatores podem afetar a diversidade, 

densidade e funções microbianas do rúmen, incluindo dieta, condições fisiológicas 

dos animais, estratégias de alimentação, nível de ingestão, e saúde animal, bem 

como tratamento médico (uso de antibióticos) (CARBERRY et al., 2012).    

Dentro do microbioma ruminal, os diferentes tipos de micro-organismos 

apresentam diferentes especificidades como, por exemplo, as Acidaminococcus que 

são bactérias fermentadoras de aminoácidos e estão relacionadas à produção de 

butirato (COOK et al., 1994).  

As Anaerovibrios têm sido associadas à produção de succinato e propionato, 

bem como a hidrólise lipídica e metabolismo em ruminantes (PRIVE et al., 2013). O 

filo Lentisphaerae também foi associado a mudanças na eficiência alimentar e as 

diferenças nas populações de Lentisphaerae foram observadas no rúmen durante a 

acidose subclinica (MAO et al., 2013).   

Os Methanomassiliicoccales são um subconjunto de micro-organismos 

metanogênicos. A produção de metano está associada à ineficiência, pois sua 

produção no rúmen requer energia. Animais com baixa eficiência alimentar 

apresentam uma população mais diversificada de metanogênicos e utilizam mais 

energia para a metanogênese (ZHOU et al., 2009; KHIAOSAARD; ZEBELI, 2014). 

Succinivibrio sp. foi associado à ingestão de matéria seca e ao ganho médio diário 

em animais eficientes.  

A abundância de Robinsoniella sp. foi associada a animais de baixa EA, 

enquanto Eubacterium sp. diferiu entre os grupos de CAR quando alimentados com 

dieta de acabamento em confinamento (HERNANDEZ-SANABRIA et al., 2012).   

Jami e colaboradores (2014) identificaram correlação positiva entre a abundância 

relativa das bactérias da ordem RF39 e o CAR em vacas leiteiras. E Myer et al. 

(2015) relataram que, embora Bacteroidetes e Firmicutes fossem os filos dominantes 
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para ambos os grupos de CAR, a proporção de Succiniclasticum, Lactobacillus, 

Ruminococcus e Prevotella diferia entre os grupos de animais com ingestão variada 

de alimentos e ganho de peso corporal.   

De acordo com Li e colaboradores (2016) o microbioma de animais com baixo 

CAR possui características associadas a maior função metabólica e capacidade de 

sobrevivência celular, sugerindo que a capacidade de fermentação e a capacidade 

de adaptação do microbioma podem ser fatores-chave para melhorar a 

disponibilidade de nutrientes, sendo um dos fatores biológicos associados à variação 

na eficiência da alimentação de bovinos.  

Determinados micro-organismos podem estar associados a parâmetros de 

desempenho dos bovinos, incluindo ganho médio diário, ingestão de matéria seca, 

índice de conversão alimentar e CAR (GUAN et al., 2008; HERNANDEZ-SANABRIA 

et al., 2010). Guan et al. (2008) investigaram os perfis microbianos no rúmen de 

bovinos diferentes para EA e a análise indicou que grupos específicos de bactérias 

podem habitar apenas em animais eficientes, revelando associações potenciais 

entre a microbiota detectável do rúmen e seus parâmetros de fermentação com a 

eficiência alimentar bovina. 

 Li et al., 2016 encontraram diferenças em três famílias bacterianas, 

Lachnospiraceae, Veillonellaceae e Methanomassiliicoccales entre animais com alto 

e baixo CAR. Lachnospiraceae tem sido associado à eficiência alimentar e 

características de fermentação em bovinos de corte (HERNANDEZ-SANABRIA et 

al., 2010). Os resultados mostraram que o grupo de alto CAR possuía uma maior 

abundância relativa de Lachnospiraceae e maior abundância de Veillonellaceae 

sugerindo que os processos de redução de lactato podem ser mais rápidos em 

animais ineficientes. A maior abundância de Methanomassiliicoccales no grupo de 

baixo CAR indicou que mais metilaminas podem ser utilizadas durante a 

fermentação em animais eficientes.  

Zhou et al. (2009) propuseram que as variadas preferências de substrato de 

metanogênese podem ser um dos mecanismos que conduzem à variação na 

produção de CH4 entre animais de alto e baixo CAR. A capacidade de utilizar um 

grupo metila dos substratos de metanogênese pode levar à variação de energia ou 

compostos disponíveis e afetar a CAR do hospedeiro.  

Myer et al. (2015) constataram um aumento na abundância de Firmicutes, 

alterando a relação Firmicutes-Bacteroidetes, que afeta a absorção de energia e foi 
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correlacionada com aumento de gordura. De acordo com os autores, o aumento nos 

Firmicutes e muitos dos gêneros pertencentes ao filo foram correlacionados com alto 

ganho de peso. Foi relatada menor diversidade e maior dominância na composição 

taxonômica aparente nos microbiomas de animais eficientes e o contrário pode ser 

observado para o grupo de alto CAR (KANEHISA et al., 2011; SHABAT et al., 2016).  

Nos animais de menor eficiência alimentar, o uso mais diversificado de 

compostos como proteínas dietéticas, piruvato, acetil-CoA e hidrogênio, resultaram 

em um conjunto mais diversificado de metabólitos produzidos, alguns dos quais 

afetam a energia de forma negativa ou não pode ser utilizada pelo animal para seus 

requisitos de energia. Nos microbiomas dos animais eficientes, o uso desses 

compostos é dominado por um número limitado de caminhos metabólicos mais 

relevantes e valiosos para as necessidades energéticas do animal (SHABAT et al., 

2016).   

Os estudos anteriores se concentraram exclusivamente na avaliação do rúmen, 

principalmente, pois a produção de energia e o fornecimento de nutrientes ao animal 

em função da fermentação ruminal e da atividade da comunidade microbiana são 

considerados fundamentais para a eficiência da produção.  

No entanto, não se pode esquecer que há todo um vasto microbioma ao longo do 

sistema digestivo que potencialmente tem relação com a eficiência alimentar tendo 

em vista a importância deste sistema para a obtenção e aproveitamento dos 

nutrientes. Isto é plenamente justificável uma vez que as capacidades funcionais e 

metabólicas dos segmentos do trato gastrointestinal (TGI) são distintas e contribuem 

para a saúde e o estado nutricional do animal.  

Neste sentido, Myer et al (2017) analisaram o microbioma em diferentes pontos 

do sistema digestório em bovinos e buscaram relação à eficiência alimentar tendo 

encontrado os seguintes resultados: os grupos taxonômicos predominantemente 

representados no TGI foram dos filos Firmicutes e Bacteroidetes, que variaram muito 

dependendo da região; as populações de Bacteroidetes dominaram no rúmen, 

enquanto a Firmicutes foi o filo de maior abundância nos segmentos mais distais do 

TGI; no jejuno, Bacteroidetes estava em menor proporção e Firmicutes 

representaram mais de 80% dos filos; no rúmen, o gênero Prevotella constituiu mais 

de 90% da população de Bacteroidetes; as populações bacterianas do jejuno 

(especializado para a absorção de proteínas e carboidratos) eram radicalmente 

diferentes em comparação com o rúmen; as diferenças funcionais associadas entre 
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os tecidos foram especialmente destacadas pela mudança de populações de 

Bacteroidetes dominantes no rúmen para Firmicutes dentro do jejuno, constituindo 

até 90% e; no rúmen, observou-se aumento significativo das abundâncias de 

Firmicutes no grupo de animais eficientes, apoiando a relação entre ganho e a 

proporção Firmicutes-Bacteroidetes.  

