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RESUMO: O papel ecológico das bactérias e teias alimentares microbianas em ecossistemas
aquáticos. No presente texto são discutidos alguns avanços da ecologia aquática provenientes da
formulação e aplicação do conceito de "microbial loop" ou elo microbiano aos ecossistemas marinhos e
continentais. O elo microbiano, que inclui bactérias e protozoários, não pode ser dissociado das teias
alimentares microbianas. Através da incorporação do carbono orgânico dissolvido e sua transformação
em fração particulada, as bactérias podem ser colocadas na base das teias microbianas, juntamente com
o fitoplâncton. Assim, o carbono orgânico hipoteticamente perdido das teias alimentares, é nelas
reincorporado pela via bacteriana. Esse enfoque assume que as bactérias não apenas participam na
remineralização da matéria orgânica mas também como importante elo de cadeias alimentares.
Atualmente acredita-se também que as teias microbianas são responsáveis pela maior parte da ciclagem
de nutrientes nos ecossistemas aquáticos. Esse processo seria resultante da predação das bactérias pelos
protozoários. Assim, as interações ao nível das teias microbianas regulam em grande parte o fluxo de
energia e a ciclagem de nutrientes em ecossistemas aquáticos. Alguns fatores que afetam as teias
microbianas como um todo e as bactérias em particular, tais como os nutrientes inorgânicos e a matéria
orgânica dissolvida, são também discutidos no texto.
Palavras-chave: bactérias; elo microbiano; teia alimentar microbiana; ciclagem de nutrientes.
ABSTRACT: The ecological role of bacteria and microbial food web in the aquatic ecosystems.
Some advances of the aquatic ecology derived from the formulation and application of the microbial
loop concept to marine and freshwater ecosystems are discussed in this text. The microbial loop which
include bacteria and protozoan can not be dissociated from the microbial food webs. Through the
incorporation of dissolved organic carbon and its transformation in particulate carbon the bacteria can
be put in the base of the microbial webs together to the phytoplankton. Thus the organic carbon
hypothetically lost is reincorporated in the food webs via bacteria. This approach assumes that the
bacteria is important either in the organic matter remineralization as well as a link in the food webs.
Nowadays the greatest part of the nutrient recycling in freshwater is attributed to the microbial webs.
This process is resultant of the protozoa predation on bacteria. Thus the interaction at the microbial
web level is important in the regulation of the energy flow and nutrient cycling of aquatic ecosystems.
Some factors which affect the microbial webs as a whole and particularly the bacteria, as for example
the inorganic nutrient and dissolved organic carbon, are also discussed in the text.
Key-words: bacteria; microbial-loop; microbial food web; nutrient cycling.
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INTRODUÇÃO
As bactérias colonizam os mais variados tipos de ambientes terrestres e aquáticos, ocorrendo
em locais aparentemente inóspitos como aqueles sem oxigênio ou com elevadas temperaturas (fontes
termais) (Sterrer, 1997). Encontram-se entre os seres vivos mais antigos, colonizando nosso planeta há
mais de 2 bilhões de anos, como indicam os registros fósseis (Gould, 1996).
Nos ambientes aquáticos, encontram-se entre os menores organismos, sendo que as formas
planctônicas medem, em geral, de 0,2 a 0,5 µm, mas podem atingir até 100 µm quando se desenvolvem
aderidas a superfícies ou em sedimentos (Stolp, 1988). Comparativamente a outros organismos, o
tempo de duplicação das bactérias é relativamente curto, da ordem de 15 a 20 minutos (Pedros Alió &
Gerreiro, 1994), embora esse tempo seja geralmente superior a 2 horas na maioria dos ambientes
aquáticos (Thomaz & Wetzel, 1995). Essa comunidade ocorre, no plâncton, com abundância
geralmente da ordem de 106 células/ml (Hobbie et al., 1977; Azam et al., 1983; Hessen, 1985; Abreu et
al., 1992; Pedros Alio & Gerreiro, 1994). Excepcionalmente valores da ordem de 1010 células/ml são
registrados em ecossistemas aquáticos com águas escuras, ricos em compostos húmicos (Edwards,
1987). Quando colonizam macrófitas e detritos, a abundância das bactérias pode variar entre 0,1 e 34 x
107 células/cm2 (Benner et al., 1988; Thomaz & Esteves, 1997a, b).
Devido ao reduzido tamanho, elevada atividade e da grande abundância, as escalas espaciais e
temporais aplicadas ao estudo da comunidade bacteriana diferenciam-se sobremaneira daquelas
utilizadas no estudo de outras comunidades aquáticas, mesmo que se considere o fitoplâncton e o
zooplâncton, microrganismos comuns nos ecossistemas aquáticos. Os organismos que têm seu papel
mais compreendido são aqueles que operam em escalas espaciais e temporais que se sobrepõem às
escalas percebidas pelos seres humanos. Assim, os ecólogos conhecem profundamente a biologia e o
papel de aves, mamíferos e peixes nos processos dos ecossistemas, mas ainda sabem muito pouco
sobre os microrganismos, que dirigem a maior parte do fluxo de energia nos ecossistemas (Wagener et
al., 1998).
