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RESUMO 
 

REIS, Cândida C. dos: Protozoários ciliados no rúmen de bovinos Nelore e Cruzados Nelore 
x Europeu sob diferentes sistemas de alimentação, 2015, 64 f. Dissertação (Mestrado em 
Zootecnia) – Programa de Pós Graduação em Zootecnia, Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná. Dois Vizinhos, 2015. 
 
 
 
O objetivo do presente trabalho foi identificar e quantificar os protozoários ciliados do rúmen 
de dois grupos genéticos de bovinos de corte (Nelore e Cruzados Nelore x Europeu), sob três 
sistemas de alimentação (confinado, à pasto e à pasto com suplemento). Amostras de 
conteúdo ruminal foram obtidas do centro da massa ruminal, após o abate dos animais. A 
quantificação e identificação dos gêneros de ciliados foram realizadas em câmara de 
contagem Sedgewick-Rafter em microscopia ótica. Foi determinado o conteúdo de matéria 
seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), matéria mineral (MM), fibra em 
detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) dos alimentos analisados. Os 
dados foram submetidos a analise por meio da metodologia de Modelos Lineares 
Generalizados, com distribuição Poisson (1%). Adicionalmente os dados foram submetidos a 
analise dos Componentes Principais. Houve efeito da interação (P<0,001) para as dietas e as 
raças analisadas. Verificou-se a ocorrência de 14 gêneros, sendo o gênero Entodinium o 
predominante em todos os animais analisados. Os ciliados pertencentes à ordem 
Entodiniomorphida, Eodinium, Epidinium, Eremoplastron, Eudiplodinium, Metadinium e 
Ostracodinium apresentaram maior prevalência nos animais da raça Nelore, quando 
comparados com o grupo racial cruzado Nelore x Europeu. Protozoários da família 
Isotrichidae (Dasytricha e Isotricha) foram observados em maior quantidade nos animais à 
pasto e a pasto recebendo suplemento. Em relação ao tipo de alimentação, animais 
alimentados exclusivamente a pasto apresentaram maior densidade de ciliados em relação aos 
animais confinados e/ou a pasto recebendo suplemento. Registrou-se a ocorrência do gênero 
Buestchlia, em um animal (prevalência de 1,66%) sendo este um dos poucos registros deste 
gênero em ruminantes.  
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Isotrichidae. Ophryoscolecidae. Forragem. Suplementação a pasto. 
Confinamento.  
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ABSTRACT 
 

REIS, Cândida C. dos: Rumen ciliated protozoa in Nellore cattle and Crossbred Nellore x 
European under different feeding systems in southwestern Paraná. 2015. 64 f. Dissertação 
(Mestrado em Zootecnia) – Programa de Pós Graduação em Zootecnia, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Dois Vizinhos, 2015. 

 
 
 
 

The aim of this study was to identify and quantify the rumen ciliated protozoa of two genetic 
groups cattle (Nellore and crossbred Nellore x European) under three feeding systems 
(confined, pasture and pasture with supplement). The rumen fluid samples were obtained 
from the center of the rumen mass, after … The quantification was done in Sedgewick-Rafter 
counting chambre in light microscopy. It was determined the content of dry matter (DM), 
mineral matter (MM), ether extract (EE), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF) 
and acid detergent fiber (ADF) to determine the chemical quality of the feed supplied to the 
animals. The data were submitted to analysis by Generalized Linear Models methodology, 
assuming Poisson distribution with logarithmic link function, with significance level of 1%. 
In addition, data were submitted to principal component analysis. The first two principal 
components were analyzed by least squares. There was a significant interaction (P<0.001) for 
diets and analyzed races. Occurrence of 14 ciliate genera was observed, being Entodinium the 
predominant in all animals analyzed. The ciliates belonging to order Entodiniomorphida, 
Eodinium, Epidinium, Eremoplastron, Eudiplodinium, Metadinium e Ostracodinium had a 
higher prevalence in Nellore cattle, compared with the racial group crossbred Nellore x 
European. Protozoa of the family Isotrichidae (Dasytricha e Isotricha) were observed in 
greater quantities in animals to pasture and pasture with supplement. Regarding the type of 
food, animals on pasture had higher ciliates density compared to confined animals and pasture 
with supplement. Occurrence of gender Buestchlia only one animal (prevalence 1,66%), 
which is one of the few records of this kind in ruminants.  
 
 
 
 
 
 
Keywords: Isotrichidae. Ophryoscolecidae. Forage. Supplementation at pasture. 
Confinement. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O rúmen representa um complexo ecossistema, composto principalmente por 

microrganismos anaeróbios, como bactérias, fungos e protozoários, os quais desempenham 

funções bioquímicas e fisiológicas importantes para os ruminantes, principalmente no 

metabolismo dos nutrientes, pois produzem enzimas capazes de degradar a celulose das 

plantas, fornecendo energia ao hospedeiro em uma relação mutualística (Arcuri et al., 2006). 

As espécies componentes e sua densidade populacional são influenciadas pelo tipo, 

quantidade e frequência de alimento fornecido ao hospedeiro, além do estado fisiológico, a 

raça dos animais (Hungate, 1966),  pH do conteúdo ruminal e pelas relações que estabelecem 

entre si e com a população bacteriana (MOURA MARINHO, 1982). 

A maioria dos estudos em microbiologia ruminal são voltados às bactérias, no entanto, 

os protozoários podem utilizar uma porção significativa dos carboidratos solúveis, amidos e 

carboidratos da parede celular para seu crescimento, além de estarem associados à maior 

reciclagem de nitrogênio microbiano no rúmen e à redução no suprimento de aminoácidos ao 

intestino (IVAN et al., 2001).  

Os protozoários podem variar de 104 até 106 ciliados por mililitro de conteúdo ruminal 

(Kamra, 2005), são micro-organismos unicelulares, anaeróbios, não patogênicos, que variam 

em tamanho de 20 a 200 µm (portanto, cerca de 10 a 100 vezes maiores que as bactérias) 

(Dehority, 1993), representando de 40 a 60% da biomassa microbiana total do rúmen 

(EZEQUIEL, 2002).  

Grande parte dos resultados experimentais tem mostrado que o gênero Entodinium 

representa cerca de 90% da concentração total dos protozoários ruminais em bovinos e 

ovinos, embora em algumas situações, outros gêneros podem predominar, em virtude de 

fatores individuais dos hospedeiros e aspectos relacionados à dieta, tais como o tipo, a 

quantidade e o tempo após a alimentação (D’Agosto e Santa-Rosa, 1998). Algumas espécies 

de protozoários possuem a capacidade de digestão de carboidratos estruturais da parede 

celular das plantas. Conforme demonstrado por Jouany & Senaud (1979), que observaram 

aumento significativo da digestibilidade da lignocelulose de 3 a 10%, devido a presença de 

ciliados no rúmen, especialmente da ordem Entodiniomorphida. 

Em animais submetidos a dietas de baixo valor nutritivo e ricas em fibras, observa-se 

aumento no número de protozoários, sendo que a ingestão reduzida de alimentos ocasiona 

menor taxa de passagem dos nutrientes pelo rúmen, favorecendo o estabelecimento e 

crescimento dos protozoários (CHRISTIANSEN et al., 1964). 
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Determinações da densidade e composição da microbiota ruminal em ruminantes, sob 

diversos tipos de alimentação, são importantes para elucidação dessas relações com o 

hospedeiro e o seu real papel no metabolismo.  

A busca de novos conhecimentos sobre a microbiota ruminal, especialmente dos 

protozoários ciliados trata de uma demanda mundial por conhecimentos que sejam aplicados, 

por exemplo, na redução da metanogênese, na melhoria da produtividade dos rebanhos e no 

desenvolvimento de biotecnologia de processos degradativos de biomassa por micro-

organismos do rúmen. Varga & Kolver (1997) destacaram a necessidade de se avaliar a 

importância dos protozoários na digestão de fibras. Complementando, Itabashi (2004) destaca 

que o papel dos protozoários na produção animal é um importante problema e que merece ser 

destacado nas pesquisas de microbiologia do rúmen. Por isso, é de relevante importância que 

estudos desta natureza sejam conduzidos no Brasil, pois o estudo da microbiota ruminal é 

uma importante área de pesquisa estratégica (Russel & Rychlick, 2001),  para o incremento da 

produtividade na pecuária brasileira.  

Visando contribuir para o conhecimento das relações entre bovinos e ciliados do 

rúmen que ocorrem naturalmente em rebanhos de corte no Brasil,  objetivou-se com o 

presente trabalho identificar e quantificar as populações de protozoários ciliados do rúmen de 

60 bovinos, de diferentes grupos raciais (Nelore e Nelore x Cruzado) sob diferentes sistemas 

de alimentação (pasto, pasto com suplemento e confinado), no estado do Paraná. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁGICA  

2.1 Diversidade microbiana do rúmen  

2.1.1 Microbiologia do rúmen 

A celulose e outros polissacarídeos, constituintes da parede celular vegetal, 

representam a maior fonte potencial de energia para os animais herbívoros. A degradação da 

parede celular pelos ruminantes é consequência da simbiose entre o hospedeiro e uma 

diversidade, ainda não definida, de micro-organismos presentes no rúmen. O rúmen pode ser 

definido como uma câmara de fermentação estável (temperatura, pressão osmótica, equilíbrio 

iônico), capaz de fornecer substratos a microbiota, e, ainda, remover os subprodutos da 

fermentação (AGCC, células microbianas, resíduos não digeridos) (ARCURI et al. 2002).     

As pesquisas em microbiologia do rúmen associadas à produção animal têm como 

objetivo final a maximização do uso dos alimentos, através da geração de conhecimentos 

sobre a biodiversidade e as interações das diferentes populações microbianas do rúmen que 

permitam fornecer condições especiais para o seu funcionamento, resultando na otimização da 

fermentação e da digestão da dieta.  

 Devido às inúmeras espécies de micro-organismos que podem ser encontradas no 

rúmen, sua classificação como parte da microbiota ruminal não segue um padrão universal, 

sendo seguidos critérios diferentes, de acordo com cada autor, para Stewart et al. (1997) uma 

espécie é considerada da microbiota ruminal ao apresentar capacidade de efetivo crescimento 

no rúmen, ser anaeróbia e produzir subproduto(s) encontrado(s) no rúmen, isto é, 

metabolismo compatível com as reações que ocorrem no ambiente ruminal normal.   

A colonização do trato digestivo pelos micro-organismos implica num conjunto de 

fenômenos simultâneos (Pedersen & Tannock, 1989). A colonização bacteriana é mais rápida 

dentre as populações ruminais. As primeiras espécies a colonizarem o trato gastrointestinal 

são os Lactobacilos (Chaves et al., 1999) e várias outras relacionadas intimamente com a 

presença do leite materno (Stewart et al., 1988), pois um dos primeiros contágios dos bezerros 

com micro-organismos é via mamada, contato com o teto, pelos etc. 

Vários estudos estão sendo realizados visando descobrir como os micro-organismos 

transformam e sintetizam os alimentos durante o processo de digestão. A quantidade de N 

exigida é função da quantidade de energia disponível no rúmen, visto que os micro-

organismos, em especial os protozoários e as bactérias, precisam de N e energia para que 

ocorra a proliferação desejável (MARTIN et al., 1990). 

Os micro-organismos ruminais que interagem com as partículas de alimento podem 

ser funcionalmente descritos em três sub populações distintas: livres, associados ao fluído 
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ruminal; fracamente associadas a partículas; e fortemente aderidos a partículas de alimentos 

(MCALLISTER et al., 1994). 

 

2.1.1.1 Bactérias 

A identificação e o estudo do metabolismo das espécies bacterianas ruminais foram 

viabilizados somente após a Segunda Guerra Mundial (meados do século XX), pelo 

desenvolvimento de técnicas de cultivo bacteriano em meio anaeróbio. Antes disto, pouco se 

sabia sobre a fermentação ruminal. 