Estes dados destacam as diferenças de diversidade filogenética entre as seções 

do TGI levantando a possibilidade de outros sítios microbianos serem relevantes à 

eficiência alimentar além do rúmen.  Quando os animais se alimentam com dietas 

ricas em concentrado, quantidades substanciais de amido da dieta não sofrem 

fermentação ruminal e não são totalmente digeridos no intestino delgado, sendo 

fermentados no intestino grosso (IG). Essa segunda fermentação é semelhante à 

fermentação ruminal, com produção de AGCCs e queda do pH intestinal 

(DEPENBUSCH et al., 2008). A perda de metano e de calor faz da fermentação um 

processo menos eficiente, energeticamente, que a digestão enzimática (OWENS; 

ZINN; KIM, 1986). 

Somada a esse fator, a proteína microbiana produzida no intestino grosso é 

eliminada nas fezes, pois não é absorvida, resultando em perda de proteínas que 

poderiam ser utilizada pelo animal. Os micro-organismos responsáveis por esta 

fermentação não são digeridos e absorvidos nesta região do TGI e são eliminados 

nas fezes. Sendo assim, com o aumento da fermentação dos carboidratos no 

intestino grosso, é esperado que ocorra um aumento no número de micro-

organismos nesta região e, consequentemente, um aumento do nitrogênio total nas 

fezes (CHANNON; ROWE; HERD, 2007). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Animais e dieta 

 

Foram utilizados 64 bovinos machos inteiros da raça Black Angus com peso 

corporal médio inicial de 321 kg e idade média de 10 meses, provenientes de recria 

em sistema de pastejo contínuo e mantidos em confinamento no Centro de 

Referência Angus (CRA) na Fazenda Verdana, localizada no município de 

Itatinga/SP por um período de 56 dias precedidos de 56 dias de adaptação. Os 

animais foram separados em dois lotes iguais e tiveram seu peso e consumo 

avaliados diariamente em sistema integrado de obtenção de dados em tempo real 

(AF Master, Intergado, Brasil).  

A dieta foi composta por ração desenvolvida pelo próprio CRA (Tabela 1), 

bagaço e silagem e foi fornecida ad libitum na forma de ração total misturada (RTM). 

A composição da dieta pode ser vista na Tabela 2. Esta teve proporção de 20% de 

concentrado e 80% de volumoso, com 11% de proteína bruta. 

 

Tabela 1 - Composição da dieta 

 

Tabela 2 - Composição da ração CRA 

Ingrediente 

Milho moído 35% 

Farelo de soja 32% 

Farelo de trigo 23% 

Núcleo 10% 

Níveis da Ração 

Proteína bruta 21% 

Nutrientes digestíveis totais 67% 

Ingrediente 

Silagem 68% 

Bagaço 12% 

Ração CRA (Tabela 2) 20% 

Níveis da Ração 

Matéria seca 38% 

Proteína bruta 11% 

Energia metabolizável 2,47Mcal/Kg 

Fibra em detergente neutro 48% 
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3.2. Medidas de eficiência alimentar 

 

Os animais foram caracterizados quanto as variáveis: ganho de peso diário 

(GMD), ingestão média diária de matéria seca (IMS), peso vivo médio (PVM) e peso 

vivo médio metabólico (PMM). A eficiência foi estimada pelas variáveis: conversão 

alimentar (IMS/GMD) e consumo alimentar residual (CAR) proposto por Koch et al. 

(1963) calculado como a diferença entre a IMS observada e a IMS estimada. O PMM 

foi obtido pela equação do peso vivo médio elevado a 0,75 (PVM0,75). O GMD no 

período foi determinado como coeficiente angular da regressão linear dos PV 

obtidos nas diferentes pesagens e respectivos dias experimentais.  

3.3. Avaliação de carcaça por ultrassonografia 

 

Os animais foram avaliados por ultrassonografia (US) na região do músculo 

Longissimus dorsi (contrafilé) para as medidas de área de olho de lombo (AOL) 

espessura de gordura na 12ª e 13ª costelas (EG), espessura de gordura na garupa 

(EGP8), acabamento (ACAB) e porcentagem de gordura intramuscular (PGIM) nos 

manejos de pesagem, utilizando o equipamento Aloka SSD500. 

3.4. Coleta de amostras biológicas e extração de DNA 

 

Ao final do período de confinamento os animais foram levados ao tronco de 

contençã e amostras de fezes foram coletadas diretamente da ampola retal e 

mantidas em freezer (-20ºC) até sua utilização. Para extração de DNA total, utilizou-

se o kit para isolamento de DNA genômico bacteriano de amostra de fezes (QIAmp 

DNA Stool Mini, Qiagen, EUA) de acordo com as instruções do fabricante. A 

concentração e integridade das amostras de DNA foram avaliadas pela 

determinação da razão A260/280 em espectofotômetro (NanoDrop 2000, 

ThermoScientific, EUA) . Amostras que apresentaram valor da razão A260/280 

inferior a 1,80 foram descartadas e extraídas novamente de acordo com os valores 

pré-estabelecidos pela empresa que realizou o sequenciamento. O DNA extraído foi 

mantido à temperatura de -20ºC até ser enviado para sequenciamento. 
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3.5. Preparo de Bibliotecas e Sequenciamento  

 

As amostras de DNA total foram devidamente encaminhadas à empresa NGS 

Soluções Genômicas, localizada no município de Piracicaba/SP, que realizou o 

preparo das bibliotecas genômicas e sequenciamento conforme descrito abaixo. 

O preparo das bibliotecas foi realizado seguindo as recomendações Illumina 

(Figura 1). Os primers utilizados para amplificação locus-específica de bactérias 

flanqueia a região V3-V4 de 444 pb entre 341 e 785 pb com base no genoma de 

referência de  Escherichia coli, já o primer de Arquéia de 457pb, está localizado 

entre 349 e 806 pb. Sequência overhang de adaptadores está incluída nos primers 

locus-específicos. As sequências de adaptadores Illumina, que foram hibridizadas 

com as sequências imobilizadas na lâmina de sequenciamento são:  

“Forward overhang”:  

5’ TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG‐[sequência locus-específica]  

“Reverse overhang”:  

5’ GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG‐[ sequência locus-

específica] 

O sequenciamento foi realizado no sistema Miseq, conforme descrito na 

Figura 1, e as “reads” produzidos foram de 2x250 pb. 

 

 
Figura 1. Protocolo padrão de preparo de bibliotecas para sequenciamento.  

 
A primeira PCR é realizada para amplificação locus-específica. Após, AMPure 

XP “beads” são utilizadas para purificação da reação de PCR. Então, o tamanho dos 

fragmentos gerados na reação de PCR é avaliado por eletroforese em gel de 

agarose.  A segunda PCR é realizada para ligar os “barcodes” do kit Nextera XT, e 

outras etapas de purificação da PCR e validação das bibliotecas são realizadas. 

Posteriormente, as bibliotecas são quantificadas, para que todas as 
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amostras/bibliotecas sejam unidas de maneira equimolar em um único pool. Para 

introduzir complexidade ao sequenciamento, um controle heterogêneo, o fago PhiX, 

foi combinado com o pool de “amplicons”. Por fim, a desnaturação das bibliotecas e 

do PhiX é realizada para permitir o sequenciamento. 

3.6. Análise de dados 

 

Os dados foram analisados pela empresa NGS – Soluções Genômicas 

(Piracicaba/SP) conforme previamente publicado por Callahan et al. (2016). 