A comunidade bacteriana, juntamente com os fungos, tem sido encarada, desde os primórdios
da Ecologia, como decompositora da matéria orgânica, assumindo papel central no retorno dos
nutrientes para os ecossistemas aquáticos e terrestres. Essa visão é assumida já no trabalho clássico de
Lindemann (1942) e continua mantida em vários livros textos recentes de Ecologia (Begon et al., 1996;
Dickinson & Murphy, 1998) e Limnologia (Esteves, 1998; Moss, 1993). Tem sido demonstrado, por
exemplo, que a degradação de aminoácidos incorporados a partir da coluna de água pela comunidade
bacteriana, constitui-se numa importante fonte de NH4+ para os ambientes aquáticos e que a absorção e
regeneração de nutrientes inorgânicos pode controlar parcialmente o suprimento de nutrientes para os
produtores primários (Hoch & Kirchiman, 1995). Porém, atualmente, grande parte da regeneração de
nutrientes não é atribuído diretamente às bactérias, os decompositores clássicos, mas aos protozoários
que as consomem e liberam o excesso de amônia e fosfato, tanto em ecossistemas aquáticos como
terrestres (Pomeroy et al., 1988). Ainda assim, não se pode negligenciar o importante papel das
bactérias na ciclagem, mesmo que sua participação ocorra, em grande parte, de maneira indireta.
No entanto, um outro enfoque que atribui às bactérias um importante papel também nas teias
alimentares microbianas em regiões pelágicas, passou a ser acrescentada a essa visão tradicional a partir
de meados da década de 70, incorporando-se definitivamente ao corpo de paradigmas ecológicos na
década de 80 (Pomeroy, 1974; Azam et al., 1983; Tranvik, 1989a). O florescimento de trabalhos
enfocando o papel dos microrganismos, especialmente das bactérias, nas teias alimentares de
ecossistemas aquáticos, pode ser atribuído principalmente ao surgimento de novos métodos aplicados a
esses ambientes. Os resultados revelaram que, contrariamente ao que se supunha, em vários ambientes
a biomassa e produção secundária das bactérias supera aquela do fitoplâncton (Hessen, 1985; Simon et
al., 1992; Abreu et al., 1992), que sempre foi encarado como principal comunidade produtora.
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Em grande parte, as teorias modernas acerca do papel das bactérias estão baseadas no
mecanismo de consumo da matéria orgânica dissolvida ou carbono orgânico dissolvido (COD) por
esses microrganismos, que transformam essa fração dissolvida de carbono em matéria orgânica
particulada (Fuhrman & Azam, 1980; Azam et al., 1983). Assim, o carbono que se encontrava
teoricamente inacessível aos organismos heterotróficos, é reintroduzido nas teias alimentares. O termo
elo microbiano ou alça microbiana ("microbial loop" em inglês) foi inicialmente sugerido para designar
a cadeia alimentar que inclui as bactérias e os protozoários, seus principais predadores (Azam et al.,
1983). Atualmente acredita-se que grande parte do fluxo de carbono nos ecossistemas aquáticos flui
através das bactérias (Pomeroy et al., 1988; Toolan et al., 1991; Wetzel, 1995).
O conceito de elo microbiano alterou a visão tradicional de cadeias tróficas de herbivoria e
detritivoria ao evidenciar que a decomposição não é o único papel das bactérias no plâncton (Pedros
Alió & Guerreiro, 1994). Esse conceito propiciou grande impulso aos estudos de cadeias tróficas.
Porém, atualmente é aceito que o elo microbiano é um componente de uma teia alimentar microbiana
muito mais complexa. Assim, pode-se dizer que na prática se torna difícil separar o elo microbiano das
teias alimentares microbianas, porque as interações nesse nível incluem todos os organismos
unicelulares procariontes e eucariontes autotróficos e heterotróficos (Sherr & Sherr, 1988). Essa teia
tem ainda em sua base o picoplâncton (< 2 µm), que é predado pelos mesmos microorganismos que
predam as bactérias (Turner & Hoff, 1993).
Através desse enfoque, os ecólogos aquáticos passaram a pesquisar os aspectos mais
relacionados com o fluxo de energia e a ciclagem de matéria através da comunidade bacteriana, em
detrimento dos aspectos estruturais (identificação e sucessão de espécies), visto que esses últimos ainda
são de difícil solução quando se trabalha com essa comunidade (Chróst & Overbeck, 1990; Gasol et al.,
1997).