Vários tipos de bactérias são ativas na degradação da celulose, hemicelulose, lignina, 

amido e proteína. As interações que elas estabelecem entre si e com os outros micro-

organismos ruminais são responsáveis pelo efeito sinérgico na produção de ácidos graxos 

voláteis e proteína microbiana no rúmen. 

A população de bactérias é a mais diversa dentre os micro-organismos ruminais, tanto 

em quantidade quanto em capacidade metabólica. Variam em tamanho de 1 a 5 µm e são 

observadas em valores de 1010 células/g de conteúdo ruminal (Raskin et al., 1997; Stewart et 

al., 1997). Segundo Krause & Russel (1996), o número total de espécies de bactérias ainda é 

desconhecido, no entanto já foram isoladas mais de 400 espécies no trato digestivo de 

diferentes animais. Essa enorme diversidade pode ser atribuída a diversos fatores: elevada 

atividade metabólica desses micro-organismos (Russel & Hino, 1985); diversidade de 

nutrientes ingerida pelo animal hospedeiro, em diferentes formas físicas (Arcuri, Lopes & 

Carneiro in BERCHIELLI et al., 2011); a especialização e por consequência a seleção de 

alguns micro-organismos para “máximo rendimento bioquímico” (Hungate, 1966); e, a 

repetição desses ciclos, criando novas oportunidades para outras espécies, uma vez que a 

espécie melhor adaptada supera todas as outras na competição por um nicho trófico, alterando 

o ambiente (MACKIE et al., 1997). 

As bactérias são usualmente classificadas de acordo com a atuação de cada grupo no 

processo fermentativo: As celulolíticas têm como habilidade bioquímica produzir a enzima 

extracelular celulase, através de hidrólise da celulose. Essas enzimas estão associadas a 

células aderidas firmemente às partículas fibrosas do conteúdo ruminal. A adesão inicial é 

feita através do glicocálice, à medida que a celulase vai degradando a fibra, fragmentos do 

envelope celular passam a compor a matriz de glicocálice, dentro das quais as celulases 

continuam a digerir a celulose (Costerton & Cheng, 1982). As espécies celulolíticas, 

produzem principalmente, acetato, propionato, butirato, succinato, formato, CO2 e H2. São 

liberados também etanol e lactato (Hungate, 1966). A eficiente quebra da celulose no rúmen 
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necessita de certo número de glicosil hidrolases, incluindo endoglucanases, exoglucanases e 

β-glicosidases, as quais trabalham sinergicamente para hidrolisar a celulose. O produto final 

da degradação da celulose é a glicose, sendo que ocorre também a liberação de produtos 

intermediários, como celodextrinas e celobiose. A degradação da hemicelulose libera como 

produto final a xilose, e é catalisada por endozilanases e β-xilosidades (Krause et al., 2003). 

As principais espécies celulolíticas são Ruminococcus flavefaciens, Ruminococcus albus, 

Bacteroides succinogenes e Butyrivibrio fibrisolvens (DEHORITY, 2003; VAN SOEST, 

1981). 

O baixo pH ruminal (< 6,0) diminui a atividade, e em boa parte dos casos, o número 

de micro-organismos celulolíticos, e até mesmo uma modesta redução no pH ruminal pode 

inibir a digestão da celulose. Trabalhos demonstram que bactérias celulolíticas não 

conseguem crescer com um baixo pH intracelular, e quando há redução do pH extracelular 

ocorre um desequilíbrio no gradiente de pH, a nível de membrana, acarretando uma 

toxicidade por acumulo de ânions no interior da célula bacteriana (RUSSEL & WILSON, 

1996).    

Outro fator capaz de inibir a atividade celulolítica no rúmen é a adição de amido à 

dieta, estimulando o crescimento das bactérias amilolíticas e inibindo as celulolíticas, 

afetando negativamente a digestão da fibra, devido à competição entre os diferentes grupos 

(STEENBAKKERS et al., 2008). 

As bactérias amilolíticas por sua vez, são responsáveis pela degradação do amido, 

através da enzima amilase, sendo fermentado por espécies do gênero Bacteroides, dentre as 

quais podem ser citadas as Bacteroides amylophilus, que utiliza amido, mas é incapaz de 

utilizar glicose ou outros monossacarídeos; a Streptococus bovis e Salenomonas ruminantium, 

que fermentam amido e açúcares solúveis, quando esses carboidratos são abundantes, porem 

mudam para acetato, formato e etanol, ou acetato e propionato quando a concentração de 

substratos prontamente degradáveis decresce. Essas últimas rotas metabólicas são 

responsáveis pela máxima produção de ATP em um ambiente anaeróbio (RUSSEL, 1990). 

A maioria das bactérias que fermentam aminoácidos no rúmen são incapazes de 

crescerem em ambientes que tem como único substrato os aminoácidos (Nocek, 1988). Na 

década de 80, foram isoladas três espécies de bactérias fermentadoras estritas de aminoácidos 

(Peptostreptococcus sp., Clostridium aminophilum e C. stiklandii), que não utilizam 

carboidratos como fonte de energia e desaminam aminoácidos em taxas 20 vezes superiores 

às observadas em outras bactérias (Lima et al., 2009). A importância desse grupo se deve ao 

fato da proteína dietética liberar amônia e AGCC, ao ser degradado pelos micro-organismos 
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no rúmen. Por consequência, se a taxa de desaminação excede a taxa de utilização de amônia 

para síntese microbiana, pode ocasionar perda da eficiência na conversão alimentar 

(TEDESCHI et al., 2000).   

O grupo de micro-organismos responsáveis pela hidrolise de lipídios no rúmen, não é 

tão numeroso devido ao baixo potencial de oxidoredução do ambiente ruminal (Dehority, 

2003). Todavia, um processo metabólico importante para pecuária, ocorre quando moléculas 

de lipídios são alteradas través do fenômeno da lipólise e biohidrogenação. Nesse processo, os 

lipídios insaturados de cadeia longa servem como “dreno” de parte do hidrogênio gerado pela 

fermentação de carboidratos (Kim et al., 2005; Nam et al., 2007; Or-Rashid et al., 2008). A 

espécie Anaerovibrio lipolytica hidrolisa lipídios e concomitantemente utiliza ribose, frutose, 

glicerol e lactato como fonte de energia (Stewart et al., 1997). Esses substratos são 

fermentados a acetato, propionato e CO2, enquanto o glicerol é fermentado a propionato e 

succinato.      

As metanogênicas (anaeróbias estritas), atualmente classificadas como Archaeas, são 

especialmente importantes para o ecossistema ruminal, pois tem um papel importante na 

regulação de fermentação pela remoção das moléculas de H2 (Teixeira, 1991). São os mais 

sensíveis a mudança no ambiente ruminal e são afetados por muitos fatores dietéticos. Possui 

efetiva importância como utilizadores de hidrogênio e o equilíbrio de sua população afeta 

diretamente o metabolismo ruminal e o balanço de carbono (VALADARES FILHO & PINA, 

2002). 

No rúmen, as archaeas são encontradas intimamente associadas com protozoários 

ciliados e em justaposição com as bactérias. Podem estar aderidas tanto na superfície celular 

dos protozoários, como na fase intracelular dos mesmos (Ushida & Jouany, 1996). Se 

considerado o fato de que os protozoários ciliados têm um grande potencial de produção de 

hidrogênio no rúmen, a associação somática das metanogênicas com estes ciliados indica uma 

relação simbiótica, em que as metanogênicas, por utilizarem o hidrogênio produzido pelos 

ciliados, favorecem a manutenção de um ambiente ruminal adequado ao desenvolvimento 

destes micro-organismos (VAN SOEST, 1994). 

Praticamente todo metano é produzido pelas reações de redução de CO2 acoplada ao 

fornecimento de elétrons pelo H2. O metano (CH4) é um importante subproduto da 

fermentação ruminal, devido ao fato de, ao ser produzido, viabilizar o funcionamento do 

rúmen por servir como principal “dreno” de hidrogênio (Johnson & Johnson, 1995). O gênero 

Methanobacterium desempenha importante papel no equilíbrio do ecossistema ruminal ao 

utilizar H2 presente no meio, contribuindo para regeneração de co-fatores, como NAD + e 
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NADP+ (ARCURI, 1992). Consequentemente, são fundamentais para a manutenção de todo 

conjunto de processos fermentativos do rúmen. 

 Condições ruminais favoráveis ao crescimento microbiano e o ajuste nas rações para 

que exista o correto balanço de nutrientes absorvidos, permitem que o ruminante demonstre 

seu potencial de produção e, ao mesmo tempo, contribua para a estabilização do efeito estufa 

pela redução da emissão de metano.  

 

2.1.1.2 Fungos 

Na década de 70, Colin Orpin observou pequenos organismos flagelados no rúmen, 

classificando-os erroneamente como protozoários flagelados. Logo em seguida observou que 

esses micro-organismos apresentavam ciclo reprodutivo típico de fungos. Contatando que os 

flagelados eram zoósporos de fungos que colonizavam a superfície das plantas, criando o 

micélio. O micélio por sua vez, da origem a mais esporos que liberam mais zoósporos, 

repetindo o ciclo constantemente. Os zoósporos são pequenos, variando de 6 a 10 µm, os 

esporângios podem atingir até 100 µm. Os micélios podem atingir até 450 µm (Russel, 2002).  

Os zoósporos dos fungos crescem dentro de micelas, após se transformam para estágio 

reprodutivo de rizoídes com zoosporângios. Devido a queda de pH do líquido ruminal na 

presença de altas concentrações de açúcares, pode ocorrer a inibição da germinação de 

zoósporos no tecido das plantas  e por consequência inibir a produção de zoósporos no rúmen 

(BERCHIELLI et al., 2011) 

Os fungos, assim como as bactérias, são transmitidos por contato com animais adultos, 

via saliva, pelo ar, ou ainda ingeridos juntamente com alimentos contaminados. Após a 

ingestão, apenas algumas células sobrevivem, sendo suficiente para colonização do ambiente 

ruminal (Theodorou et al., 1993; 1996). A colonização do trato digestivo ocorre com a adesão 

do zoósporo a uma partícula de alimento, iniciando assim a fase vegetativa do fungo 

(Edwards et al., 2008). A colonização por fungos ruminais é mais eficiente do que a de 

protozoários. As populações de diferentes espécies fúngicas foram detectadas por diversos 

autores no espaço de duas semanas, desde o nascimento, e tornam-se estáveis em níveis de 

populações de animais adultos entre 6 e 8 semanas (Davies et al., 1993). O ciclo de vida dos 

fungos ruminais apresenta uma fase de vida livre, representado por zoósporos recém liberados 

de esporângios que são encontrados na fase líquida. A permanência nessa fase líquida dura 

poucos minutos, até que ocorra adesão à uma partícula de alimento. A partir da adesão ao 

alimento, o crescimento do micélio acontece com o fungo intimamente ligado ao substrato. A 

distribuição dos zoósporos de fungos no rúmen é bem variada e seu crescimento é estimulado 
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por aminoácidos (Onoda et al., 1996), AGCC (Guliye et al., 2007), baixas concentrações de 

ácidos graxos de cadeia longa e por várias vitaminas (ORPIN e JOBLIN, 1997).  

A maior população fúngica no rúmen é observada em animais adultos e que ingerem 

maior proporção de fibras vegetais (Grenet et al., 1989). A principal espécie destacada em 

bovinos é Neocallimastix variabilis, que é ciclo monocêntrico, com zoósporos poliflagelados 

e filamentos com rizomicélio abundante. A espécie Anaeromyces elegans é também isolada 

no trato digestório desses animais, apresentando por sua vez, ciclo policêntrico, zoósporos 

uniflagelados e filamentos com rizomicélio (Ho et al., 1993). Existem evidências de que esses 

fungos, e também Sphaeromonas communis e Piromonas communis degradam os 

carboidratos estruturais e são capazes de atacar os tecidos vasculares lignificados. Portanto 

participam ativamente do rompimento das fibras por meio rizóides ou hifas (Theodorou et al., 

1996) durante o processo de degradação da forragem.  