Primeiramente as “reads” multiplexadas foram atribuídas em amostras biológicas.  O 

programa DADA2, um pacote aberto implementado na linguagem R (Callahan et al., 

2015), foi utilizado para modelagem e correção de erros de “amplicons”, sem a 

construção de unidades taxonômicas operacionais (OTUs). Estudos mostram que 

em várias comunidades simuladas, DADA2 identificou variantes mais reais e 

produziu menos sequências espúrias que outros métodos (Callahan et al., 2015). O 

pacote DADA2 tem um “pipeline” completo implementado para transformar os 

arquivos “fastq” do sequenciador em sequências de amostras inferidas, 

desmembradas, sem quimera. A filtragem de arquivos “fastq” foi realizada para 

cortar as sequências dos “primers”, filtrar as extremidades devido ao decaimento da 

qualidade (Q<30). A filtragem removeu apenas 5pb de cada extremidade das “reads” 

“forward” e “reverse”, mantendo a sobreposição para posterior junção das reads e 

remontar o fragmento completo sequenciado.  O algoritmo DADA2 faz uso de um 

modelo de erro paramétrico e cada conjunto de dados de amplicon tem um conjunto 

diferente de taxas de erro. O método “learnErrors” aprende esse modelo de erros a 

partir dos dados, alternando a estimativa das taxas de erro e a inferência da 

composição da amostra até que eles convergem em uma solução consistente. Como 

em muitos problemas de aprendizado de máquina, o algoritmo deve começar com 

um palpite inicial, para o qual são usadas as taxas de erro máximas possíveis 

nesses dados (as taxas de erro se apenas a sequência mais abundante estiver 

correta e todo o restante for erros). Após a etapa de desreplicação “denoising’ é 

realizada para se obter uma lista detalhada de sequências únicas e suas 

abundâncias e produzir pontuação de qualidade de posição do consenso para cada 

sequência única, tomando a média das qualidades posicionais das leituras de 

componentes. DADA2 não cria OTUs e diferencia as variáveis de sequência 
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relacionadas. Diferentemente de outros, esse “pipeline” realiza a fusão de “paired-

end” “reads” após a etapa “denoising”. Isso ocorre porque o algoritmo de “denoising” 

do núcleo usa a relação empírica entre o índice de qualidade e as taxas de erro, 

atingindo maior precisão através do desmembramento antes da fusão, embora com 

algum custo computacional. Como a fusão ocorre após a etapa denoising, é 

necessária sobreposição exata, sem “mismatches”, uma vez que se espera que 

quase todos os erros de substituição já tenham sido removidos. Em seguida, 

quimeras são removidas. 

Após o processamento inicial dos dados, as taxonomias foram atribuídas a 

cada ASVs (Amplicon Sequencing Variants) utilizando uma implementação do 

programa DADA2 do método de classificador bayesiano ingênuo para essa 

finalidade. 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 taxonômicas com pelo 

menos a confiança de inicialização do “minBoot bootstrap”. O banco de dados de 

referência GTDB: “Genome Taxonomy Database” (http://gtdb.ecogenomic.org/) foi 

utilizado como referência. 

Posteriormente os dados gerados pelo programa DADA2 foram importados 

para o programa “Phyloseq”, também implementado no R. O pacote “phyloseq” é 

uma ferramenta para importar, armazenar, analisar e exibir graficamente dados 

complexos de sequenciamento filogenético que já foram agrupados em ASVs. Este 

pacote aproveita muitas das ferramentas disponíveis em R para ecologia e análise 

filogenética (vegan, ade4, ape, picante), enquanto também usa sistemas gráficos 

avançados / flexíveis (ggplot2) para produzir facilmente gráficos com qualidade de 

publicação. As ASVs que não estavam presentes em pelo menos 20% das amostras 

foram removidas tanto para a análise dos dados de Arquéia, quanto para os dados 

de bactéria. As análises de diversidade Alpha e Beta foram realizadas no pacote 

“phyloseq”, conforme descrito em: https://f1000research.com/articles/5-1492 

Em seguida o arquivo “phyloseq” com as contagens das taxonomias foi 

importado para o programa “edgeR” (ROBINSON et al., 2010), um pacote do 

“R/Bioconductor” (GENTLEMAN et al., 2004). Para análise de abundância diferencial 

entre grupos e a análise dos dados contínuos, os pacotes “limma voom” foram 

utilizados para normalização, juntamente com o “edgeR”. Estes abordam 

simultaneamente os problemas de (1) bibliotecas de sequenciamento de DNA de 

http://gtdb.ecogenomic.org/
https://f1000research.com/articles/5-1492
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tamanhos amplamente diferentes e (2) proporções de contagem de ASVs  que 

variam mais do que o esperado em um modelo de Poisson. Por isso, foram 

utilizadas implementações mais populares desta abordagem atualmente usada na 

análise de “RNA-Seq”, nomeada de “edgeR”, adaptadas para dados de 

microbiomas. Essa abordagem permite uma comparação válida entre as ASVs, 

melhorando substancialmente tanto a potência quanto a precisão na detecção da 

abundância diferencial. De acordo com o “EdgeR User Guide”, o modelo linear 

(lmFit) foi ajustado para idade para testar o efeito da abundância relativa de cada 

Bactéria e Arquéia no consumo alimentar residual.  
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4. RESULTADOS 

4.1.  Caracterização fenotípica dos animais 

 

Primeiramente foi realizada a análise de estatística descritiva básica para 

todos os 64 animais dos fenótipos observados durante o experimento. Foram 

calculados, média, desvio-padrão, mínimo e máximo do peso inicial, peso final, 

ganho de peso, ingestão de matéria seca e medidas de eficiência alimentar. Os 

valores estão descritos na tabela 3.   

Tabela 3. Médias, desvios padrão, valores mínimos e valores máximos das medidas de PVI, 

PVF, IMS, GMD, CA e CAR coletadas em confinamento (n=64).  

 

Média Mínimo Máximo 

PVI(kg) 321±60,14 194 433 

PVF(kg) 420±61,71 288 529 

IMS(kg/dia) 9,23±1,10 7,20 12,00 

GMD(kg/dia) 1,74±0,32 0,685 2,377 

CA 5,45±1,02 4,299 10,558 

CAR(kg/dia) 0±0,50 -1,132 1,181 

 

Na tabela 4 são demonstrados os valores de correlação entre ganho de peso, 

consumo e características de EA. Foi possível observar correlação moderada e 

negativa entre CA e GMD (-0,69). Não foi observada correlação entre CAR E GMD, 

no entanto, o CAR apresentou correlação baixa e positiva com IMS (0,43). 
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Tabela 4. Correlação entre as características de PVI, PVF, IMS, GMD, CA e CAR (n=64). 

  PVI PVF IMS GMD CA CAR 

PVI○ - 0,94* 0,59* -0,07 0,61* 0,007 

PVF♦   - 0,77* 0,23 0,36* -0,006 

IMS♦     - 0,61* 0,06 0.430* 

GMD♦       - -0,69* 0,050 

CA○         - 0.340* 

CAR○           - 

* p<0,05  
♦Correlação de Pearson (dados paramétricos)  
○Correlação de Spearman (dados não-paramétricos) 

 

Foram avaliadas as correlações entre peso inicial, final, médio e metabólico; 

ingestão de matéria seca, ganho de peso e medidas de EA com medidas de 

ultrassonografia de carcaça (Tabela 5). Observa-se que existe correlação alta e 

positiva entre PVF e AOL (0,72), correlação moderada e positiva entre as medidas 

de peso e as medidas de ultrassonografia de carcaça (0,49 a 0,68), com exceção da 

porcentagem de gordura intramuscular, que não apresentou correlação significativa 

com nenhuma das características avaliadas. A medida de ingestão de matéria seca 

apresentou correlação  moderada e positiva com AOL (0,50) e EG (0,34). As 

medidas de ganho de peso e consumo alimentar residual não apresentaram valores 

de correlação significativos com as medidas de ultrassonografia. No entanto, nota-se 

correlação baixa e positiva da CA com EG (0,31), EGP8 (0,36) e ACAB (0,40).   
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Tabela 5 – Correlações entre PVI, PVF, PVM PMM, IMS, GMD, CA e CAR com medidas de 

ultrassonografia de carcaça (n=64). 