No presente capítulo, apresentarei alguns dos principais métodos que proporcionaram o avanço
do conhecimento da ecologia das bactérias e algumas implicações que os resultados trouxeram para
uma melhor compreensão do funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Mesmo enfocando
principalmente as bactérias, suas relações ecológicas com os demais microrganismos também será
endereçada, e assim, grande parte da discussão envolverá as teias alimentares microbianas.

NOVOS MÉTODOS COMO PROPULSORES DE NOVAS TEORIAS
Os avanços científicos e tecnológicos encontram-se intimamente relacionados alimentando-se
mutualmente durante a evolução do conhecimento humano. Várias vezes, uma área do conhecimento
experimenta grande avanço graças ao surgimento de novas técnicas que permitem analisar detalhes da
natureza até então desconhecidos (Granger, 1994). O grande avanço da ecologia microbiana nos
últimos vinte anos pode ser explicado, em parte, pelo desenvolvimento de novas técnicas, voltadas
principalmente para estudos de ecossistemas aquáticos. Um grande salto qualitativo e quantitativo foi
dado quando os métodos, até então aplicados somente por microbiologistas, requerendo meios de
cultura e laboratórios assépticos para serem utilizados, foram substituídos por métodos mais simples,
que pudessem ser aplicados pelos ecólogos aquáticos diretamente nos ecossistemas, sua unidade
fundamental de estudo.
Além disso, até então os problemas metodológicos impediam a quantificação das taxas de
crescimento e de síntese de matéria orgânica pelas bactérias, embora o significado da atividade
catabólica bacteriana tivesse sido amplamente demonstrado (Fuhrman & Azam, 1980). Segundo esses
autores, vários trabalhos eram realizados com determinadas espécies de bactérias ou amostras em
laboratórios, tornando difícil a extrapolação dos resultados para ambientes naturais.
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Um dos primeiros métodos que revolucionaram os estudos da comunidade bacteriana foi o de
contagem direta das bactérias por epifluorescência, utilizando laranja de acridina (Hobbie et al., 1977)
ou DAPI (Porter & Feig, 1980) como corantes. Esse método consiste na filtragem de amostras em
membranas com porosidade de 0,2 µm, que são tratadas com um dos dois corantes mencionados
acima. Ambos são específicos para DNA, que fica disperso nas células bacterianas. As bactérias retidas
nas membranas são contadas diretamente em microscopia de epifluorescência. Sob estímulo de
radiação ultravioleta, as bactérias são visualizadas em verde ou vermelho, quando coradas com laranja
de acridina, e em azul, quando coradas com DAPI.
Esse método representa grande vantagem em relação aos métodos utilizados previamente para
determinação da abundância de bactérias, baseados em meios de cultura. Além das dificuldades na
obtenção de um grande número de amostras, os meios de cultura podem ser seletivos, fornecendo subestimativas da abundância de bactérias. Por outro lado, a contagem direta por epifluorescência não
permite discriminar entre as células vivas ou mortas e, muitas vezes, em função de seu reduzido
tamanho, as bactérias podem ser confundidas com partículas de detritos.
Esse mesmo procedimento permite também que o biovolume das células bacterianas seja
medido. As transformações de biovolume para biomassa são realizadas através de fatores empíricos,
previamente estimados e que variam entre 2,2 e 5,5 x 10-13 gC por µm3 (Wetzel & Likens, 1991). Um
fator intermediário, estimado por Bjorsen (1986), da ordem de 3,5 x 10-13 gC por µm3, parece ser o mais
aceito atualmente.
Os principais métodos para medir a produção secundária bacteriana estão relacionados com a
incorporação de isótopos radioativos, acoplados a precursores específicos, pela comunidade bacteriana.
Dentre esses, os mais utilizados são os da incorporação da 3H-timidina no DNA bacteriano (Tobin &
Anthony, 1978; Fuhrman & Azam, 1980) e da 3H-leucina na fração protéica bacteriana (Kirchman et
al., 1985; Simon & Azam, 1989; Thomaz & Wetzel, 1995). A incorporação da 3H-timidina fornece um
indicativo do processo de divisão celular, pois essa molécula é um precursor de DNA, enquanto a
incorporação da leucina, utilizada na síntese de proteínas, relaciona-se diretamente à formação de
biomassa bacteriana.
Ambos os precursores são adicionados em amostras (usualmente 10 a 20 ml) isoladas em
frascos escuros e incubadas "in situ" durante curtos períodos de tempo (15 minutos nos trópicos até 2
horas em regiões temperadas) (Moriarty, 1990). Após a incubação, a atividade dos microrganismos é
interrompida, com formaldeído, por exemplo. O DNA (no caso da timidina) ou as proteínas (no caso
da leucina) são extraídos das amostras e a radioatividade presente nessas macromolecules é, então,
avaliada através de cintilação líquida.
Através da quantidade de 3H incorporado, pode-se estimar a quantidade de DNA ou de
proteínas sintetizadas durante o período de tempo da incubação, dependendo do precursor utilizado.