Lee at al. (2000), em trabalho pioneiro sobre fungos ruminais, demonstrou que a 

adição de micro-organismos vivos (200 mL de cultura de fungos, que continha tanto enzimas 

quanto tecidos de fungos), com atividade fibrolítica elevada, aumentou a utilização de 

nutrientes por ruminantes, através do aumento da digestibilidade de diferentes componentes 

da dieta.  

As importâncias dos fungos ruminais está em sua capacidade de colonizar e penetrar 

tecidos vegetais, através da ação de seus rizóides, que rompem fisicamente as células 

vegetais, aumentando a área de superfície das partículas dos alimentos, facilitando a adesão de 

outros micro-organismos, além de produzirem enzimas importantes para degradação de vários 

polissacarídeos da parede celular vegetal (Ximenes, 2003). Os fungos podem constituir até 

8% da biomassa microbiana do rúmen de animais que recebem dietas ricas em fibras e estão 

envolvidos na degradação da parede celular lignificada (AKIN, 1987).  

 

2.1.1.3 Interação entre micro-organismos no rúmen  

A microbiota ruminal possui elevada atividade metabólica, tendo como efeito final a 

degradação contínua, em extensão variável, do alimento ingerido pelo animal hospedeiro. Se 

considerado a importância de cada espécie de microrganismo no rúmen e suas afinidades 

específicas na ação dos substratos para fermentação ruminal, o estudo aprofundado da 

ecologia do rúmen, se torna de extrema importância, afim de permitir  a demonstração de 

interações interespecíficas entre os micro-organismos, que no futuro poderão promover 

incrementos na degradação da fração fibrosa de forrageiras e no uso de substratos da 

agroindústria (Russel & Mantovani, 2002). Ao se analisar como cada população de 
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microrganismo interage com outras, vários tipos de interação são observados, dentre os quais 

podemos citar a predação, competição, mutualismo e antibiose. Se tratando de protozoários 

ruminais, a predação e a competição são as mais envolvidas com esses micro-organismos, e 

portanto as mais destacadas nesta revisão.  

A predação é uma característica fortemente atribuída aos protozoários. Atuam na 

redução da biomassa bacteriana livre no conteúdo ruminal (Hsu et al., 1991), aumenta a 

reciclagem intraruminal e a perda de N pelo hospedeiro, e reduz o fluxo de proteína 

microbiana para o intestino delgado do hospedeiro, tanto pela redução da população 

microbiana quanto pela retenção dos protozoários no rúmen (Kernati et al., 2009). Existe 

ainda a predação entre protozoários, onde espécies menores (Entodinium) são presas de 

espécies maiores (por exemplo: Polyplastron, Diplodinium, Ostracodinium). De forma 

semelhante, os protozoários predam fungos ruminais, conforme demonstrado por Sakurada et 

al. (1994) em trabalhos realizados in vitro.     

Esse comportamento predatório pode ser considerado fundamental para o surgimento 

de populações distintas de protozoários no rúmen de diferentes ruminantes, conforme 

observado por vários autores (KUDO et al., 1990; DEHORITY & ORPIN, 1997; 

FRANZOLIN & DEHORITY, 1999).  

A predação de bactérias por protozoário é bastante acentuada, já que as bactérias se 

constituem na maior fonte de compostos nitrogenados para os protozoários. Diversos estudos 

que comparam animais faunados e defaunados, demonstram que a concentração de bactérias  

em animais faunados é menor do que em animais defaunados. Esse tipo de predação não é 

específica, ocorrendo, dependendo do tipo e da densidade das populações de bactérias. As 

bactérias metanogênicas utilizam o H2 liberado da degradação dos polímeros das plantas 

como fonte de energia na redução de CO2 em CH4. Podem ser encontradas livres no rúmen ou 

como endossimbiontes no citoplasma de protozoários ciliados. (FINLAY et al., 1994).   

A predação de fungos por protozoários são baseadas no aumento da concentração de 

fungos quando animais são defaunados. Entretanto, estudos indicam que a defaunação não 

representa nenhum acréscimo na concentração de fungos. Embora seja reconhecida a 

atividade predatória de protozoários sobre fungos, ela apresenta menor intensidade quando 

comparada a atividade predatória destes organismos sobre bactérias (DEHORITY, 1998).  

 

2.2 Protozoários ruminais  

Os protozoários ciliados, em conjunto com os fungos e bactérias constituem uma 

importante fração microbiana do ecossistema ruminal, desempenhando funções bioquímicas e 
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fisiológicas importantes para os ruminantes, principalmente no metabolismo dos nutrientes 

(DEHORITY, 2003).   

Os protozoários são classificados como micro-organismos unicelulares, anaeróbios, 

não patogênicos, que variam em tamanho de 20 a 200 μm (portanto de 10 a 100 vezes maior 

que as bactérias) (Dehority, 1993) e seu estabelecimento depende especialmente do contato 

com outros animais que possuam protozoários no seu rúmen. Sua população é de 100.000 a 

1.000.000 células/mL de conteúdo ruminal (TEIXEIRA, 1991).  

No rúmen, os protozoários foram observados pela primeira vez por Gruby & Delafond 

(1843), e devido a sua aparência foram considerados importantes para o metabolismo e 

nutrição do hospedeiro. Colin (1954) mencionou a existência desses micro-organismos 

trazendo figuras de algumas espécies. Stein, (1858, 1859) descreveu algumas espécies de 

ciliados encontrados no estômago de bovinos e carneiro, sendo descritas como Isotricha 

intestinalis, Ophryoscolex purkynjei, Ophryoscolex inermis, Entodinium bursa, Entodinium 

dentatum e Entodinium caudatum. Mais tarde, o mesmo autor, completando o estudo sobre 

Isotricha, identificou mais uma espécie e a classificou como Isotricha prostoma. Com o 

passar do tempo novas pesquisas surgiram e os estudos em relação aos protozoários foram se 

aperfeiçoando. Schuberg (1888), além de estudar minuciosamente as espécies já descobertas, 

criou os novos gêneros Buetschlia e Dasytricha, além de desdobrar o gênero Entodinium em 

Entodinium e Diplodinium.  

Mais tarde, os ciliados que apresentavam cutícula firme e cílios situados na região 

oral, foram agrupados em Entodinomorphida. Diferente dos Entodinomorphida, os 

isotriquídeos apresentam películas mais flexíveis e são cobertos de cílios em torno de todo o 

corpo. Os entodinomorfos são bem adaptados ao ambiente ruminal e se aderem às partículas 

dos alimentos. Ao contrario, os isotriquídeos preferem alimentos solúveis e são menos 

tolerantes ao ambiente ruminal e são capazes de se fixarem à parede do retículo e migrar em 

direção ao rúmen logo após a alimentação do hospedeiro, possivelmente em função do 

aparecimento de açúcares solúveis (Dehority & Tirabasso, 2000). Através deste mecanismo, 

são seletivamente retidos no rúmen, o que permite a estes organismos sobreviver neste 

ambiente, uma vez que têm um tempo de geração muito longo (LENG & NOLAN, 1984). 

Os protozoários ciliados do rúmen (Alveolata, Ciliophora) são classificados no filo 

Ciliophora, e estão presentes na classe Litostomatea, subclasse Trichostomatia e distribuídos 

em duas ordens: Vestibuliferida e Entodiniomorphida.  

A ordem Vestibuliferida compreende cinco famílias de ciliados endossimbiontes, 

sendo que, em mamíferos ruminantes está representada principalmente pela família 
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Isotrichidae, que inclui três gêneros de ciliados: Dasytricha, Isotricha e Oligoisotricha. 

(LYNN, 2008).  

Gênero Dasytricha: Cílios cobrindo o corpo em cinécias oblíquas. Abertura do 

vestíbulo localizado na região posterior do corpo. Comprimento: 60-100 µm; largura: 38-53 

µm. 

Gênero Isotricha: Cílios cobrindo o corpo em cinécias longitudinais. Abertura do 

vestíbulo localizada em diferentes posições dependendo da espécie. Comprimento: 105-207 

µm; 73-128 µm. 

Gênero Oligoisotricha: Ciliatura somática ausente na região posterior do corpo. Uma 

única espécie Oligoisotricha bubali. Comprimento: 16-22 µm; largura: 13-20 µm.  

A ordem Entodiniomorphida compreende três subordens. As duas primeiras, 

Archistomatina e Blepharocorythina são representadas pelas famílias Buetschliidae e 

Blepharocorythidae que incluem os gêneros Buetschlia e Charonina, respectivamente. 

Gênero Buetschlia: Corpo oval com duas zonas ciliares, anterior e posterior, com uma 

coroa ciliada anterior. Macronúcleo elíptico com vacúolo contrátil na região posterior e 

vacúolo de concreção na região posterior. Comprimento: 30-35 µm; largura: 20-30 µm. 

Gênero Charonina: Ciliatura somática reduzida. Zonas ciliares presentes apenas na 

região anterior e posterior do corpo. Vestíbulo proeminente. Comprimento: 28-46 µm; 

largura: 9-15 µm. 

A terceira subordem, Entodiniomorphina, compreende 10 famílias de ciliados 

endossimbiontes, incluindo a família Ophryoscolecidae. Os membros desta família são muito 

comuns em ruminantes e caracterizam-se por apresentar zonas de ciliatura retrátil e um 

macronúcleo alongado. Compreende os gêneros: Entodinium, Eodinium, Diplodinium, 

Diploplaston, Eremoplastron, Eudiplodinium, Ostracodinium, Metadinium, Enoploplastron, 

Elytroplastron, Polyplastron, Epidinium e Ophryoscolex (LYNN, 2008). 

Gênero Entodinium: Única zona ciliar retrátil envolvendo a abertura vestibular. 

Comprimento: 22-115 µm; largura: 14-90 µm. 

Gênero Diplodinium: Duas zonas ciliares retráteis localizadas em um mesmo plano 

corporal. Placas esqueléticas ausentes, macronúcleo com o terço anterior inclinado à região 

ventral. Dois vacúolos contráteis. Comprimento: 30-120 µm; largura: 20-80 µm. 

Gênero Eodinium: Duas zonas ciliares retráteis localizadas em um mesmo plano 

corporal. Placas esqueléticas ausentes, macronúcleo em formato de bastão localizado na 

região dorsal. Vestíbulo proeminente. Dois vacúolos contráteis. Comprimento: 40-70 µm; 

largura: 20-40 µm. 
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Gênero Eremoplastron: Duas zonas ciliares retráteis localizadas em um mesmo plano 

corporal. Única placa esquelética estreita, macronúcleo em formato de bastão levemente 

inclinado à região ventral. Dois vacúolos contráteis. Comprimento: 35-110 µm; largura: 25-70 

µm. 

Gênero Eudiplodinium: Duas zonas ciliares retráteis localizadas em um mesmo plano 

corporal. Única placa esquelética alongada, alargada na região anterior localizada próxima ao 

macronúcleo. Macronúcleo em forma de gancho. Dois vacúolos contráteis. Comprimento: 

120-200 µm; largura: 80-50 µm. 

Gênero Diploplastron: Duas zonas ciliares retráteis localizadas em um mesmo plano 

corporal. Duas placas esqueléticas delgadas, macronúcleo em formato de bastão. Dois 

vacúolos contráteis. Comprimento: 90-128 µm; largura: 65-87 µm. 

Gênero Polyplastron: Duas zonas ciliares retráteis localizadas em um mesmo plano 

corporal. Presença de cinco placas esqueléticas, sendo duas localizadas na superfície esquerda 

e três localizadas na superfície direita. Cinco vacúolos contráteis. Comprimento: 122-210 µm; 

largura: 97-130 µm. 

Gênero Ostracodinium: Duas zonas ciliares retráteis localizadas em um mesmo plano 

corporal. Única placa esquelética larga localizada na superfície esquerda. Macronúcleo 

lobado. Vacúolos contráteis variam em número de acordo com a espécie. Comprimento: 50-

128 µm; largura: 36-70 µm. 