 

PVI○ PVF♦ PVM○ PMM○ IMS♦ GMD♦ CA○ CAR○ 

AOL♦ 0.64* 0.72* 0.68* 0.68* 0.50* 0.25* 0,09 -0,19 

EG♦ 0.59* 0.56* 0.59* 0.59* 0.34* 0,05 0.31* -0,13 

EGP8♦ 0.53* 0.49* 0.52* 0.52* 0,24 -0,13 0.36* -0,07 

ACAB♦ 0,59* 0.55* 0.57* 0.58* 0.29* -0,09 0.40* -0,08 

PGIM○ -0,24 -0,23 -0,24 -0,24 -0,11 0,1 -0,16 0,06 

* p<0,05  
♦Correlação de Pearson (dados paramétricos)  
○Correlação de Spearman (dados não-paramétrico) 

 

4.2.  Caracterização dos grupos de alta e baixa eficiência alimentar 

 

A partir da criação dos grupos de alta e baixa (AEA e BEA) eficiência 

alimentar pelo CAR, realizou-se a análise da estatística descritiva dos mesmos e os 

testes de comparação de média entre os grupos para todas as características. Como 

pode ser visto na Tabela 6, não houve diferença significativa para as medidas de 

peso entre os grupos, bem como ganho de peso (GMD). No entanto, verificou-se 

diferença significativa (p<0,05) na ingestão de matéria seca (IMS), sendo maior nos 

animais de BEA, bem como na conversão alimentar (CA) e no consumo alimentar 

residual (CAR). 
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Tabela 6. Médias, desvios padrão, valores mínimos e valores máximos dos grupos de eficiência 

alimentar (BEA, n=15) e (AEA, n=15) para as medidas PVI, PVF, PVM, PMM, (IMS), (GMD), CA, CAR 

, AOL, EG, EGP8, ACAB, E PGIM; e valor de significância da diferença entre as médias dos grupos. 

 

Mínimo 

 BEA 

Mínimo 

 AEA 

Máximo  

BEA 

Máximo 

 AEA 

Média 

BEA 

Média 

AEA 
pValor 

PVI(kg)
○
 216 219 416 413 334±68,10 322±66,12 0,5658 

PVF(kg)
♦
 314 313 529 508 430±71,29 421±65,69 0,7101 

PVM(kg)
○
 265 266 473 456 382±68,98 372±65,64 0,6224 

PMM(kg)
○
 66 66 101 99 86±11,81 84±11,30 0,6224 

IMS(kg/dia)
♦
 7,23 7,19 12,02 10,07 9,96±1,24 8,61±0,84 0,0017* 

GMD(kg/dia)
♦
 0,685 1,227 2,080 2,238 1,678±0,35 1,724±0,27 0,6878 

CA
○
 4,721 4,299 10,558 6,903 6,177±1,39 5,075±0,72 0,0095* 

CAR(kg/dia)
○
 0,359 -1,132 1,181 -0,355 0,702±0,21 -0,606±0,23 <.0001* 

AOL(cm²)
♦
 50,34 51,15 96,04 93,06 69,19±11,43 73,68±12,61 0,3150 

EG(mm)
♦
 2,79 2,79 6,35 7,44 4,60±1,10 4,86±1,36 0,5693 

EGP8(mm)
♦
 2,70 1,80 8,10 8,56 5,42±1,71 5,31±1,95 0,8768 

ACAB(mm)
♦
 3,02 2,15 7,37 7,71 5,13±1,37 5,15±1,68 0,9698 

PGIM(%)
○
 2,20 2,45 5,29 5,39 3,35±1,06 3,61±0,94 0,3103 

* p<0,05  
♦
Teste t de Student (dados paramétricos)  
○
Teste Mann-Whitney (dados não-paramétricos) 
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4.3. Caracterização dos dados de sequenciamento 

 

4.3.1. SEQUENCIAMENTO 16S DE BACTÉRIAS 

 

Foram determinados 21 filos taxonômicos com grande variação de 

abundância relativa entre estes como pode ser visto na tabela 7. Os filos mais 

prevalentes foram Bacteroidetes, Firmicutes, Verrucomicrobia e Proteobacteria.  

Tabela 7. Caracterização taxonômica de bactérias 

Filo Número de “features” por filo Prevalência média Abundância total 

Firmicutes 11297 1,717890 2377338 

Bacteroidetes 5016 1,871810 1336667 

Proteobacteria 753 1,717131 363485 

Verrucomicrobia 777 1,585586 197185 

Spirochaetes 250 1,800000 83283 

Actinobacteria 228 1,631579 59571 

Euryarchaeota 117 2,478632 57841 

Candidatus_Saccharibacteria 169 1,538462 26376 

Tenericutes 380 1,410526 22867 

Lentisphaerae 232 1,560345 19916 

Planctomycetes 91 1,351648 9106 

Elusimicrobia 92 1,130435 6946 

Synergistetes 19 1,263158 575 

Fibrobacteres 4 1,000000 219 

Fusobacteria 8 1,125000 99 

Acidobacteria 7 1,000000 91 

Chloroflexi 7 1,285714 85 

Cyanobacteria/Chloroplast 2 1,000000 24 

Thaumarchaeota 2 1,000000 21 

Chlamydiae 1 1,000000 12 

Parcubacteria 1 1,000000 6 

NA 261 - - 

 

Para as análises posteriores foi realizada a filtragem para exclusão de filos 

por baixa prevalência/abundância, onde os filos “Chlamydiae”, “Chloroflexi”, 

“Cyanobacteria/Chloroplast”, “Thaumarchaeota” e “Parcubacteria” foram excluídos. 

Na figura 2 é possível verificar a prevalência dos 16 filos remanescentes.  
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Figura 2. Filos remanescentes após filtro de baixa prevalência/abundância. 

 

Foram removidos os micro-organismos determinados em menos de 5% das 

amostras e posteriormente os resultados com mesma espécie ou sub-espécie foram 

aglomerados em nível de espécie como pode ser visto na figura 3 que compara a 

árvore filogenética antes e após esta etapa. Isto resultou em 138 espécies 

taxonômicas para análises posteriores.  
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Figura 3. Árvores filogenéticas em nível de espécie antes e após a aglomeração por similaridade.  

 

Os dados foram analisados quanto à diversidade Beta utilizando o “weighted 

Unifrac” para evidenciar efeitos da idade, CAR e filos taxonômicos pela análise de 

coordenadas principais (PCoA). Não foi possível evidenciar agrupamentos 

específicos das amostras por esta análise para idade e CAR como pode ser visto 

nas figuras 4 e 5. Já a análise de PCoA para os diferentes filos demonstrou que 

estes se agrupam por similaridade genética conforme esperado (Figuras 6 e7). 
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Figura 4. Análise de Coordenadas Principais (PCoA) para idade dos animais. São mostrados 3 

grupos de animais clusterizados pela idade em dias. Não é possível evidenciar efeito da idade sobre 

a composição das populações bacterianas.  

 

 

Figura 5. Análise de Coordenadas Principais (PCoA) para CAR (RFI) dos animais. São mostrados 3 

grupos de animais clusterizados pelo CAR. Não é possível evidenciar efeito do CAR sobre a 

composição das populações bacterianas. 
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Figura 6. Análise de Coordenadas Principais (PCoA) para os principais filos encontrados. É possível 

notar certa aglomeração de amostras de mesmo filo pelo PCoA.  
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Figura 7. Análise de Coordenadas Principais (PCoA) para os principais filos encontrados. É possível 

notar certa aglomeração de amostras de mesmo filo pelo PCoA.  

 

A diversidade alfa foi analisada pelo índice de Shannon que demonstra o 

quão diferente é a abundância dos micro-organismos nas amostras. A visualização 

dos índices de diversidade foi realizada para verificar uma eventual influência do 

CAR, idade e lote de animais na diversidade. No entanto, não foi observado nenhum 

efeito. (Figuras 8, 9 e 10).  
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Figura 8. Análise de Diversidade alfa (Shannon) e CAR. Nenhuma correlação foi evidenciada entre 

estes parâmetros.  