Como a produção secundária bacteriana ocorre às expensas da divisão celular, existe relação direta entre
aquele processo e a síntese de DNA. De maneira similar, a produção secundária bacteriana está
associada com a formação de biomassa nova, estando, também, diretamente relacionada com a síntese
de proteínas. Portanto, o método da incorporação da timidina fornece uma idéia das taxas de divisão
celular enquanto o método da incorporação de leucina fornece uma noção direta de crescimento ou de
incorporação de carbono pela comunidade bacteriana.
Fatores de conversão são utilizados para transformar as taxas de incorporação de timidina e de
leucina em unidade de carbono bacteriano por unidade de tempo. Esses fatores podem ser estimados
com base em premissas teóricas, como por exemplo, a quantidade média de DNA por célula bacteriana
(aproximadamente 2 fg) e a proporção de timidina no DNA (0,25) (Moriarty, 1990) ou a porcentagem
de leucina nas proteínas bacterianas (8,5%) e a proporção de proteínas em relação ao peso seco
bacteriano (63%) (Simon & Azam, 1989).
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Porém, fatores empíricos também podem ser utilizados (Kirchman et al., 1982; Smits &
Riemann, 1988; Kirchman, 1992). Esses fatores são obtidos em culturas de diluição da própria
comunidade que está sendo estudada. Nessas culturas, avalia-se o crescimento em número e em
biomassa das bactérias (através de contagem direta por epifluorescência) simultaneamente a
incorporação de 3H-timidina e 3H-leucina durante a fase de crescimento exponencial. Em seguida,
estima-se o número de células ou a biomassa formada por unidade de timidina ou leucina incorporadas.
Assim, a quantidade de timidina ou leucina incorporadas nas incubações realizadas em campo é
transformada em produção secundária bacteriana através da relação entre essas variáveis obtida nas
culturas de diluição em laboratório.
Uma maneira mais simples de se obter as taxas de produção secundária bacteriana é a utilização
da freqüência de células em divisão (do inglês FDC) (Hagström et al., 1979). Essa técnica não utiliza
compostos radioativos, necessitando somente de um microscópio de epiflouorescência, com o qual são
enumeradas as células bacterianas que se encontram em processo de divisão, que aparecem com uma
invaginação na porção central. Prepara-se uma cultura com água filtrada, livre de predadores, na qual é
adicionado um inóculo da amostra contendo bactérias. Nessas condições, ocorre rápido
desenvolvimento bacteriano que segue uma curva sigmoidal. Durante a fase de crescimento
exponencial, conta-se o número de células em divisão e mede-se o incremento do número de células
por unidade de tempo, simultaneamente. Em seguida, essas duas variáveis são relacionadas e, então,
com base no número de células em divisão obtido em campo, pode-se estimar a taxa de crescimento
bacteriano. O principal fator que limita a utilização dessa técnica é a dificuldade em se identificar as
células que se encontram em divisão, devido ao reduzido tamanho da maioria das bactérias.
Alguns procedimentos metodológicos para enumeração de bactérias e avaliação das taxas de
produção secundária bacteriana são encontrados com detalhes em Wetzel & Likens (1991).
Embora esses métodos tenham sido amplamente utilizados, várias limitações ainda não foram
resolvidas. Dentre os principais problemas podem ser considerados: i. incorporação de timidina e
leucina em outras moléculas, que não o DNA e proteínas (Kirchman et al., 1982; Moriarty, 1988;
Iribierri et al., 1990); ii. incorporação de timidina e leucina por outros microrganismos, como fungos,
por exemplo (Weirs & Suberkropp, 1996); iii. erros na estimativa dos fatores de conversão (Fuhrman &
Azam, 1982; Jorgensen, 1992) e iv. diluição isotópica da 3H-timidina e 3H-leucina, resultante da
presença desses precursores não radioativos no meio ambiente e no interior das células bacterianas
(Riemann et al., 1982; Chróst et al., 1988; Moriarty, 1990).
Fato importante que deve ser ressaltado é que, além da facilidade de aplicação, os novos
métodos proporcionam uma medida direta da biomassa e da produção secundária bacteriana, gerando
resultados em unidades de carbono, que pode ser considerada como uma "moeda" básica em estudos
ecológicos de transferência de energia. Assim, os resultados obtidos tornaram-se diretamente
comparáveis com dados de outras comunidades, como as algas planctônicas ou as macrófitas aquáticas.
A aplicação desses métodos revelou que a comunidade bacteriana apresenta um papel maior do que lhe
era atribuído no funcionamento dos ecossistemas aquáticos, por ocorrerem em grande densidade e
possuírem alta atividade. Os dados iniciais revelaram que o número de bactérias em ecossistemas
aquáticos era de 10 a 100 vezes superior aos obtidos pelos métodos tradicionais que utilizavam meios
de cultura (técnica do número mais provável) (Hobbie et al., 1977; Azam et al., 1983). De maneira
similar, a aplicação das técnicas que avaliam a atividade bacteriana tem demonstrado que a produção
secundária dessa comunidade representa, em média, de 20 a 30% da produção primária fitoplanctônica
(Cole et al., 1988), podendo chegar a 800% em lagos ricos em compostos húmicos (Tranvik, 1989b).