Gênero Elytroplastron: Duas zonas ciliares retráteis localizadas em um mesmo plano 

corporal. Presença de quatro placas esqueléticas, sendo duas localizadas na superfície 

esquerda e duas na superfície direita. Macronúcleo em formato de bastão. Quatro vacúolos 

contráteis. Comprimento: 100-160 µm; largura: 76-100 µm. 

Gênero Metadinium: Duas zonas ciliares retráteis localizadas em um mesmo plano 

corporal. Duas placas esqueléticas largas unidas ou não na região posterior. Macronúcleo em 

formato de ‘E’ ou ‘F’. Dois vacúolos contráteis. Comprimento: 110-210 µm; largura: 80-140 

µm. 

Gênero Enoploplastron: Duas zonas ciliares retráteis localizadas em um mesmo plano 

corporal. Três placas esqueléticas separadas ou parcialmente unidas. Macronúcleo em formato 

de bastão. Dois vacúolos contráteis. Comprimento: 80-110 µm; largura: 60-78 µm. 

Gênero Ophryoscolex: Duas zonas ciliares retráteis localizadas em planos corporais 

distintos. Três placas esqueléticas. Coroa de espinhos partindo da região mediana até a região 

posterior do corpo. Vacúolos contráteis numerosos. Comprimento: 140-190 µm; largura: 80-

110 µm. 
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Gênero Epidinium: Duas zonas ciliares retráteis localizadas em planos corporais 

distintos. Três placas esqueléticas. Espinhos podem estar presentes na região posterior. Dois 

vacúolos contráteis. Comprimento: 80-150 µm; largura: 40-70 µm.        

        

 

Figura 1. Desenho 1. Desenhos esquemáticos de protozoários ciliados encontrados em 

ruminantes domésticos. Ordem Vestibuliferida: Gêneros A: Isotricha (A’- Isotricha prostoma; 

A’’- Isotricha intestinalis), B: Dasytricha. Ordem Entodiniomorphida: Gêneros: C: Charonina; 

D: Entodinium; E: Diplodinium; F: Eodinium; G: Eremoplastron; H: Ostracodinium; I: 

Eudiplodinium; J: Diploplastron; K: Metadinium; L: Enoploplastron; M: Polyplastron (M’: Lado 

esquerdo; M’’: Lado direito); N: Epidinium e O: Ophryoscolex. Desenhos: D’AGOSTO (1995).   

 

2.2.1 Efeito do sistema de alimentação, raça e/ou espécie animal nas populações de 

protozoários ruminais  

Dentre os fatores que interferem sobre a quantidade e proporções relativas das 

distintas espécies de protozoários no rúmen, a dieta parece ser um dos principais. Mudanças 

na dieta impõem ao animal um período de transição na população microbiana do rúmen, com 

mudanças nas proporções entre as distintas espécies, prevalecendo as que melhor se adaptam 

a nova dieta (WILLIAMS, 1986). 
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Em geral, a presença de protozoários aumenta diretamente a digestão da celulose e 

hemicelulose (Fondevila & Dehority, 2000). Protozoários ciliados da ordem 

Entodiniomorphida, principalmente das subfamílias Diplodiniinae e Ophyoscolecinae tem 

preferência por dietas fibrosas. São muito suscetíveis a reduções no pH ruminal, promovido 

por dietas ricas em concentrado, sendo prejudicial aos ciliados dessas subfamílias, por isso 

são encontrados em maior número em dietas fibrosas (WILLIAMS e COLEMAN, 1992).  

Hungate (1966) relatou que protozoários da família Isotrichidae são encontrados em 

grande número no rúmen de animais em regime de pastejo, ou em dietas contendo 

quantidades consideráveis de feno, pois tem capacidade de degradar os polissacarídeos não 

estruturais e carboidratos solúveis das plantas, ao passo que os da família Ophryoscolecidae 

não são detectados em quantidades maciças em animais ingerindo elevada quantidade de 

grãos. 

Bonhomme-Florentin et al. (1978) estudaram os efeitos de variações sazonais sobre a 

populações de ciliados do rúmen de Bos indicus e verificaram que estas populações 

apresentam maior densidade durante a estação úmida. Estas variações entre as estações foram 

atribuídas à estreita relação que há entre os fatores sazonais e alimentares, já que a qualidade 

nutritiva das pastagens oscila em função da estacionalidade.  

O fornecimento de forragem em diferentes estádios de crescimento vegetativo também 

influencia as populações de protozoários ciliados no rúmen de bovinos, conforme 

demonstrado por Nogueira Filho et al. (1992) que verificaram que o número total de ciliados, 

bem como os dos gêneros Entodinium spp., Diplodinium spp. e Polyplastron spp. diminuíram 

com o avançar da idade da planta forrageira. Atribuindo a redução dos protozoários à 

diminuição de açúcares solúveis e ao aumento da fibra conforme a maturação da planta.   

O principal efeito das variações estacionais sobre os protozoários ciliados está 

relacionado às modificações das características da vegetação (Manella & Lourenço, 2004; 

Martinele et al., 2010). Tais modificações podem resultar em alterações no valor nutritivo das 

espécies utilizadas como forragem, o que está associado a variações no seu ciclo fenológico, 

podendo ocorrer flutuações no conteúdo de nutrientes e de matéria seca (ARAÚJO FILHO et 

al., 2002). 

O alimento ingerido pelo ruminante passa inicialmente pelos pré-estômagos, sendo os 

nutrientes primeiramente disponibilizados à microbiota desses órgãos, gerando compostos que 

serão posteriormente utilizados pelo animal hospedeiro em uma relação reciprocamente 

benéfica. Essas reações ocorrem com maior intensidade no interior do rúmen, assim, toda e 

qualquer modificação na dieta pode alterar a interação entre os micro-organismos ruminais e 
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destes com o animal hospedeiro, afetando assim os processos digestivos, a eficiência 

alimentar e a produção animal. Um dos parâmetros de elevado interesse científico e grande 

potencial modificador dos processos fermentativos é a quantidade e as espécies de 

protozoários ruminais (VIEIRA, 1986). 

De acordo com Franzolin & Dehority (1996), a densidade das populações de ciliados 

amilolíticos, como por exemplo, Entodinium, aumenta à medida que o concentrado é 

adicionado à dieta em ruminantes, enquanto a densidade das populações de ciliados 

celulolíticos decresce expressivamente. D'Agosto et al. (1998) observaram que em dieta para 

bovinos à base de silagem de milho com 30% de concentrado o número total de ciliados 

aumentou significativamente, principalmente Entodinium.  

Entretanto, Martinele et al. (2008a) verificaram que as populações de Entodinium não 

se alteraram com a adição de concentrado em dietas à  base de capim-elefante em níveis de 20 

e 40% para vacas mestiças holandês-zebu. Contudo, podem ocorrer mudanças nas populações 

de ciliados no rúmen de bovinos submetidos à mesma quantidade de concentrado e, segundo 

Michalowski (1977), isto se deve a outros fatores, tais como o tempo de retenção da digesta, 

pH e até mesmo a características metabólicas individuais do hospedeiro. Sob condições 

normais, o pH ruminal apresenta valores médios em torno de 5,5 a 7,0, sendo que seus 

menores valores são observados de duas a seis horas após a alimentação, correspondendo ao 

pico de produção de ácidos resultantes da atividade fermentativa, a qual desencadeia 

decréscimo na concentração de protozoários (Dehority, 2003). De acordo com Oliveira et al. 

(1987), a concentração de ciliados no rúmen de ovinos mantidos em pastagem tende a se 

tornar estável com pH em torno de 6,9.  

O pH do conteúdo ruminal está estreitamente ligado a composição química da dieta, 

sendo que em dietas com grande quantidade de amido ou carboidratos solúveis, o valores de 

pH diminuem (Coalho et al., 2003; Guan et al., 2006). Quando se adiciona concentrado a 

dieta, ocorre aumento de micro-organismos amilolíticos, principais responsáveis pela 

produção de ácidos graxos voláteis no rúmen, provocando redução nos valores do pH ruminal 

(Burger et al., 2000). Já em dietas com maior quantidade de celulose e outros carboidratos 

insolúveis, a redução do pH não é tão acentuada devido ao fato do crescimento das principais 

bactérias celulolíticas ser comprometido em pH ruminal em torno 6,0 a 6,1, e totalmente 

inibido em valores abaixo de 5,9 (RUSSEL & DOMBROWSKI, 1980). 

  Outro fator importante que influencia diretamente o número e a composição dos 

protozoários ciliados do rúmen é o tempo de amostragem após a alimentação (Marinho, 

1983). Segundo Nogueira Filho et al. (1998) e Franzolin Neto et al. (1991), as populações de 
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ciliados no rúmen de bovinos e bubalinos apresentam aumento de densidade no momento do 

fornecimento do alimento, seguido de um decréscimo nas horas subsequentes e tornando a 

aumentar antes do fornecimento da próxima alimentação. As populações de protozoários 

ciliados no rúmen de ovinos e caprinos apresentaram menor número de protozoários logo 

após a alimentação, entretanto há um abrupto aumento de protozoários isotriquídeos duas 

horas após a alimentação, o que é atribuído ao comportamento de escape e migração 

apresentado por estes ciliados (SANTRA & KARIM, 2002).  

 A importância desses ciliados e o papel que desempenham na fisiologia dos 

ruminantes são controversos. Clarke et al. (1982) sugeriram que a densidade e biomassa 

características de cada espécie de protozoários, provavelmente indicam diferenças na 

contribuição destes organismos para a fermentação ruminal.  

A defaunação - que nutricionalmente é definida como a eliminação dos protozoários 

do rúmen – pode trazer alguns benefícios. Em alguns programas de alimentação, como em 

dietas com alta energia e ricas em nitrogênio não protéico a ausência dos protozoários resulta 

numa melhoria da performance do animal. No entanto, a presença de protozoários no rúmen 

pode ser um fator fundamental para o processo fermentativo, pois através da ingestão de 

partículas alimentares e pelo armazenamento de amido, eles podem controlar o nível de 

substrato disponível, uniformizando a fermentação entre os intervalos de alimentação. Os 

protozoários podem servir também como uma fonte contínua de nitrogênio para as bactérias 

após sua morte e degradação, pois grande parte da proteína do protozoário é formada a partir 

da proteína das bactérias (TEIXEIRA, 1991). 

 Em ovinos defaunados foi observado que as taxas de acetato, butirato e amônia 

decrescem, enquanto as taxas de propionato e ácido lático aumentam, bem como a eficiência 

na síntese de proteína microbiana (Kayouli et al., 1984; Orpin & Letcher, 1984). Além das 

alterações citadas, pode ainda ocorrer redução na digestibilidade de fibras, o que está 

relacionado ao decréscimo na atividade de degradação atribuída aos micro-organismos 

(Kayouli et al., 1984; Santra & Karim, 2002) e ao menor tempo de retenção da digesta no 

rúmen (KAYOULI et al., 1984). 

 Santra & Karim (2002) observaram que há maior eficiência na utilização de energia e 

proteína em ovinos defaunados quando comparados aos faunados, devido ao aumento de 

AGV e nitrogênio total. Lopes et al. (2002) ressaltaram que os protozoários podem 

desempenhar um importante papel ecológico no ambiente ruminal por controlarem a 

intensidade da fermentação, mantendo a estabilidade necessária para o processo de digestão in 

situ dos componentes da parede celular. Isto resultaria em aumento da taxa de passagem e 
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redução do efeito das fibras em detergente neutro sobre a repleção ruminal, permitindo maior 

consumo de nutrientes e de carboidratos solúveis.  

 A defaunação pode ser também relacionada com o aumento da eficiência da síntese 

microbiana, o fluxo de proteína de origem microbiana para o duodeno, a produção de 

propionato, a degradação ruminal de amido, o volume do conteúdo ruminal e as populações 

fúngicas no rúmen. Há relatos da redução da metanogênese e da degradação de fibras, além de 

alterações no fluxo de saída de partículas e/ou líquidos ruminais (JOUANY et al., 1988; 

JOUANY, 1991; WILLIAMS & COLEMAN, 1992; WILLIAMS et al., 1993).  