 

 

Figura 9. Análise de Diversidade Alfa (Shannon) e lote. Nenhuma correlação foi evidenciada entre 

estes parâmetros.  
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Figura 10. Análise de Diversidade alfa (Shannon) e idade. Nenhuma correlação foi evidenciada entre 

estes parâmetros.  

 

Nas figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 são apresentadas as abundâncias 

relativas por reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie nas amostras 

experimentais onde pode ser notado variação populacional nas amostras 

experimentais. 
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Figura 11. Abundância relativa dos reinos nas amostras experimentais. Amostras classificadas do 

maior CAR para o menor CAR.  
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Figura 12. Abundância relativa dos filos nas amostras experimentais. Amostras classificadas do maior 

CAR para o menor CAR.  
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Figura 13. Abundância relativa das classes nas amostras experimentais. Amostras classificadas do 

maior CAR para o menor CAR.  
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Figura 14. Abundância relativa das ordens nas amostras experimentais. Amostras classificadas do 

maior CAR para o menor CAR.  
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Figura 15. Abundância relativa das famílias nas amostras experimentais. Amostras classificadas do 

maior CAR para o menor CAR.  
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Figura 16. Abundância relativa dos gêneros nas amostras experimentais. Amostras classificadas do 

maior CAR para o menor CAR.  
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Figura 17. Abundância relativa das espécies nas amostras experimentais. Amostras classificadas do 

maior CAR para o menor CAR.  
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Por fim a abundância relativa específica associada ao CAR e a CA foi 

analisada de duas maneiras: uma considerando todas as amostras (n=64) no 

modelo estatístico considerando-se também o pai, a idade e o lote dos animais e 

uma segunda análise comparativa entre os grupos de alto e baixo CAR e alta e 

baixa CA. 

Na primeira análise foi possível identificar 9 micro-organismos associados 

significativamente ao CAR considerando-se p<0,05 (Tabela 9) e 5 micro-organismos 

associados significativamente a CA (Tabela 11). Quando a análise foi feita por 

grupos, observou-se 8 micro-organismos com diferença significativa para os grupos 

de alto e baixo CAR e apenas 1 diferentemente abundante entre os grupos de alto e 

baixo CA (Tabelas 10 e 12). 

Quando analisados micro-organismos que apresentaram diferença 

significativa em ambas as análises com relação ao CAR, apenas o micro-organismo 

Eubacterium sp. foi negativamente associado e com relação ao CA apenas o micro-

organismo Bacteroides sp. apresentou diferença significativa. 
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Tabela 9. Micro-organismos significativamente associados ao CAR. 

Filo Classe Ordem Família Gênero Espécie logFC 

Valor de 

P 

Valor de 

P aj 

Actinobacteria Actinobacteria Coriobacteriales Coriobacteriaceae Slackia Slackia_piriformis(AB490806) -1,8865 0,0022 0,1834 

Firmicutes Clostridia Clostridiales Clostridiaceae 1 Clostridium sensu stricto NA -1,6813 0,00286 0,1834 

Actinobacteria Actinobacteria Bifidobacteriales Bifidobacteriaceae Bifidobacterium Bifidobacterium_pseudolongum(D86194) 2,1263 0,0050 0,2191 

Tenericutes Mollicutes Acholeplasmatales Acholeplasmataceae Acholeplasma NA 1,9679 0,0168 0,5514 

Firmicutes Clostridia Clostridiales Ruminococcaceae Clostridium IV Clostridium_methylpentosum(Y18181) -0,5867 0,0371 0,6381 

Verrucomicrobia Subdivision5 - - Subdivision5 genera incertae sedis NA -1,0678 0,0373 0,6381 

Firmicutes Clostridia Clostridiales Eubacteriaceae Eubacterium NA -0,7178 0,0386 0,6381 

Bacteroidetes Bacteroidia Bacteroidales Rikenellaceae Alistipes NA 1,1554 0,0390 0,6381 

Bacteroidetes Bacteroidia Bacteroidales Prevotellaceae Prevotella NA 2,0586 0,0503 0,7326 

 

Tabela 10. Micro-organismos significativamente diferentes entre os grupos de alto e baixo CAR. 

Filo Classe Ordem Família Gênero Espécie logFC Valor de P Valor de P aj 

Firmicutes Clostridia Clostridiales Christensenellaceae Christensenella NA -2,3353 2,01E-05 0,0028 

Firmicutes Clostridia Clostridiales Eubacteriaceae Eubacterium NA -1,9551 0,0010 0,0695 

Firmicutes Clostridia Clostridiales Ruminococcaceae Clostridium IV NA -2,5847 0,0033 0,1496 

Firmicutes Clostridia Clostridiales Clostridiaceae 1 Clostridium sensu stricto Clostridium_disporicum(Y18176) -3,6778 0,0053 0,1834 

Actinobacteria Actinobacteria Coriobacteriales Coriobacteriaceae Eggerthella NA -0,9620 0,0113 0,3105 

Firmicutes Clostridia Clostridiales Lachnospiraceae Roseburia Roseburia_faecis(AY305310) 2,6229 0,0376 0,7804 

Bacteroidetes Bacteroidia Bacteroidales Porphyromonadaceae NA NA 1,2654 0,0426 0,7804 

Firmicutes Clostridia Clostridiales Clostridiaceae 1 Clostridium sensu stricto Clostridium_chartatabidum(X71850) 1,7804 0,0465 0,7804 
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Tabela 11. Micro-organismos significativamente associados a CA. 

Filo Classe Ordem Família Gênero Espécie logFC 
Valor de 

P 

Valor de P 

aj 

Bacteroidetes Bacteroidia Bacteroidales Bacteroidaceae Bacteroides NA -2,0485 0,0008 0,0493 

Firmicutes  Clostridia Clostridiales Peptostreptococcaceae Romboutsia Romboutsia_timonensis(NR_144740.1) -1,9719 0,0060 0,1885 

Bacteroidetes Bacteroidia Bacteroidales Rikenellaceae Alistipes Alistipes_finegoldii(AY643083) 1,5610 0,0191 0,3443 

Firmicutes Negativicutes Selenomonadales Acidaminococcaceae Phascolarctobacterium Phascolarctobacterium_succinatutens(AB490811) 1,9675 0,0219 0,3443 

Bacteroidetes Bacteroidia Bacteroidales Bacteroidaceae Bacteroides Bacteroides_plebeius(AB200217) -1,5666 0,0284 0,3579 

 

 

 Tabela 12. Micro-organismo significativamente diferente entre os grupos de alta e baixa CA. 

Filo Classe Ordem Família Gênero Espécie logFC Valor de P Valor de P aj 

Bacteroidetes Bacteroidia Bacteroidales Bacteroidaceae Bacteroides NA -2,7514 0,0110 0,8205 
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4.3.2. SEQUENCIAMENTO 16S DE ARQUÉIAS 

 

Nesta análise foram determinados inicialmente 98 componentes do domínio 

Arquéia, 2639 do domínio Bacteria e outros 46 não determinados (NA). A filtragem 

dos não caracterizados reduziu de 2783 componentes para 1158 sendo estes 

utilizados para as análises subsequentes, assim tendo sido detectados 19 filos 

(Tabela 13). Como o foco foi análise de Arqueas, foram mantidos para as análises 

posteriores apenas os filos Euryarcheota e Thaumarchaeota (Figura 18), tendo sido 

utilizado filtro de baixa prevalência/abundância.  