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A RELAÇÃO DAS BACTÉRIAS COM OS PRODUTORES
ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS: importância do COD autóctone

PRIMÁRIOS

EM

As bactérias compõem uma comunidade bastante complexa quanto aos seus aspectos
funcionais (Pedros Alió & Guerreiro, 1994). Algumas utilizam a luz e o gás sulfídrico (bactérias
fotossintetizantes) ou compostos químicos inorgânicos (quimiossintetizantes) como fonte de energia.
Detalhes sobre a ecologia desses dois grupos, que não serão considerados nessa discussão, podem ser
encontrados em livros texto de Limnologia (Wetzel, 1983; Esteves, 1998). Porém, a maioria das
bactérias possui metabolismo heterotrófico, ou seja, depende da matéria orgânica sintetizada por outros
organismos para seu desenvolvimento. Discutiremos os aspetos ecológicos relativos a esse grupo.
As bactérias heterotróficas aquáticas utilizam como fonte de energia predominantemente as
frações dissolvidas de carbono (Fuhman & Azam, 1980; Azam et al., 1983; Riemann & Sondegaard,
1986). Esse fato tem sido utilizado para explicar a relação positiva usualmente obtida entre as
concentrações de COD e a biomassa e atividade bacteriana de ambientes aquáticos (Tranvik, 1988;
Thomaz et al., no prelo) (Fig. 1 a). O COD desses ambientes é formado por grande variedade de
compostos orgânicos, de origem autóctone e alóctone, alguns lábeis (de fácil utilização) e outros
refratários (de difícil utilização) (Thurman, 1985).
Considerando-se que os produtores primários são os responsáveis pela fixação do carbono e
que parte desse carbono é por eles liberado na forma de COD, pode-se supor que a biomassa e o
metabolismo das bactérias heterotróficas estejam diretamente relacionados com a abundância e a
atividade de produtores primários. Estudos realizados diretamente em ecossistemas aquáticos e em
experimentos de laboratório indicam que geralmente ocorre relação positiva entre a produção primária
e a abundância e produção secundária bacteriana (Riernann & Sondegaard, 1986; Morris & Lewis Jr,
1992; Wang et al., 1992). Essa hipótese também tem sido testada utilizando-se estudos envolvendo
diferentes ecossistemas aquáticos, incluindo ambientes marinhos e continentais (Cole et al., 1988;
Simon et al., 1992). Os resultados obtidos, revelam elevada capacidade de predição da abundância e
produção secundária bacteriana a partir de variáveis explanatórias simples, tais como a biomassa
fitoplanctônica (concentrações de clorofila a) e a produção fitoplanctônica, como pode ser visto
esquematicamente na Fig. lb. Segundo Cole et al. (1988), a relação positiva existente entre as bactérias e
o fitoplâncton pode ser interpretada de duas maneiras: i. as assembléias bacterianas respondem aos
mesmos fatores que o fitoplâncton e ii. o COD produzido pelo fitoplâncton é importante para o
desenvolvimento bacteriano.
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Figura 1: Relações entre a biomassa e atividade das bactérias com o COD (a) e com a biomassa e
produção fitoplanctônicas (b) e entre a razão biomassa bacteriana : biomassa fitoplanctônica (BB/BF) e
a biomassa fitoplanctônica (c). A linha pontilhada em (c) corta o eixo y em 1, ou seja, representa o
ponto onde a BB equivale à BE Figura baseada nos dados de Cole et al. (1988), Simon et al. (1992) e
Tranvik (1988).
Na verdade, ambas as possibilidades têm sido confirmadas experimentalmente. Vários estudos
indicam que, de maneira similar ao fitoplâncton, as bactérias utilizam nutrientes inorgânicos dissolvidos
na água e sedimento para complementar os requerimentos nutricionais (Coveney & Wetzel, 1988;
Wang et al., 1992). Esse fato é mais evidente quando o substrato utilizado possui baixo valor nutritivo,
como por exemplo, quando a fonte de carbono é formada por compostos refratários com elevada
relação C:N (Begon et al., 1996). Assim, como as bactérias respondem aos mesmos fatores que o
fitoplâncton, parte da relação entre as duas comunidades pode ser explicada por fatores independentes
que co-variam e que estimulam a atividade de ambas as comunidades (item i.).