 Em contra ponto aos benefícios mostrados nos estudos sobre defaunação, Nargaraja et 

al., (1992) ressaltam a importância dos protozoários por exercerem efeito moderador na 

fermentação do amido, contribuindo para elevação do pH ruminal e decréscimo de AGV. A 

moderação da atividade fermentativa do amido resulta em benefícios para o hospedeiro, 

quando consideramos, por exemplo, a redução nos quadros de acidose ruminal comum em 

animais submetidos a dietas ricas em grãos e concentrados (RUSSEL & RYCHLIK, 2001).  

  Os protozoários podem ainda atuar ativamente na biohidrogenação de ácidos graxos 

insaturados e na fermentação do lactato produzido pelas bactérias. Quanto à proteína 

consumida pelos ciliados, mais da metade desta retorna para o fluido ruminal após ser 

excretada na forma de amônia, aminoácidos ou peptídeos (Kozloski, 2002). 

 Fonseca & Dias da Silva (2001) constataram, ao revisarem os efeitos da eliminação 

dos protozoários do rúmen no desempenho produtivo de ruminantes, que no geral o fluxo de 

proteína para o duodeno aumenta e a digestibilidade da fibra tende a diminuir, podendo 

melhorar significativamente o desempenho produtivo de ruminantes em situações de 

subalimentação proteica. Entretanto, estes autores apontam para a necessidade de mais 

estudos a respeito dos efeitos da eliminação dos protozoários do rúmen de forma que estes 

possam ser descritos de forma segura. 

 Estas considerações indicam que o papel dos ciliados na nutrição dos seus hospedeiros 

parece depender de diversos fatores, dentre estes, a natureza da dieta e a composição das 

populações de protozoários.  

A busca de novos conhecimentos sobre a microbiota ruminal, especialmente dos 

protozoários ciliados, trata de uma demanda mundial por conhecimentos que sejam aplicados, 

por exemplo, na redução da metanogênese, na melhoria da produtividade dos rebanhos e no 

desenvolvimento de biotecnologia de processos degradativos de biomassa por micro-

organismos do rúmen. Varga & Kolver (1997) ressaltaram a necessidade de se avaliar a 

importância dos protozoários na digestão de fibras e complementando, Itabashi (2004) frisa 



29 
 

 
 

sobre a importância dos protozoários na produção animal e que merece destaque nas 

pesquisas de microbiologia do rúmen. 

Como ainda não existe um consenso na literatura sobre o real papel dos protozoários, 

bem como informações sobre o isolamento e classificação de protozoários sob diferentes 

sistemas de alimentação e em diferentes regiões do país torna-se importante a realização de 

novos estudos a fim de classificar os principais protozoários ruminais e suas relações com o 

sistema de alimentação ao qual o animal é submetido, despertando novos interesses sobre os 

possíveis benefícios desses micro-organismos para o desenvolvimento da microflora ruminal 

e do desempenho animal.  
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Protozoários ciliados no rúmen de bovinos Nelore e Cruzados Nelore x 
Europeu sob diferentes sistemas de alimentação 
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O objetivo do presente trabalho foi identificar e quantificar os protozoários ciliados do rúmen 
de dois grupos genéticos de bovinos de corte (Nelore e Cruzados Nelore x Europeu), sob três 
sistemas de alimentação (confinado, à pasto e à pasto com suplemento). Amostras de 
conteúdo ruminal foram obtidas do centro da massa ruminal, após o abate dos animais. A 
quantificação e identificação dos gêneros de ciliados foram realizadas em câmara de 
contagem Sedgewick-Rafter em microscopia ótica. Foi determinado o conteúdo de matéria 
seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), matéria mineral (MM), fibra em 
detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) dos alimentos analisados. Os 
dados foram submetidos a analise por meio da metodologia de Modelos Lineares 
Generalizados, com distribuição Poisson (1%). Adicionalmente os dados foram submetidos a 
analise dos Componentes Principais. Houve efeito da interação (P<0,001) para as dietas e as 
raças analisadas. Verificou-se a ocorrência de 14 gêneros, sendo o gênero Entodinium o 
predominante em todos os animais analisados. Os ciliados pertencentes à ordem 
Entodiniomorphida, Eodinium, Epidinium, Eremoplastron, Eudiplodinium, Metadinium e 
Ostracodinium apresentaram maior prevalência nos animais da raça Nelore, quando 
comparados com o grupo racial cruzado Nelore x Europeu. Protozoários da família 
Isotrichidae (Dasytricha e Isotricha) foram observados em maior quantidade nos animais à 
pasto e a pasto recebendo suplemento. Em relação ao tipo de alimentação, animais 
alimentados exclusivamente a pasto apresentaram maior densidade de ciliados em relação aos 
animais confinados e/ou a pasto recebendo suplemento. Registrou-se a ocorrência do gênero 
Buestchlia, em um animal (prevalência de 1,66%) sendo este um dos poucos registros deste 
gênero em ruminantes.  
 
Termos para indexação: Isotrichidae, Ophryoscolecidae, pastagem, pastagem com 
suplemento, confinamento.  
 

Rumen ciliated protozoa in Nellore cattle and Crossbred Nellore x 
European under different feeding systems in southwestern Paraná 

 
The aim of this study was to identify and quantify the rumen ciliated protozoa of two genetic 
groups cattle (Nellore and crossbred Nellore x European) under three feeding systems 
(confined, pasture and pasture with supplement). The rumen fluid samples were obtained 
from the center of the rumen mass, after … The quantification was done in Sedgewick-Rafter 
counting chambre in light microscopy. It was determined the content of dry matter (DM), 
mineral matter (MM), ether extract (EE), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF) 
and acid detergent fiber (ADF) to determine the chemical quality of the feed supplied to the 
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animals. The data were submitted to analysis by Generalized Linear Models methodology, 
assuming Poisson distribution with logarithmic link function, with significance level of 1%. 
In addition, data were submitted to principal component analysis. The first two principal 
components were analyzed by least squares. There was a significant interaction (P<0.001) for 
diets and analyzed races. Occurrence of 14 ciliate genera was observed, being Entodinium the 
predominant in all animals analyzed. The ciliates belonging to order Entodiniomorphida, 
Eodinium, Epidinium, Eremoplastron, Eudiplodinium, Metadinium e Ostracodinium had a 
higher prevalence in Nellore cattle, compared with the racial group crossbred Nellore x 
European. Protozoa of the family Isotrichidae (Dasytricha e Isotricha) were observed in 
greater quantities in animals to pasture and pasture with supplement. Regarding the type of 
food, animals on pasture had higher ciliates density compared to confined animals and pasture 
with supplement. Occurrence of gender Buestchlia only one animal (prevalence 1,66%), 
which is one of the few records of this kind in ruminants.  
 
 
Index terms: Isotrichidae, ophryoscolecidae, pasture, pasture with supplement, confinement. 

 
Introdução 

 A população microbiana do rúmen é caracterizada por diversas espécies de bactérias, 

fungos e protozoários. Desempenham funções bioquímicas e fisiológicas importantes pra os 

ruminantes, principalmente no metabolismo do hospedeiro, pois produzem enzimas capazes 

de degradar a celulose das plantas, fornecendo energia ao hospedeiro em uma relação 

mutualística (Vidal et al., 2007). As proporções das várias espécies podem ser influenciadas 

pelo tipo de alimento da dieta, pela quantidade e frequência de alimento fornecido ao 

hospedeiro, pela raça dos animais (Hungate, 1966), pH do conteúdo ruminal e pelas relações 

que estabelecem entre si e com a população bacteriana (WILIANMS E COLEMAN, 1991). 

 Dietas de forragens podem variar extensivamente na disponibilidade de seus nutrientes 

para o uso microbiano. A maior parte da energia em dietas com volumoso está disponível na 

forma de carboidratos estruturais presente na parede celular da planta, a qual é atacada 

concomitantemente por bactérias e protozoários ciliados (NOGUEIRA FILHO et al., 1999).  

 A maioria dos estudos em microbiologia ruminal são voltados às bactérias, no entanto, 

os protozoários podem utilizar uma porção significativa dos carboidratos solúveis, amidos e 

carboidratos da parede celular para seu crescimento, além de estarem associados à maior 

reciclagem de nitrogênio microbiano no rúmen e a redução no suprimento de aminoácidos ao 

intestino (IVAN et al., 2001).  

 Entre os protozoários, os da espécie Epidinium são os mais eficientes no ataque e 

ingestão de paredes celulares de plantas forrageiras (Akin, 1981). Já os da família 

Isotrichidae, destacando-se em ruminantes os gêneros Isotricha e Dasytricha, aparecem em 

maior número nos ruminantes em regime de pastejo, recebendo feno ou cana de açúcar, 
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devido a sua capacidade de degradar os polissacarídeos não estruturais e carboidratos solúveis 

das plantas (WILIANMS e COLEMAN, 1991; JOUANY, 1996).  

Em animais submetidos a dietas de baixo valor nutritivo e ricas em fibras, observa-se 

aumento no número de protozoários, sendo que a ingestão reduzida de alimentos ocasiona 

menor taxa de passagem dos nutrientes pelo rúmen, favorecendo o estabelecimento e 

crescimento dos protozoários (Christiansen, 1964). Segundo Akin (1981), a anatomia das 

lâminas dos volumosos e os tipos de tecidos que os constituem influenciam a degradação 

microbiana, devido a maior ou menos presença de celulose, hemicelulose, lignina e ácidos 

fenólicos, afirmando que a digestão de forragens é resultado de uma complexa interação de 

micro-organismos do rúmen com a estrutura da parede celular.  

Determinações da densidade e composição da microbiota ruminal em ruminantes, sob 

diversos tipos de alimentação, são importantes para elucidação dessas relações com o 

hospedeiro e o seu real papel no metabolismo.  

A busca de novos conhecimentos sobre a microbiota ruminal, especialmente dos 

protozoários ciliados trata de uma demanda mundial por conhecimentos que sejam aplicados, 

por exemplo, na redução da metanogênese, na melhoria da produtividade dos rebanhos e no 

desenvolvimento de biotecnologia de processos degradativos de biomassa por micro-

organismos do rúmen. Varga & Kolver (1997) destacaram a necessidade de se avaliar a 

importância dos protozoários na digestão de fibras. Complementando, Itabashi (2004) destaca 

que o papel dos protozoários na produção animal é um importante problema e que merece ser 

destacado nas pesquisas de microbiologia do rúmen. Por isso, é de relevante importância que 

estudos desta natureza sejam conduzidos no Brasil, pois o estudo da microbiota ruminal é 

uma importante área de pesquisa estratégica (Russel & Rychlick, 2001),  para o incremento da 

produtividade na pecuária brasileira.  

Visando contribuir para o conhecimento das relações entre bovinos e ciliados do 

rúmen que ocorrem naturalmente em rebanhos de corte no Brasil,  objetivou-se com o 

presente trabalho identificar e quantificar as populações de protozoários ciliados do rúmen de 

60 bovinos, de diferentes grupos raciais (Nelore e Nelore x Cruzado) sob diferentes sistemas 

de alimentação (pasto, pasto com suplemento e confinado), no estado do Paraná. 

 

Material e Métodos 

Amostras do conteúdo ruminal foram obtidas de dois grupos genéticos de bovinos 

(Nelore e Cruzado Nelore x Europeu) oriundos de diferentes propriedades no Sudoeste do 

Paraná, no período de junho a setembro de 2014 e sob três sistemas de alimentação: confinado 
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(silagem de milho e concentrado à base de milho e soja para ambos os grupos genéticos, na 

proporção 70:30 volumoso:concentrado), a pasto (nelore: capim estrela africana; Cruzado 

Nelore-Europeu: Azevém) e a pasto com suplemento (2% do peso vivo)(Nelore: estrela 

africana + suplemento; Cruzado Nelore x Europeu: Aveia e Azevém + suplemento). O clima 

da região é do tipo subtropical úmido mesotérmico (Cfa), segundo a classificação de Köppen, 

com temperatura média de 18,1 e 16,9 °C (máxima e mínima) e precipitação média de 194,8 

mm para os meses de junho a setembro de 2014 (GEBIOMET, 2014).  