Tabela 13. Caracterização taxonômica dos filos encontrados 

Filo Prevalência média Abundância total 

Euryarchaeota 10.078.652 454311 

Verrucomicrobia 6.032.967 385300 

Lentisphaerae 5.500.000 93848 

Firmicutes 2.193.467 22908 

Bacteroidetes 3.402.597 13698 

Proteobacteria 3.805.556 6203 

Actinobacteria 2.285.714 1202 

Spirochaetes 2.565.217 1155 

Tenericutes 2.300.000 615 

Thaumarchaeota 1.111.111 216 

Acidobacteria 1.000.000 105 

Planctomycetes 1.000.000 73 

Chlamydiae 1.000.000 48 

Elusimicrobia 1.250.000 29 

Candidatus Saccharibacteria 1.000.000 20 

Fibrobacteres 1.000.000 10 

Parcubacteria 1.000.000 9 

Armatimonadetes 1.000.000 5 

candidate division WPS-2 1.000.000 4 
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Figura 18. Filos remanescentes após filtro de baixa prevalência/abundância. 

 

Foram removidos os micro-organismos determinados em menos de 5% das 

amostras e posteriormente os resultados com mesma espécie ou sub-espécie foram 

aglomerados em nível de espécie como pode ser visto na figura 19 que compara a 

árvore filogenética antes e após esta etapa. Isto resultou em 11 espécies 

taxonômicas para análises posteriores.  
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Figura 19. Árvores filogenéticas em nível de espécie antes e após a aglomeração por similaridade.  

Os dados foram analisados quanto a diversidade Beta utilizando o “weighted 

Unifrac” para evidenciar efeitos da idade, CAR e filos taxonômicos pela análise de 

coordenadas principais (PCoA). Não foi possível evidenciar agrupamentos 

específicos das amostras por esta análise para idade e CAR como pode ser visto 

nas figuras 20 e 21. 
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Já a análise de PCoA para os diferentes gêneros demonstrou que estes se 

agrupam por similaridade genética conforme esperado (Figuras 22 e 23). 

 

 

Figura 20. Análise de Coordenadas Principais (PCoA) para idade dos animais. São mostrados 3 

grupos de animais clusterizados pela idade em dias. Não é possível evidenciar efeito da idade sobre 

a composição das populações de arqueas.  

 

 

Figura 21. Análise de Coordenadas Principais (PCoA) para CAR (RFI) dos animais. São mostrados 3 

grupos de animais clusterizados pelo CAR. Não é possível evidenciar efeito do CAR sobre a 

composição das populações de arqueas. 
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Figura 22. Análise de Coordenadas Principais (PCoA) para os principais gêneros encontrados.  

 

 

Figura 23. Análise de Coordenadas Principais (PCoA) para os principais gêneros encontrados. É 

possível notar certa aglomeração de amostras de mesmo gênero pelo PCoA.  
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A diversidade alfa foi analisada pelo índice de Shannon que demonstra o 

quão diferente é a abundância dos micro-organismos nas amostras. Esta análise foi 

realizada para CAR, idade e lote de animais e nenhuma correlação significativa foi 

encontrada entre estes parâmetros e a diversidade alfa (Figuras 24, 25 e 26).  

 

Figura 24. Análise de Diversidade alfa (Shannon) e CAR. Nenhuma correlação foi evidenciada entre 

estes parâmetros.  

 

 

Figura 25. Análise de Diversidade Alfa (Shannon) e lote. Nenhuma correlação foi evidenciada entre 

estes parâmetros.  
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Figura 26. Análise de Diversidade alfa (Shannon) e idade. Nenhuma correlação foi evidenciada entre 

estes parâmetros.  
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Na figura 27 estão apresentadas as abundâncias relativas por espécie nas 

amostras experimentais classificadas pelo CAR (>CAR para < CAR).  

 

Figura 27. Abundância relativa das espécies nas amostras experimentais. Amostras classificadas do 

maior CAR para o menor CAR.  
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Por fim a abundância relativa específica associada ao CAR e a CA foi 

analisada de duas maneiras: uma considerando todas as amostras no modelo 

estatístico considerando-se também a idade e o lote dos animais e uma segunda 

análise comparativa entre os grupos de alto e baixo CAR e alta e baixa CA. 

Na primeira análise foi possível identificar 3 micro-organismos associados 

significativamente ao CAR considerando-se p<0,05 (Tabela 14) e 3 micro-

organismos associados significativamente a CA (Tabela 16). Ressalta-se que em 

ambas análises, as Arquéias metanogênicas são encontradas associadas ao grupo 

de baixa eficiência alimentar, ou seja, há maior presença destas em animais menos 

eficientes. Quando a análise foi feita por grupos de alto e baixo CAR e CA, 

observou-se apenas 1 micro-organismo diferentemente abundante entre os grupos 

sendo para o CAR o Methanocorpusculum sinense, encontrado em maior 

quantidade no grupo de baixa eficiência e para a CA um Methanobrevibacter sp., 

encontrado em maior quantidade no grupo de menor conversão alimentar (Tabelas 

15 e 17). 
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Tabela 14. Micro-organismos significativamente associados ao CAR. 

Classe Ordem Família Gênero Espécie LogFC Valor de P Valor de P aj 

Methanobacteria Methanobacteriales Methanobacteriaceae Methanosphaera Methanosphaera_stadtmanae(CP000102) 1,2059 0,0389 0,1612 

Methanobacteria Methanobacteriales Methanobacteriaceae Methanobrevibacter Methanobrevibacter_acididurans(AF242652) 1,2039 0,0431 0,1612 

Methanobacteria Methanobacteriales Methanobacteriaceae Methanobrevibacter Methanobrevibacter_smithii(U55233) 1,7042 0,0440 0,1612 

 

 

Tabela 15. Micro-organismo significativamente diferente entre os grupos de alto e baixo CAR. 

Classe Ordem Família Gênero Espécie logFC Valor de P Valor de P aj 

Methanomicrobia Methanomicrobiales Methanocorpusculaceae Methanocorpusculum Methanocorpusculum_sinense(FR749949) 3,1815 0,0081 0,0890 

 

 

Tabela 16. Micro-organismos significativamente associados a CA. 

Classe Ordem Família Gênero Espécie logFC Valor de P Valor de P aj 

Methanomicrobia Methanomicrobiales Methanocorpusculaceae Methanocorpusculum Methanocorpusculum_sinense(FR749949) 1,7826 0,0031 0,0810 

Methanobacteria Methanobacteriales Methanobacteriaceae Methanobrevibacter Methanobrevibacter_boviskoreani(KC608769) 1,2707 0,0152 0,1981 

Thermoplasmata Methanomassiliicoccales Methanomassiliicoccaceae Methanomassiliicoccus Methanomassiliicoccus_luminyensis(HQ896499) 1,2734 0,0365 0,3162 

 

 

Tabela 17. Micro-organismos significativamente diferente entre os grupos de alta e baixa CA. 

Classe Ordem Família Gênero Espécie logFC Valor de P Valor de P aj 

Methanobacteria Methanobacteriales Methanobacteriaceae Methanobrevibacter Methanobrevibacter_millerae(AY196673) 20,8527 2,71E-07 7,05E-06 

Methanobacteria Methanobacteriales Methanobacteriaceae Methanobrevibacter Methanobrevibacter_olleyae(AY615201) 17,2139 2,13E-06 2,76E-05 

Methanobacteria Methanobacteriales Methanobacteriaceae Methanobrevibacter Methanobrevibacter_thaueri(U55236) 13,1893 0,0120 0,1042 

Methanobacteria Methanobacteriales Methanobacteriaceae Methanobrevibacter Methanobrevibacter_smithii(U55233) 16,2492 0,0221 0,1193 

Methanobacteria Methanobacteriales Methanobacteriaceae Methanobrevibacter Methanobrevibacter_millerae(AY196673) 18,8740 0,0229 0,1193 
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5. Discussão 

 

A eficiência alimentar (EA) em bovinos de corte é uma característica para o 

quão bem o animal utiliza os nutrientes da alimentação para a produção e 

identifica animais de maior produção em relação aos demais mantendo os 

mesmos níveis de ingestão de alimento. O objetivo este trabalho foi identificar 

perfis específicos de micro-organismos associados a esse fenótipo por meio do 

estudo da microbiota fecal de animais com alta (AEA) e baixa (BEA) eficiência 

alimentar, que possam esclarecer os processos biológicos envolvidos no 

aproveitamento de nutrientes desses animais e possibilitem o desenvolvimento de 

um método de avaliação menos invasiva e uma identificação precoce de 

indivíduos superiores. Para isso, foram avaliadas diversas medidas fenotípicas 

relacionadas ao desempenho dos animais em confinamento, bem como dados da 

microbiota fecal de animais de AEA e BEA, que serão discutidos nas linhas a 

seguir. 