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Também a utilização, pelas bactérias, do COD liberado pelo fitoplâncton, tem sido
demonstrado em vários trabalhos (Coveney, 1982; Jensen, 1983). Uma fração usualmente inferior a 5%
do carbono fixado pela comunidade fitoplanctônica pode ser excretado na forma de COD, mas valores
entre 30 e 70% tem sido obtidos em alguns ecossistemas (Thurman, 1985; Esteves, 1998). Desse
carbono, até 91% pode ser assimilado em menos de uma hora pela comunidade bacteriana (Jensen,
1983). Essas elevadas taxas de assimilação devem-se ao fato de o COD excretado pelo fitoplâncton ser
constituído por moléculas pequenas, que constituem uma fração lábil (Jensen, 1983; Münster & Chróst,
1990; Wetzel, 1993), de fácil utilização pelas bactérias. Constituem-se, portanto, numa importante fonte
de carbono para as bactérias planctônicas e perífiticas. Assim, a utilização pelas bactérias do COD
liberado pelos produtores primários explica parte da relação positiva entre ambas as comunidades (item
ii.). Informações adicionais sobre o papel e a origem do COD autóctone serão consideradas
posteriormente nas discussões acerca dos fatores que regulam a comunidade bacteriana.
A relação entre a biomassa bacteriana e a biomassa fitoplanctônica depende também do estado
trófico do ecossistema em questão. A importância das bactérias comparativamente ao fitoplâncton
aumenta nos ambientes mais pobres em nutrientes, passando a superar a biomassa fitoplanctônica em
ambientes mesotróficos ou oligotróficos (Fig. 1 c). Segundo Simon et al. (1992), a biomassa bacteriana
excede a biomassa do fitoplâncton quando as concentrações de carbono fitoplanctônico são inferiores a
25 µg/l, em ambientes marinhos, e a 61 µg/l, em águas continentais. Esses resultados são baseados em
12 estudos envolvendo ambientes marinhos e continentais, com mais de 180 dados independentes,
sendo portanto, consideravelmente consistentes. Como grande número de ecossistemas aquáticos
continentais possui concentrações de carbono fitoplanctônico inferiores a 60 gg/l, pode-se concluir que
é comum a biomassa bacteriana superar a fitoplanctônica nesses ambientes. Essa é uma questão da
limnologia que merece ser endereçada com maior atenção principalmente nos ecossistemas aquáticos
tropicais, onde os resultados ainda são escassos.
A despeito de que maior ênfase é dada ao COD originado a partir do fitoplâncton, alguns
ecossistemas colonizados por macrófitas e algas bênticas têm nessas comunidades importantes
fornecedores de COD para a comunidade bacteriana (Findlay et al., 1986a; Wetzel, 1989, 1993; Abreu
et al., 1992; Waichman, 1996). Baseada nessa afirmação, pode-se supor que a comunidade bacteriana
desempenhe um papel chave em áreas alagáveis, visto que esses ecossistemas são colonizados
predominantemente por macrófitas aquáticas, que contribuem com grande quantidade de detritos na
forma particulada e dissolvida. Tem sido demonstrado que os ambientes aquáticos das grandes planícies
de inundação, como as dos rios Amazonas e Paraná, caracterizam-se por possuir elevada atividade
heterotrófica (Rai & Hill, 1984; Thomaz et al., 1997). Infelizmente, estudos mais detalhados
endereçados para medir a biomassa e produção secundária bacteriana são ainda escassos nesses
importantes ecossistemas.
A RELAÇÃO DAS BACTÉRIAS COM OS ENTORNOS DOS ECOSSISTEMAS
AQUÁTICOS: importância do COD alóctone
Até agora enfatizamos somente o COD autóctone como substrato para a comunidade
bacteriana. Porém, especialmente nos ecossistemas aquáticos continentais, a contribuição de COD a
partir dos entornos (COD alóctone) pode ser considerável.
Como já comentado anteriormente, a produção secundária bacteriana corresponde usualmente
a uma fração de 20 a 30% da produção primária fitoplanctônica (Cole et al., 1988). Embora exista
grande variação temporal e espacial nesses valores, Morris & Lewis Jr. (1992) obtiveram valores que
variaram de 60 a 66% da produção primária fitoplanctônica, enquanto em lagos distróficos, isto é, ricos
em compostos húmicos, a produção secundária pode ser até 8 vezes maior que a produção primária
fitoplanctônica (Tranvik, 1989b). Considerando-se uma eficiência média de conversão de carbono em
biomassa bacteriana de 50% (isso é, 50% do COD absorvido é respirado) (Cole et al., 1988), as
bactérias seriam responsáveis pelo consumo de 40 a 60% da produção fitoplanctônica no primeiro
caso, 121 a 132% no segundo e mais de 1600% no último. Esses resultados sugerem fortemente que,
em vários ecossistemas aquáticos, fontes alóctones de carbono complementam os requerimentos da
comunidade de bactérias.