Tabela 1. Composição química dos alimentos fornecidos no confinamento, a pasto e a pasto com suplemento 
para bovinos Nelore e Cruzados Nelore x Europeu 

Confinamento (%MS) 

Composição 
Alimentos (%MS) 

Concentrado Silagem de milho 

Matéria seca 86,98 32,87* 

Proteína bruta 16,06 9,86 

Extrato etéreo 1,96 3,63 

Matéria mineral 5,30 4,46 

FDN 25,85 44,90 

FDA 14,06 18,63 

Pasto (%MS) 

Composição 

Alimentos (%MS) 

Cruzados Nelore 

Azevém Estrela africana 

Matéria seca* 20,14 36,36 

Proteína bruta 19,33 10,05 

Estrato etéreo 2,85 2,12 

Matéria mineral 8,38 9,55 

FDN 57,51 75,23 

FDA 29,96 38,20 

Pasto com suplemento (%MS) 

Composição 

Alimentos (%MS) 

Cruzados Nelore 

Aveia + Azevém Suplemento Estrela africana Suplemento 

Matéria seca   20,32*             90,32 34,05* 87,26 

Proteína bruta 11,68 17,31 10,65 17,61 

Extrato etéreo 2,71 2,94 2,53 1,90 

Matéria mineral 7,12 7,45 8,61 6,72 

FDN 62,30 29,95 65,16 34,79 

FDA 33,81 12,82 33,02 13,55 
*Valor com base na matéria seca ao ar 
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As coletas foram feitas em animais abatidos em frigorífico comercial, Miolar 

Alimentos Ltda, situado no Município de Dois Vizinhos, Sudoeste do Paraná, após 12 horas 

de jejum alimentar. As amostras foram obtidas do centro da massa ruminal, homogeneizadas 

e fixadas em formalina 18,5% (Dehority, 1984).  

A quantificação foi feita na câmara de contagem Sedgewick-Rafter, conforme 

procedimentos descritos por Dehority (1984) seguindo a modificação proposta por D´Agosto 

e Carneiro (1999). A identificação genérica foi feita conforme Ogimoto & Imai (1981). 

Foram realizadas simulação de pastejo e coleta dos alimentos fornecidos aos animais 

para determinação da composição bromatológica da pastagem. As amostras foram pré-secadas 

em estufa de ventilação forçada a 55ºC por 72 horas, para posterior analise bromatológica de 

matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra em 

detergente ácido (FDA) e fibra em detergente neutro (FDN), de acordo com Silva & Queiroz 

(2004). 

 O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, em bifatorial 2 x 3, sendo 

dois grupos genéticos de bovinos de corte (Nelore e Cruzado Nelore x Europeu), três sistemas 

de alimentação (confinamento, pasto e pasto com suplemento), com 10 repetições para cada 

tratamento.  

Os dados foram submetidos a analise por meio da metodologia de Modelos Lineares 

Generalizados, assumindo distribuição Poisson com função de ligação logarítmica, com nível 

de significância 1% (SAS, 2001), conforme modelo:      

                                               

em que: 

: é a observação da contagem do número de espécimes no animal da raça j, submetido a 

dieta i; 

: base do logaritmo neperiano; 

η: função linear dos parâmetros na formula  em que: 

µ: é o intercepto, 

: é o efeito da dieta i; i = 1;2;3; 

: efeito da raça j; j=1;2; 

: efeito da interação entre os níveis da dieta e raça; 

: erro aleatório associado a cada observação . 
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Adicionalmente, os dados foram submetidos à analise de componentes principais (SAEG, 

2007). Os dois primeiros componentes principais foram analisados por meio de quadrados 

mínimos, assumindo o modelo já definido anteriormente: 

                                           :  

 

Resultados e Discussão 

 

Os protozoários ciliados observados neste estudo estão distribuídos nas ordens 

Vestibuliferida e Entodiniomorphida. Na ordem Vestibuliferida, registrou-se a ocorrência de 

protozoários ciliados da família Isotrichidae, com os gêneros Dasytricha e Isotricha, e na 

ordem Entodiniomorphida, foram observados protozoários ciliados da família 

Ophryoscolecidae com os gêneros Diplodinium, Diploplastron, Elytroplastron, Entodinium, 

Eodinium, Epidinium, Eremoplastron, Eudiplodinium, Metadinium, Ostracodinium e 

Polyplastron e da família Buestchliidae com o gênero Buestchlia (Tabela 2; Figura 1).  
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Figura 1. Protozoários ciliados do rúmen registrados neste estudo. A-B: Família Isotrichidae; 

A. Dasytricha; B. Isotricha; C: Família Buestchliidae, gênero Buestchilia; D-P: família 

Ophryoscolecidae; D-E: Entodinium; F: Diplodinium; G: Diploplastron; H: Elytroplastron; 

I: Eodinium; J: Epidinium; L: Eremoplastron; M: Eudiplodinium; N: Metadinium; O: 

Ostracodinium; I: Polyplastron. Ma: Macronúcleo; PE: Placas esqueléticas; Ve: Vestíbulo; 

PC: Processo caudal. Barras: 20 µm.  

Tabela 2. Protozoários ciliados registrados em bovinos das raças Nelore e Cruzado Nelore x Europeu 

submetidos a diferentes dietas (n= 60) 

  Hospedeiros/Tratamentos 

Protozoários ciliados Cruzado Nelore 

Ordem/Família/Gênero Confinado Pasto 

Pasto/ 

Suplemento Confinado Pasto 

Pasto/ 

Suplemento 

Vestibuliferida       

Isotrichidae       

Dasytricha + + + + + + 

Isotricha + + + + + + 

Entodinimorphida       

Buestchliidae       

Buestchlia     +  

Ophryoscolecidae       

Entodinium + + + + + + 

Diplodinium + + + + + + 

Diploplastron + + + + + + 

Elytroplastron +   + +  

Eodinium + + + + + + 

Epidinium + + + + + + 

Eremoplastron + + + + + + 

Eudiplodinium + + + + + + 

Metadinium + + + + + + 

Ostracodinium  + + + + + 

Polyplastron  + + + + + 

+: presença do gênero em pelo menos um animal 

 

O gênero Elytroplastron foi observado em quatro dos sessenta animais analisados e o 

gênero Buestchlia foi encontrado em apenas um animal, dessa forma estes gêneros não foram 
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incluídos nas análises estatísticas. Este é um dos poucos registros do gênero Buestchlia em 

ruminantes, sendo comumente reportado em outros mamíferos herbívoros, como equinos 

(Ogimoto & Imai, 1981; Williams & Coleman, 1992). 

Os gêneros Ostracodinium e Polyplastron não foram observados em nenhum dos 

animais do grupo racial Cruzado Nelore x Europeu mantidos em confinamento. Este fato pode 

estar relacionado a fatores inerentes aos hospedeiros, visto que esses gêneros foram 

observados nos animais da raça Nelore que eram mantidos no mesmo confinamento, 

recebendo a mesma dieta. Demonstrando que além da dieta, há influência individual na 

ocorrência e no número de ciliados ligados ao metabolismo do hospedeiro (GÖÇMEN et al. 

2002; MARTINELE et al., 2008). 

O gênero Entodinium foi observado em todos os animais, corroborando com grande 

parte dos levantamentos realizados sobre a ciliatofauna ruminal, os quais relatam elevada 

prevalência deste gênero em ruminantes domésticos (Martinele et al., 2008; Ríspoli et al., 

2009; Martinele et al., 2010; Martinele et al., 2014; Cedrola et al., 2014). Segundo Martinele 

et al. (2008) a predominância do gênero Entodinium  pode ser explicada pelo fato desse 

gênero possuir um grande número de espécies, muitas das quais de ampla distribuição, e que 

também se caracterizam por serem espécies  colonizadoras do rúmen. 

Os ciliados pertencentes à ordem Entodiniomorphida e caracterizados como 

preferencialmente celulolíticos, Eodinium, Epidinium, Eremoplastron, Eudiplodinium, 

Metadinium, Ostracodinium e Polyplastron foram observados em maior densidade nos 

animais mantidos à pasto. Segundo Kozloski (2002), estes ciliados são encontrados em maior 

densidade em dietas ricas em material fibroso, pois tais dietas estimulam a ruminação e a 

secreção de saliva, o que mantém o pH ruminal equilibrado e favorável ao estabelecimento de 

espécies celulolíticas (Williams & Coleman, 1992; Hobson & Stuart, 1997; Dehority, 2003). 

Ampla representatividade de ciliados entodiniomorfos em animais mantidos à pasto foi 

também relatada por Martinele et al. (2010) em estudo sobre a ciliatofauna de ovinos 

mantidos em pastagens naturais de caatinga no semi-árido de Pernambuco.  

Como houve efeito da interação (P<0,001) entre as dietas e os grupos genéticos, os 

gêneros foram analisados separados pelo método de Modelos Lineares Generalizados, 

assumindo distribuição Poisson. O gênero Dasytricha foi observado em todos os animais à 

pasto e a pasto recebendo suplemento, sendo que a concentração deste gênero foi maior para 

os animais a pasto (Tabela 3). Para os animais confinados, o maior número de protozoários 

Dasyticha foi observado nos animais da raça Nelore (0,54 x 104/mL), em relação aos 

Cruzados Nelore x Europeu (0,08 x 104/mL), ficando evidente que fatores metabólicos 
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individuais do hospedeiro podem influenciar a composição de ciliados no rúmen, tendo em 

vista que os animais vieram da mesma propriedade e recebiam a mesma dieta.  

O gênero Isotricha apresentou diferença no número de protozoários em relação aos 

dois grupos raciais para os animais à pasto com suplemento, sendo a maior concentração 

observada nos animais Cruzados Nelore x Europeu (3,74 x 104/mL). Porém, na média geral os 

animais da raça Nelore (15,65 x 104/mL) apresentaram maior quantidade de Isotricha que os 

animais Cruzados Nelore x Europeu (4,25 x 104/mL), e em relação a dieta, a maior 

concentração foi para os animais à pasto (25,19 x 104/mL), estando de acordo com as 

informações encontradas na literatura, que relatam a preferência deste gênero por carboidratos 

não estruturais, normalmente encontrados na parede celular das plantas. Marinho (1983) 

trabalhando com ovinos oriundos de pastagem, também observou os gêneros Isotricha e 

Dasytricha em número relativamente elevado no líquido ruminal após abate, sendo 

condizente com as informações encontradas neste estudo. 

Os protozoários mais envolvidos na degradação de carboidratos não estruturais e 

açúcares solúveis são os da família Isotrichidae, destacando-se em ruminantes os gêneros 

Dasytricha e Isotricha, sendo que estes gêneros foram observados em maior quantidade nos 

animais à pasto e à pasto com suplementação. Os Isotricha e Dasytricha são encontrados em 

grande número no rúmen de animais em regime de pastejo ou dietas contendo quantidade 

consideráveis de feno, devido à sua capacidade de degradar os polissacarídeos não estruturais 

e carboidratos solúveis das plantas (HUNGATE, 1966; WILLIAMS e COLEMAN, 1992; 

OLIVEIRA et al., 1992; JOUANY, 1996).  

Além disso, não foram observados indícios do comportamento de escape ao retículo 

desempenhado por ciliados isotriquídeos em ruminantes submetidos a jejum, visto a grande 

representatividade dos gêneros Dasytricha e Isotricha em grande parte dos animais analisados 

(ANKRAH et al., 1990; MARTINELE et al., 2007).  