Primeiramente foi realizada a análise de estatística descritiva básica para 

todos os 64 animais dos fenótipos observados durante o experimento. Foram 

calculados, média, desvio-padrão, mínimo e máximo do peso inicial, peso final, 

ganho de peso, ingestão de matéria seca e medidas de eficiência alimentar. Ao 

serem avaliados os dados de desempenho em confinamento (Tabela 3), 

percebeu-se que os valores de desvio padrão para conversão alimentar (CA) e 

consumo alimentar residual (CAR) indicam que existe variação dentro da 

população estudada para medidas de EA, mostrando que os animais podem ser 

selecionados para essas características. Esse resultado está de acordo com 

trabalhos anteriores que avaliaram EA em bovinos Nelore (GOMES et al., 2013; 

SANTANA et al., 2012, 2013, 2014, ALEXANDRE et al 2015). 

Observando as correlações entre os fenótipos de peso vivo inicial (PVI) e 

final (PVF), ingestão de matéria seca (IMS), ganho de peso médio diário (GMD) e 

características de EA (Tabela 4), a correlação negativa entre CA e GMD corrobora 

resultados anteriores tanto em animias taurinos (BASARAB et al., 2003) como 
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zebuínos (ALEXANDRE et al., 2015). Isso mostra que animais com baixa CA 

(mais eficientes de acordo com essa medida) são também os que ganham mais 

peso. Nota-se que a CA apresentou baixa correlação positiva com PVF, no 

entanto essa medida de peso não apresentou diferença significativa quando 

comparada entre grupos de alta e baixa EA. A correlação positiva da CA com PVI 

pode ser explicada pelo fato de que animais com maior PVI talvez estejam em um 

estado mais avançado de maturidade, com menor deposição de músculo em 

relação à quantidade de alimento ingerido. A falta de correlação entre CAR e GMD 

é esperada, uma vez que o último é utilizado para explicar a variável dependente 

(IMS) da regressão em que o resíduo corresponde à estimativa do CAR. O mesmo 

acontece entre CAR e IMS. Por outro lado, também era esperado que o CAR 

apresentasse alta correlação com IMS.  

Observando as correlações entre peso inicial, final, médio e metabólico; 

ingestão de matéria seca, ganho de peso e medidas de EA com medidas de 

ultrassonografia de carcaça e (Tabela 6) é possível observar que o peso dos 

animais está correlacionado com a área de olho de lombo (AOL), a espessura de 

gordura na 12ª-13ª costela (EG), a espessura de gordura na garupa (EGP8) e com 

a gordura de acabamento (ACAB), o que já era esperado, umas vez que animais 

mais pesados tendem a serem maiores. No entanto, a AOL não apresentou 

correlação com o ganho de peso no período avaliado, o que indica que animais 

mais pesados não depositaram mais músculo neste período. Os dados de carcaça 

não apresentam correlação com CAR. Todavia, apresentaram apresentam 

correlação com o CMS e a EG, EGP8 e o ACAB apresentaram correlação a CA, 

corroborando com os resultados de diversos trabalhos similares (ARCHER et al., 

1999; BASARAB et al., 2003, CARSTENS et al., 2001; HERD et al., 2004; 

ALEXANDRE et al., 2015). 

Posteriormente, os animais divididos em grupos de AEA e BEA foram 

avaliados quanto à diferença entre a média dos grupos para várias características 

fenotípicas. Não houve diferença significativa no peso vivo inicial (PVI) e final 

(PVF) entre os grupos de animais, bem como no desempenho de GMD no 

período. Todavia, observa-se diferença significativa nas medidas de EA e no IMS, 
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sendo esta última menor nos animais de AEA. Esse resultado é consistente com a 

proposta da medida de CAR (KOCH et al., 1963) que visa identificar animais que 

ingerem menos alimento mantendo o ganho de peso, e estão de acordo com 

outros estudos em Bos indicus e Bos taurus (ARTHUR; RENAND; KRAUSS, 2001; 

GOMES et al., 2013; SANTANA et al., 2013; ALEXANDRE et al., 2015). 

Quando foram analisadas novamente as medidas de ultrassonografia de 

carcaça, agora considerando os grupos de AEA e BEA, verificou-se o mesmo já 

indicado pela análise de correlação. Não houve diferença significativa entre os 

dois grupos para nenhuma das medidas.  

Quanto aos resultados do sequenciamento, no que diz respeito aos perfis 

de bactéria, foram identificados 21 filos com grande variação de abundância 

relativa, sendo que os três filos mais predominantes foram Firmicutes, 

Bacteroidetes, e Proteobacteria, corroborando com estudos similares de eficiência 

alimentar e microbiota gastrointestinal de ruminantes   A   et al.,  2014; SHABAT 

et al., 2016; MYER et al., 2015, 2017; DELGADO et al, 2019) e eficiência alimentar 

e microbiota fecal de suínos (VERSCHUREN et al., 2018). Membros dos dois 

primeiro filos (Firmicutes e Bacteroidetes) participam ativamente do processo de 

degradação de cellulose, juntamente com a bactéria Fibrobacter succinogenes 

(Filo Fibrobacter), promovendo a quebra das moléculas de celulose e a liberação 

de açucares fermentáveis que são convertidos em ácidos orgânicos voláteis, os 

quais serão absorvidos pelo epitélio ruminal (RUSSELL e RYCHLIK, 2001). 

Quanto ao filo Proteobacteria, é o maior filo bacteriano reconhecido atualmente, os 

membros são Gram negativos e desempenham uma variedade de papéis, sendo 

comumente caracterizados na microbiota fecal de mamíferos saudáveis (MOON et 

al., 2018). Embora possua uma má reputação, devido a presença de membros 

patógenos oportunistas e espécies associadas a disbiose em hospedeiros com 

desordens metabólicas e inflamatórias (KIL & SWANSON, 2011; MOON et al., 

2018) o filo Proteobacteria abriga um subgrupo funcional de bactérias 

metanotróficas, conhecidas por sua habilidade em utilizar o metano como  fonte de 

carbono e energia (LINHARES, 2012).   
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Os dados foram analisados quanto à diversidade Beta utilizando o 

“Weighted Unifrac” para evidenciar efeitos da idade, CAR e filos taxonômicos pela 

análise de coordenadas principais (PCoA). O Weighted unifrac é uma medida de 

distância e se baseia na abundância de espécies, levando em consideração a 

aproximação filogenética entre os animais, ou seja, é verificada a abundância das 

bactérias de filogenia próxima e essa medida é ponderada pelo número de 

espécies. Não foi possível evidenciar agrupamentos específicos das amostras por 

esta análise para idade e CAR como pode ser visto nas figuras 3 e 4. Já a análise 

de PCoA para os diferentes filos demonstrou que estes se agrupam por 

similaridade genética, conforme esperado (Figuras 5 e 6). 