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Grande parte do aporte dê COD a partir dos entornos dos ecossistemas aquáticos é constituído por
compostos húmicos, que constituem entre 20 e 50% da matéria orgânica dissolvida dos ecossistemas
aquáticos continentais (essa porcentagem pode chegar a 90% nos ambientes com águas escuras, como o rio
Negro, por exemplo) (Thurman, 1985). Embora parte desses compostos seja formada no próprio ambiente
aquático, sua origem está predominantemente associada com a decomposição da vegetação terrestre e são
carreados para o ambiente aquático basicamente por lixiviação através do solo (Thurman, 1985). Durante o
transporte para os ecossistemas aquáticos, o material orgânico alóctone é parcialmente decomposto e as
substâncias mais lábeis são utilizadas pelos microrganismos ainda no ecossistema terrestre. Dessa forma, o
material orgânico alóctone que atinge os ecossistemas aquáticos é formado basicamente por compostos
húmicos, que são consideravelmente refratários (Münster & Chróst, 1990). A despeito da dificuldade de
utilização desse material pelas bactérias, ele garante uma fonte abundante e constante de carbono, que pode
ser utilizado em taxas de até 0,5% por dia (Wetzel, 1995).
Os ecossistemas aquáticos continentais, especialmente de menor porte, são muito mais
influenciados pelos seus entornos que os ambientes marinhos e, assim, os aportes de matéria orgânica
alóctone para os primeiros é também consideravelmente maior (Tranvik, 1989a). Esse fato sugere que a
abundância e a produção secundária bacterianas por unidade de produção primária fitoplanctônica seja
também maior nos ecossistemas continentais. Dados comparativos corroboram essa afirmação (Cole et
al., 1988; Simon et al., 1992), que justifica a diferença nas duas curvas que associam a biomassa e
produção bacterianas à biomassa e produção fitoplanctônica, obtidas para ambientes continentais e
marinhos (Fig. 1 b). Em outras palavras, devido aos aportes alóctones de COD, para uma mesma
unidade de biomassa ou produção primária fitoplanctônica, ocorre maior biomassa e produção
secundária bacteriana em ambientes aquáticos continentais.
A presença de matéria orgânica alóctone também ajuda a explicar a descoberta de que vários
ambientes aquáticos continentais funcionam em heterotrofia, ou seja, apresentam taxas de respiração
maiores do que de produção primária (Salonen, 1981; Tranvik, 1989a; Giorgio et al., 1997; Landim de
Souza & Couto, 1997). Nesse caso, além da matéria orgânica produzida no próprio ecossistema, a
matéria alóctone é também consumida pelas bactérias, gerando elevadas taxas de respiração
comparativamente à produção primária. O predomínio da respiração torna-se ainda mais acentuado nos
ecossistemas oligotróficos, onde a atividade fitoplanctônica é limitada por nutrientes e, assim, o COD
alóctone e o elo microbiano assumem maior importância no metabolismo desses ecossistema (Simon et
al., 1992; Giorgio et al., 1997).
A importância de fontes alóctones de COD para a produção secundária bacteriana não se
resume ao bacterioplâncton. Existem estudos evidenciando que também as bactérias epilíticas (Findlay
et al., 1993) e bênticas (Findlay et al., 1986b) dependem fortemente de aportes alóctones de COD.
Grande número de ecossistemas aquáticos continentais e costeiros possuem águas ricas em
compostos húmicos (Esteves, 1998). Com base no que foi discutido, pode-se concluir que,
especialmente nesses ecossistemas, as medidas de produção primária forneceriam um quadro
incompleto sobre o fluxo de energia. Assim, qualquer tentativa de modelagem do fluxo energético
nesses ambientes, deveria avaliar o papel da comunidade bacteriana como elo entre o carbono de
origem alóctone e as teias alimentares autóctones.
A IMPORTÂNCIA DAS TEIAS ALIMENTARES MICROBIANAS PARA O FLUXO DE
CARBONO E CICLAGEM DE NUTRIENTES

Com base no que foi exposto, pode-se sugerir que o elo microbiano assume grande importância
na transferência de carbono, principalmente nos ecossistemas que possuem elevadas concentrações de
COD e que as bactérias são os organismos responsáveis pela entrada desse carbono nas teias
alimentares. Porém, as relações tróficas relativas ao elo microbiano ocorrem aparentemente nos
organismos com tamanho inferior a 100 µm. A ciclagem de nutrientes é amplamente afetada nessa
interação, sendo acelerada devido aos mecanismos de predação e excreção de nutrientes orgânicos e
inorgânicos. No entanto, caberia perguntar, se o carbono absorvido pelas bactérias, que se constituem
na base dessa teia alimentar microbiana, atingiria níveis tróficos superiores ou ficaria restrito aos
microrganismos componentes do elo microbiano.