Considerando a prevalência do gênero Entodinium para cada dieta e grupo racial 

Tabela 3) pôde-se observar que para os animais Cruzados Nelore x Europeu o maior número 

de ciliados foi encontrado nos animais a pasto (68,43 x 104/mL) e os menores valores para os 

animais confinados (33,69 x 104/mL). Já os animais da raça Nelore apresentaram quantidades 

bem expressivas deste ciliado em todos os tratamentos em relação ao outro grupo racial, com 

exceção apenas dos animais à pasto recebendo suplemento. Na média geral, os ciliados do 

gênero Entodinium foram observados em maior densidade nos animais confinados (133,53 x 

104/ mL), estando em acordo com outros estudos sobre este gênero, visto que grande parte das 

espécies que compõem o gênero sejam amilolíticas (WILLIAMS & COLEMAN, 1992).  
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Tabela 3. Médias (x104 mL-1) estimadas para os gêneros Dasytricha, Isotricha e Entodinium em 
bovinos das raças Nelore e Cruzados ½ Nelore x ½ Europeu mantidos em confinamento, à pasto e à 
pasto com suplementação, seguindo distribuição Poisson 
 Confinado Pasto Pasto+Suplemento Média 

  Dasytricha   

Cruzado 0,08 24,25 11,08 11,80 

Nelore 0,54 21,57 1,45 7,86 

Média 0,31 22,91 62,71  

  Isotricha   

Cruzado 0,22 8,80 3,74 4,25 

Nelore 5,26 41,58 0,11 15,65 

Média 2,74 25,19 1,93  

  Entodinium   

Cruzado 33,69 68,43 52,68 51,61 

Nelore 233,37 130,76 24,190 129,44 

Média 133,53 99,59 39,43  

 

A elevada densidade de espécies pertencentes ao gênero Entodinium em animais 

mantidos com dietas compostas por altos teores de concentrado energético é benéfica para o 

hospedeiro, visto que estes protozoários controlam a taxa de fermentação no rúmen podendo 

evitar acidose ruminal (Nagaraja et al., 1992; RUSSEL & Richlik, 2001), no presente trabalho 

os animais Nelore apresentaram maior quantidade deste gênero em relação aos Cruzados 

Nelore x Europeu, demonstrando a maior capacidade de adaptação da raça Nelore a diferentes 

dietas.  

A população do gênero Diplodinium se manteve semelhante em ambos os grupos 

raciais para os animais à pasto (Tabela 4). Vanderwath & Myburgh (1941), em trabalho 

realizado com carneiros na África, observaram que a população de Diplodinium spp. aparece 

em maior concentração no inverno em gramíneas de baixa qualidade, podendo degradar com 

mais eficiência a fibra da forragem. O presente trabalho compreendeu um período de inverno, 

com utilização de pastagem típica para os animais Cruzados Nelore x Europeu, no entanto 

não foi observada diferença no aumento de protozoários deste gênero em relação ao grupo 

racial oriundo da pastagem de verão, tendo em vista que ambas apresentaram qualidade 

bromatológica semelhantes (Tabela 1). 
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A maior quantidade de protozoários do gênero Diplodinium foi observada nos animais 

da raça Nelore confinada (9,77 x 104/mL). Os menores valores foram para os animais da raça 

Nelore à pasto com suplemento (0,096 x 104/mL). Embora a diferença não tenha sido 

expressiva, os animais confinados (6,10 x 104/mL) apresentaram maior quantidade de 

Diplodinium do que os animais à pasto (5,45 x 104/mL), mesmo sendo animais confinados 

recebiam alta proporção de alimento volumoso, estando de acordo com vários autores, que 

descrevem o gênero Diplodinium spp., por apresentarem consideráveis concentrações de 

celulase, como sendo degradadores de fibra, observando aumentos de suas populações em 

dietas fibrosas (HUNGATE, 1966; WILLIANMS e COLEMAN, 1992; JOUANY, 1996). 

Conforme relatado por Michalowski (1977) a taxa de divisão de ciliados Diplodinium é maior 

cerca de 8 horas após a alimentação, como os animais são oriundos de diferentes 

propriedades, essas diferenças no número de protozoários podem ser atribuídas ao fato de 

terem sidos alimentados em diferentes períodos ou horários.  

 

Tabela 4. Médias (x104 mL-1) estimadas para os gêneros Diplodinium, Diploplastron e Eodinium em 
bovinos das raças Nelore e Cruzados ½ Nelore x ½ Europeu mantidos em confinamento, à pasto e à 
pasto com suplementação, seguindo distribuição Poisson 
 Confinado Pasto Pasto+ suplemento Média 

  Diplodinium   

Cruzado 2,35 5,28 1,74 3,13 

Nelore 9,77 5,65 0,096 5,19 

Média 6,10 5,46 0,92  

Diploplastron 

Cruzado 0,62 2,73 1,42 1,59 

Nelore 4,86 4,00 0,36 3,07 

Média 2,74 3,36 0,89  

Eodinium 

Cruzado 0,19 1,26 0,61 0,68 

Nelore 0,61 1,36 0,36 0,77 

Média 0,39 1,31 0,49  

Com exceção do grupo de animais à pasto recebendo suplemento, o gênero 

Diploplastron foi observado em maior quantidade nos animais da raça Nelore (tabela 4). Nos 

animais confinados, pôde-se observar grande diferença no número de ciliados deste gênero 

para os animais Cruzados Nelore x Europeu (0,62 x 104/mL), em relação aos Nelores (4,86 x 
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104/mL). Entre as três dietas, na média geral, os animais à pasto apresentaram a maior 

concentração de Diploplastron (3,36 x 104/mL). 

Conforme descrito anteriormente, os ciliados pertencentes à ordem 

Entodiniomorphida, incluindo os gêneros Diploplastron e  Eodinium, são encontrados em 

maior densidade nos animais mantidos à pasto (Williams & Coleman, 1992). Sendo o gênero 

Eodinium encontrado em quantidade bem expressiva (1,31 x 104/mL) quando comparado aos 

animais a pasto com suplemento (0,49 x 104/mL) e confinados (0,39 x 104/mL) (Tabela 4), o 

que se justifica  pela maior concentração de FDN encontrada nos alimentos volumosos (tabela 

1), uma vez que protozoários deste gênero, juntamente com o gênero Epidinium (Tabela 5), 

tem habilidade em degradar a celulose e hemicelulose (Williams & Coleman, 1985). Para os 

animais a pasto, o número de protozoários não apresentou variação para ambas as raças, pode-

se dizer que existe uma estabilidade maior para este gênero quando os animais são submetidos 

a dieta exclusivas a pasto, já que dietas ricas em material fibroso estimulam a ruminação e 

secreção de saliva, mantendo os níveis do pH favorável ao estabelecimento de espécies 

celulolíticas (DEHORITY, 2003).   

 

Tabela 5. Médias (x104 mL-1) estimadas para os gêneros Epidinium, Eremoplastron e Eudiplodinium 
em bovinos das raças Nelore e Cruzados ½ Nelore x ½ Europeu mantidos em confinamento, à pasto e 
à pasto com suplementação, seguindo distribuição Poisson 
 Confinado Pasto Pasto + suplemento Média 

  Epidinium   

Cruzado 0,47 7,61 5,68 4,58 

Nelore 0 6,25 0,03 2,09 

Média 0,23 6,93 2,85  

Eremoplastron 

Cruzado 0,39 1,93 0,54 0,95 

Nelore 1,19 3,10 0 1,43 

Média 0,80 2,52 0,27  

Eudiplodinium 

Cruzado 0,49 2,44 3,07 2,00 

Nelore 0,67 4,03 0,14 1,61 

Média 0,58 3,24 1,61  
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No presente estudo, o gênero Epidinium foi observado em maiores quantidades nos 

animais mantidos à pasto, em ambas as raças (Tabela 5) seguido dos animais à pasto com 

suplemento (2,85 x 104/mL), e as menores concentrações nos animais confinados (0,23 x 

104/mL), sendo que os Nelores não apresentaram ciliados deste gênero quando confinados, 

corroborando com relatos de outros autores, que citam o gênero Epidinium por participar 

ativamente na degradação de material rico em celulose (Manella & Lourenço, 2004; Williams 

& Coleman, 1992). Dietas ricas em forragem variam extensivamente na disponibilidade de 

seus nutrientes para o uso microbiano, sendo que os tipos de tecidos que os constituem 

influenciam a degradação microbiana, dependendo da maior ou menor concentração de 

celulose, hemicelulose e lignina (Nogueira Filho, et al., 1992). Dentre os ciliados deste 

gênero, os da espécie Epidinium caudatum são os que apresentam maior concentração de 

celulase no citoplasma para degradação da parede celular de plantas forrageiras (Williams & 

Coleman, 1992), podendo justificar assim as altas concentrações nos animais a pasto, sendo 

que a baixa concentração deste gênero para os animais Cruzados Nelore x Europeu e a 

ausência para os Nelores confinados podem ser atribuídas a fermentação ruminal pela adição 

de concentrado a dieta.  

Trabalhos realizados com ovinos mostram que o gênero Epidinium tem sido observado 

na ausência de P. multivesiculatum (Franzolin Neto et al., 1988; Franzolin & Franzolin, 2000; 

Nogueira Filho et al., 1984; Nogueira Filho et al., 1998; Oliveira et al., 1987; Valvassori et 

al., 1996). Para bovinos não segue esse mesmo perfil, já que foi constatada a presença de 

populações desses dois gêneros coexistindo (Tabela 6), com exceção apenas dos animais 

confinados da raça Nelore. Este dado, além de controverso ao da literatura estudando ovinos, 

aponta a necessidade de mais estudos desta natureza na população de bovinos, a fim de se 

conhecer as relações que esses protozoários estabelecem com o hospedeiro e entre eles.  

 Os gêneros Eremoplastron e Eudiplodinium foram observados em maiores 

concentrações nos animais à pasto (2,52 e 3,24 x 104/mL respectivamente). Tendo em vista 

que estes gêneros apresentam elevada atividade celulolítica e provavelmente devido ao hábito 

alimentar preferencialmente celulolítico da única espécie pertencente a este gênero, 

Eudiplodinium maggii (Williams & Coleman, 1992). Em relação ao grupo racial, para o 

gênero Eremoplastron as maiores concentrações foram observadas nos animais da raça Nelore 

(1,43 x 104/mL) e o Eudiplodinium os Cruzados Nelore x Europeu (2,00 x 104/mL) 

apresentaram maiores quantidades. 

Os resultados deste estudo estão de acordo com o descrito na literatura para os gêneros 

Metadinium, Ostracodinium e Polyplastron (Tabela 6) visto que as maiores concentrações 
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para estes gêneros foram encontrados nos animais à pasto (1,85; 3,60 e 1,32 x 104/mL, 

respectivamente). Estes gêneros são conhecidos por sua capacidade em ingerir e fermentar 

material fibroso (VAN SOEST, 1994; WILLIAMS, 1986). 

 

Tabela 6. Médias (x104 mL-1) estimadas para os gêneros Metadinium, Ostracodinium e Polyplastron 
em bovinos das raças Nelore e Cruzados ½ Nelore x ½ Europeu mantidos em confinamento, à pasto e 
à pasto com suplementação, seguindo distribuição Poisson 
 Confinado Pasto Confinado+Pasto Média 

  Metadinium   

Cruzado 0,047 1,50 1,63 1,06 

Nelore 1,05 2,20 0 1,08 

Média 0,55 1,85 8160  

Ostracodinium 

Cruzado 0 2,76 4,99 2,58 

Nelore 0 4,43 0,031 1,48 

Média 0 3,60 2,51  

Polyplastron 

Cruzado 0 1,36 0,84 0,74 

Nelore 2,09 1,29 0,048 1,14 

Média 1,04 1,32 0,45  

 

Protozoários do gênero Ostracodinium são mais importantes na digestão da celulose 

do que do amido, sendo assim tendem a diminuir sua concentração quando adicionado 

concentrado a dieta (Williams e Coleman, 1991). Corroborando com essa informação, o 

presente estudo mostra que houve redução na média dos protozoários quando os animais 

recebiam suplemento em relação aos animais alimentados somente com pastagem. 