A diversidade alfa foi analisada pelo índice de Shannon que demonstra o 

quão diferente é a abundância dos micro-organismos nas amostras. A 

visualização dos índices de diversidade foi realizada para verificar uma eventual 

influência do CAR, CA, idade e lote de animais na diversidade. Como esperado, 

não foi encontrado efeito de idade e lote na diversidade de micro-organismos das 

amostras. De mesmo modo, não foram observada diferenças significativas na 

abundância relativa e consequente diversidade das amostras classificadas por 

grupos de EA, resultado. Esse resultado difere do encontrado por Shabat et al 

(2016) em que foi relatada menor diversidade e maior dominância na composição 

taxonômica aparente nos microbiomas de animais eficientes e o contrário pode ser 

observado para o grupo de alto CAR. Os autores justificaram os achados em 

função do uso mais diversificado de compostos como proteínas dietéticas, 

piruvato, acetil-CoA e hidrogênio pelos animais ineficientes, que resultaram em um 

conjunto mais diversificado de metabólitos produzidos, alguns dos quais afetam a 

energia de forma negativa ou não pode ser utilizada pelo animal para seus 

requisitos de energia. Nos microbiomas dos animais eficientes, o uso desses 

compostos é dominado por um número limitado de caminhos metabólicos mais 

relevantes e valiosos para as necessidades energéticas do animal (KANEHISA et 

al., 2011).  Todavia, os trabalhos acima citados realizaram estudos mais 

aprofundados de metagenômica completa e expressão gênica que permitem 

identificar os micro-organismos que exercem função ativa e suas principais vias 
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metabólicas. Deste modo, fazem-se necessários estudos mais aprofundados da 

microbiota fecal para identificar diferenças na diversidade das amostras. O mesmo 

pode ser explicado para os gráficos de abundâncias relativas por reino, filo, 

classe, ordem, família, gênero e espécie nas amostras experimentais onde, 

embora possa ser notada variação populacional nas amostras experimentais 

classificadas por valor de CAR não há um padrão de abundância que possa ser 

relacionado com essa característica. 

Em contrapartida, nosso estudo identificou diferenças significativas para os 

grupos de AEA e BEA nas análises da abundância relativa específica associada 

ao CAR e a CA, realizada de duas maneiras: uma considerando todas as 

amostras (n=64) no modelo estatístico considerando-se também o pai, a idade e o 

lote dos animais e uma segunda análise comparativa entre os grupos de alto e 

baixo CAR e alta e baixa CA.. 

É interessante ressaltar que na análise por grupo de CAR, as espécies do 

filo Bacteroidetes tiveram abundância relativa específica associada apenas a 

valores positivos de logFC, estes valores caracterizam o grupo de animais de BEA 

e estes resultados confirmam dados de estudos anteriores onde este mesmo filo 

foi relacionado à baixa eficiência alimentar  RU      e R C    ,        A   et 

al.,  2014; MYER et al., 2015, 2017). Este filo também esteve relacionado à perda 

de peso em estudos de obesidade realizados com ratos (LEY et al., 2005). Já para 

a análise por grupo de CA, as espécies deste filo tiveram abundância relativa 

específica associada apenas a valores negativos de logFC, estes valores 

caracterizam o grupo de animais de AEA e estes resultados corroboram com os 

achados mais recentes de Delgado e colaboradores (2019). 

Dentre os 3 principais filos encontrados, relatados na Tabela 8, não foram 

identificados os filos Firmicutes e Proteobacteria para as análises entre os grupos 

classificados por CA e o filo Proteobacteria para as análises entre os grupos 

classificados por CAR. Contudo, espécies do filo Firmicutes tiveram abundância 

relativa específica associada em sua maioria à valores negativos de logFC para 

CAR, que caracterizam o grupo de animais de AEA. Estes achados estão de 

acordo com estudos similares de microbiota, onde animais eficientes apresentam 
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maiores valores de abundância relativa de bactérias do filo Firmicutes (RUSSELL 

e RYCHLIK, 2001; JAMI et al.,  2014; MYER et al., 2015, 2017; DELGADO et al, 

2019).  Este filo também foi associado à obesidade em estudos de microbiota 

intestinal em ratos (LEY et al., 2005) 

Quando analisados micro-organismos que apresentaram diferença 

significativa em ambas as análises apenas o micro-organismo Eubacterium sp. foi 

associado ao CAR e com relação ao CA apenas o microrganismo Bacteroides sp. 

apresentou diferença significativa. Ambos os gêneros pertencem ao filo 

Bacteroidetes. Em estudos similares uma correlação positiva entre Eubacterium 

sp. e baixa eficiência alimentar foi relatada por Hernandez-Sanabria et al. (2012). 

Quanto ao gênero Bacteroides sp., este foi predominantemente encontrado em 

fezes de bezerros pós-desmama e foi negativamente correlacionado relacionados 

com peso corporal (-0,45) e ingestão de forragem (-0,32) (MEALE et al., 2016).  

Quanto aos resultados do sequenciamento, no que diz respeito aos perfis 

de Arquéias, foram identificados 19 filos com grande variação de abundância 

relativa, sendo mantidos para análise posteriores apenas os filos Euryarcheota e 

Thaumarchaeota. 

Também pela análise Weighted unifrac, citada anteriormente, não foi 

possível evidenciar agrupamentos específicos das amostras para idade e CAR 

como pode ser visto nas figuras 20 e 21. Já a análise de PCoA para os diferentes 

filos demonstrou que estes se agrupam por similaridade genética, conforme 

esperado (Figuras 22 e 23). 

Assim como as análises realizadas para bactérias nosso estudo também 

identificou diferenças significativas para os grupos de AEA e BEA nas análises da 

abundância relativa específica associada ao CAR e a CA, realizada de duas 

maneiras: uma considerando todas as amostras (n=64) no modelo estatístico 

considerando-se também o pai, a idade e o lote dos animais e uma segunda 

análise comparativa entre os grupos de alto e baixo CAR e alta e baixa CA. Na 

primeira análise foi possível identificar 3 micro-organismos com abundância 

significativa relacionadas à animais com valores de logFC positivos (ineficientes) e 

3 micro-organismos com abundância significativa relacionadas à animais com 
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valores de logFC altos positivos (de 13,19 a 20,85) para CA  que representam os 

animais de baixa eficiência alimentar (Tabelas 14 e 16). Quando a análise foi feita 

por grupos, observou-se apenas 1 micro-organismos com diferença significativa 

para os grupos de alto e baixo CAR e 5 micro-organismos diferentemente 

abundante entre os grupos de alto e baixo CA (Tabelas 15 e 17). 

Quando analisados micro-organismos que apresentaram diferença 

significativa em ambas as análises apenas o microrganismo Methanocorpusculum 

sinense foi associado ao CAR, encontrado em maior quantidade no grupo de 

baixa eficiência. Com relação ao CA nenhum microrganismo apresentou valores 

de significância. Ressalta-se que nas análises por grupos de alta e baixa EA tanto 

para CAR quanto para CA, as Arquéias metanogênicas são encontradas 

associadas inversamente à eficiência alimentar, ou seja, há maior presença destas 

em animais menos eficientes e estes achados corroboram com estudo de Delgado 

e colaboradores (2019). No entanto, vale salientar que a estrutura da comunidade 

metanogênica detectada através de análise de DNA nem sempre indica diferenças 

na emissão de metano, uma vez que isso deve ser determinado ao nível de 

expressão gênica e não ao nível de estrutura de comunidade como observado por 

Jeyanathan et al. (2011). 
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6. CONCLUSÃO 

 

Os animais de baixa eficiência alimentar apresentam maior ingestão de 

matéria seca e deposição de gordura, além de apresentarem maiores quantidade 

de bactérias do filo Bacteoidetes e de arquéias metanogênicas. O microbioma 

fecal demonstrou ter associação com a eficiência alimentar sendo uma ferramenta 

menos invasiva que pode ser utilizada na identificação precoce de animais 

superiores para a eficiência alimentar. 
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