Considerando a maior concentração de FDN (61,86 vs 42,39%)  e FDA (33,58 vs 22,37% ) 

das dietas fornecidas para os animais a pasto em relação ao outro grupo, justifica-se a redução 

destes ciliados visto a sua preferência por alimentos fibrosos.   

Outro fator importante a ser considerado sobre as variações dos protozoários no rúmen 

de bovinos em pastagem são as modificações das características da vegetação (Manella & 

Lourenço, 2004, Martinele et al. 2010), que podem resultar em alterações no valor nutritivo 

das espécies utilizadas como forragem, estando associado a variações no seu ciclo fisiológico, 

podendo ocorrer flutuações no conteúdo de nutrientes e de matéria seca (Araújo Filho et al., 
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2002). As gramíneas utilizadas neste trabalho apresentaram qualidade bromatológica 

satisfatória, próximas a valores descritos na literatura (Caro-Costas et al., 1972; Van Soest, 

1994). Mesmo trabalhando com uma gramínea de inverno (Azevém) e outra de verão (Estrela 

Africana), não foi observada diferenças nas populações de ciliados entre os dois grupos 

raciais alimentados a pasto, pode-se dizer que animais submetidos a regime de pastejo 

apresentam menor variação na concentração de protozoários no rúmen, já que apresentam 

habito de consumo constante de forragem ao longo do dia, mantendo o pH estável, 

diminuindo assim as variáveis que afetam a microbiota do rúmen.  

A variação na concentração de protozoários no rúmen, está muito mais ligada a 

qualidade nutritiva da forragem e a variações sazonais, conforme constatado por Bonhomme-

Florentin  (1974) que verificaram maior densidade de protozoários ciliados no rúmen de Bos 

indicus durante a estação úmida, já que a qualidade nutritiva das pastagens oscila em função 

da estacionalidade e  do ciclo produtivo, tendo em vista que pastagens no final do ciclo 

apresentam maior concentração de FDA, afetando assim a qualidade da forragem.   

Para melhor explicar as correlações entre as características estudadas, os dados foram 

submetidos a Análise dos Componentes Principais (PCA), que tem por finalidade básica, a 

análise dos dados usados visando sua redução, eliminação de sobreposições e a escolha de 

formas mais representativas de dados a partir de combinações lineares das variáveis originais 

(VARELLA, 2008). 

Das 12 variáveis, os dois primeiros componentes explicam 54,99% da variação total 

de todos os gêneros. Com base nisto, os outros 10 componentes foram ignorados. Os 

coeficientes dos Componentes Principais Y1 e Y2 que são dados por:  

 

Y1 = 0,09295 ENTODINIUM + 0,01392 DASYTRICHA + 0,17296 ISOTRICHA + 0,08420 DIPLODINIUM + 

0,12819 DIPLOPLASTRON +  0,13488 EPIDINIUM + 0,10995 METADINIUM + 0,13323 EREMOPLASTRON 

+ 0,17526 EUDIPLODINIUM + 0,12407 POLYPLASTRON + 0,15693 EODINIUM + 0,13441 

OSTRACODINIUM 

 

Y2 = 0,31657 ENTODINIUM – 0,13659 DASYTRICHA + 0,00781 ISOTRICHA + 0,25252 DIPLODINIUM + 

0,21387 DIPLOPLASTRON – 0,23687 EPIDINIUM – 0,9682 METADINIUM + 0,07536 EREMOPLASTRON – 

0,14306 EUDIPLODINIUM + 0,25221 POLYPLASTRON + 0,03647 EODINIUM – 0,26840 

OSTRACODINIUM 
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As correlações dos gêneros de protozoários com os componentes principais estão 

representados na Tabela 7.  

 
Tabela 7. Correlações dos gêneros de protozoários com os Componentes Principais Y1 e Y2 

Gêneros Componentes Principais 

Y1 Y2 

Entodinium 0,41003 0,69264 

Dasytricha 0,73540 -0,29885 

Isotricha 0,76292 0,01708 

Diplodinium 0,37141 0,55251 

Diploplastron 0,56547 0,46795 

Epidinium 0,59496 -0,51826 

Metadinium 0,48498 -0,21184 

Eremoplastron 0,58770 0,16489 

Eudiplodinium 0,77307 -0,31300 

Polyplastron 0,54727 0,55183 

Eodinium 0,69223 0,07979 

Ostracodinium 0,59287 -0,58724 

 

Os gêneros Dasytricha, Isotricha, Eudiplodinium e Eodinium estão mais 

correlacionados com Y1 (Tabela 7). A dieta apresentou efeito significativo (P<0,01) para 

ambos os componentes, no entanto para o Y1 a raça não teve efeito (P>0,01). Mostrando neste 

caso, que a raça não tem efeito sozinha, sendo a população destes gêneros de protozoários 

muito mais influenciada pelas dietas. Foi observado efeito significativo (P<0,01) para 

interação raça x dieta para os animais confinados e para os animais à pasto com suplemento. 

Tal efeito pode ser explicado, tento em vista que os efeitos da adição de concentrado sobre os 

protozoários ruminais dependem do nível e da composição química do concentrado 

adicionado a dieta, das possíveis variações do pH ruminal em relação a composição do 

concentrado fornecido, do tempo decorrido após a alimentação e, sobretudo, dos gêneros que 

compõem essas populações de protozoários, já que respondem de forma diferenciada a 

natureza da dieta. Considerando que os animais confinados, consumindo a mesma dieta e 

oriundos da mesma propriedade apresentaram diferença significativa, fica evidente a 

influencia do grupo racial na população de protozoários ruminais, chamando a atenção para 

importância de novos estudos confrontando diferentes grupos, uma vez que a maioria dos 
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estudos se concentra nos aspectos relacionados a dieta, tais como o tipo, a quantidade e 

intervalo após a alimentação. 

Para os animais a pasto não foi observado efeito (P>0,01) em relação ao Y1. Animais 

mantidos em pastagem apresentam maior estabilidade dos protozoários ruminais, pois dietas 

ricas em material fibroso estimulam a ruminação e a secreção de saliva, mantendo o pH do 

rúmen equilibrado e favorável ao desenvolvimento de protozoários da família Isotrichidae 

(Isotricha e Dasytricha) e dos ciliados pertencentes a ordem Entodiniomorphida, dentre eles 

os do gênero Eudiplodinium e Eodinium (KOZLOSKI, 2002; WILLIAMS e COLEMAN, 

1991).  

O gênero Diplodinium é o que menos se correlaciona com o Y1, segundo Nogueira 

Filho (1992) nunca são detectadas populações deste gênero em quantidades maciças, tanto em 

animais ingerindo elevadas quantidades de grãos, como naqueles submetidos a condições de 

pastejo ou feno, embora seja descrito como preferencialmente degradadores de fibra 

(Williams & Coleman, 1991), provavelmente por serem pastagens de boa qualidade, com teor 

médio a alto de PB e fração fibrosa de boa qualidade (Tabela 1). 

 As raças não apresentaram efeito significativo (P>0,01) em relação ao Y1. No entanto, 

quando analisado cada grupo racial entre as três dietas, foi observada diferença significativa 

(P<0,01) tanto para os animais Cruzados Nelore x Europeu quanto para os da raça Nelore. 

Martinele et al. (2008) trabalhando com bovinos mestiços (holandês x zebu) não constataram 

diferenças individuais entre os animais, para a composição e concentração de protozoários 

ruminais. O que mostra que não houve influência de características inerentes ao hospedeiro, 

conforme já observado por outros autores, trabalhando com bovinos submetidos a tratamentos 

idênticos, cujas populações de ciliados variou em função da dieta e do animal (Franzolin e 

Dehority, 1996; D’Agosto et al., 1998). Evidenciando assim, a forte influência da dieta sobre 

a composição de protozoários no rúmen de bovinos.  

 O gênero Entodinium está mais correlacionado com o Y2, ao passo que os gêneros 

Ostracodinium, Epidinium, Eudiplodinium, Dasytricha e Metadinium apresentaram 

correlação negativa com o Y2. Foi observado efeito entre as raças apenas para os animais 

confinados (P<0,01). Vários autores descrevem o gênero Entodinium como sendo protozoário 

predominante na contagem total, podendo chegar a 90%, especialmente quando a dieta é a 

base de concentrado (Hungate, 1966; Nogueira Filho et al., 1992; D’Agosto et al., 1996; 

D’Agosto & Guedes, 2000; Franzolin & Franzolin, 2000). Essa predominância do gênero 

Entodinium na composição dos ciliados do rúmen pode ser devido ao fato deste gênero 
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apresentar várias espécies de ampla distribuição e ocorrência dentre vários ruminantes 

domésticos e selvagens (OGIMOTO & IMAI, 1981).  

Em contra ponto, ciliados do gênero Ostracodinium, Epidinium, Eudiplodinium, 

Dasytricha e Metadinium, são predominantes em animais recebendo dietas exclusivas de 

volumosos, podendo assim ser explicada a correlação negativa destes gêneros com o Y2. 

Quando rações exclusivas ou com elevados níveis de concentrado são oferecidas aos 

ruminantes, ocorre queda do pH ruminal para níveis próximos ou abaixo de 6, ocorrendo 

decréscimo de alguns gêneros de protozoários, prevalecendo o Entodinium, que são mais 

resistentes a pH ácido.   

Para o Y2 a raça apresentou efeito significativo (P<0,01), no entanto, entre as dietas foi 

observado efeito para a raça Nelore. Mostrando maior estabilidade dos protozoários ruminais 

para os animais do grupo racial Cruzado Nelore x Europeu.  

Sendo uma importante informação sobre a variação das populações dos protozoários em 

diferentes raças, tendo em vista que são poucos estudos que confrontam grupos raciais.  

No Brasil, Nogueira Filho et al. (1991) identificaram 8 gêneros de protozoários em 

bovinos da raça Nelore e 10 em búfalos, com frequência de aparecimento do gênero 

Entodinium superior a 80 % em ambas as espécies, enquanto que Imai (1988), no Kênia, 

observou apenas 14,6%, e no Siri Lanka (Imai, 1986), 63,5%, em ambos apenas com animais 

zebuínos. 

No presente trabalho o gênero Entodinium foi observado com frequência de 75,57 e 

66,54% para os animais da Raça Nelore e Cruzado Nelore x Europeu, respectivamente. 

Estando de acordo com as observações feitas por outros autores, em raças zebuínas. D’Agosto 

et al. (1996), analisando o líquido de rúmen de bovinos mestiços Gir-Holandês, também 

observaram predominância do gênero Entodinium (50%).  

O gênero Polyplastron tem forte correlação com o Y1 e Y2 (Tabela 7). O 

desenvolvimento de ciliados deste gênero depende da espécie, podendo se desenvolver em 

ambiente com a presença de amido e também em altas concentrações de celulose, como é o 

caso da espécie P. multivesiculatum.  

 

Conclusão 

Existem diferenças entre espécies de hospedeiros, quanto à fauna ciliada do rúmen, 

sendo que animais da raça Nelore apresentam maior quantidade de ciliados (66,54%), em 

relação ao grupo racial Cruzado Nelore x Europeu (33,46%).  A dieta influencia a população 

de protozoários ciliados no rúmen. Alimento concentrado e volumoso fermentado inibe o 
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desenvolvimento dos gêneros Epidinum, Ostracodinium e Polyplastron. Alimento volumoso a 

base de pastagem mantém estável a concentração e as populações de ciliados ruminais. 

Animais alimentados à pasto apresentam maiores concentrações de ciliados (46,20%) em 

relação a animais Confinados (38,83%) e animais à pasto recebendo suplemento 

(14,96%).Comparações da fauna ciliada do rúmen de várias espécies de ruminantes em 

diferentes sistemas de alimentação oferecem importantes informações sobre as características 

entre os protozoários ciliados do rúmen, assim como de suas relações com os hospedeiros.  
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