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Essa questão tem sido motivo de debates (Ducklow et al., 1986; Turner & Hoff, 1993) que,
resumidamente podem ser colocados da seguinte forma: o elo microbiano teria maior importância
como sumidouro ("sink") ou fonte ("source") de carbono nos ecossistemas aquáticos? A primeira
possibilidade significa que o carbono incorporado pelas bactérias seria inteiramente respirado nos
microrganismos (ciliados e flagelados) e o papel do elo microbiano estaria predominantemente
associado à ciclagem de nutrientes. No segundo caso, o carbono incorporado pelas bactérias chegaria
aos níveis tróficos superiores (macrozooplâncton e peixes) e então, o papel na transferência de carbono
no ecossistema aquático pela via microbiana assumiria maior importância.
O conceito de elo microbiano foi inicialmente desenvolvido para ambientes marinhos (Azam et
al., 1983) onde a predação do bacterioplâncton é dada predominantemente por microrganismos. O
reduzido tamanho dos organismos pertencentes ao segundo nível trófico, indica que seria necessário
um grande número de elos na cadeia alimentar para que o carbono assimilado pelas bactérias atingisse
organismos maiores. Num simples exercício de raciocínio, poderíamos hipotetizar a seguinte cadeia
alimentar:
COD → bactérias → nanoflagelados heterotróficos → ciliados fagotróficos → copépodos → larvas de
peixes → peixes de pequeno porte → grandes predadores
Oito componentes com sete elos são envolvidos nessa cadeia hipotética. Considerando-se que
até 90% do material pode ser perdido em cada elo devido à respiração (Odum, 1983), torna-se tentador
afirmar que, em virtude do grande número de elos, tal cadeia seria inviável em termos energéticos. Tal
afirmação pode ser mantida mesmo que sejam assumidas eficiências maiores nos microrganismos (a
conversão de COD pelas bactérias, por exemplo, pode ocorrer com eficiências de até 40% ou 50%,
segundo Azam et al., 1983 e Giorgio et al., 1997).
Em grande parte o debate sobre o papel das bactérias e do elo microbiano como fonte ou
sumidouro de carbono foi resolvido pelo trabalho de Sherr & Sherr (1988). Segundo esses autores,
existem tantos elos diretos entre algas e microrganismos heterotróficos que o elo microbiano não pode
ser separado do restante da teia alimentar microbiana. Dentre essas interações, podem ser citados o
consumo de bactérias por algas mixotróficas, absorção de COD por flagelados e a ingestão de
microrganismos por ciliados que contêm cloroplastos. Dessa forma, pode-se afirmar que a teia
microbiana como um todo, e não somente o fitoplâncton, nem somente as bactérias, sustenta a teia
alimentar dos metazoários. A compreensão dessas múltiplas interações, especialmente quanto à
quantificação da transferência de carbono entre cada elo, ainda é incipiente, merecendo estudos mais
aprofundados. Essa visão mais ampla das teias alimentares microbianas e sua relação com os níveis
tróficos superiores é apresentada na Fig. 2.
A transferência de carbono para os níveis tróficos superiores, torna-se mais eficiente na
presença de mecanismos que auxiliem na redução da cadeia alimentar. A presença de organismos
maiores mais próximos da base seria um bom exemplo. Esse fato tem sido constatado em ecossistemas
de água doce, onde predominam os cladóceros (macrozooplâncton), pouco representados em
ambientes marinhos, resultando em grandes diferenças na estrutura das teias alimentares nesses dois
ambientes (Tranvik, 1989a). Tem sido demonstrado que, quando Daphnia (um dos gêneros mais
comuns de cladócera) domina o plâncton, os nanoflagelados e ciliados, componentes chave no elo
microbiano, assumem papel insignificante na predação de bactérias, que passam a ser consumidas
diretamente pelos cladóceros (Jürgens, 1994). Esse é um bom exemplo no qual observa-se a redução do
tamanho da cadeia alimentar, visto que o macrozooplâncton (dafinídeos) alimentam-se diretamente de
bactérias. Em ambientes marinhos, os tunicados pelágicos parecem exercer papel semelhante ao dos
cladóceros reduzindo o número de elos nas teias alimentares (Jürgens, 1994).
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Figura 2: Principais elos da teia alimentar microbiana e sua relação com os metazoários. Extraído de
Sherr & Sherr (1988).
Outro mecanismo eficiente que reduz o número de elos nas teias é o consumo direto de
bactérias aderidas à partículas sestônicas, isto é, suspensas na coluna de água. Assim, por colonizarem
partículas maiores, as bactérias podem ser utilizadas por organismos de maior porte. Esse fato tem sido
demonstrado também para cladóceros, que utilizam mais eficientemente bactérias aderidas a partículas
em determinados períodos do ano ou em determinados ecossistemas (Jürgens, 1994). As bactérias
aderidas às partículas suspensas na coluna de água podem também representar uma importante fonte de
carbono para invertebrados filtradores, tais como larvas de simulídeos e quironomídeos, como foi
demonstrado por Edwards (1987) em dois riachos norte-americanos. Segundo esse autor, partículas
menores que 12 µm continham, em geral, mais de 50% de carbono de origem bacteriana, fazendo com
que os organismos que filtram partículas desse tamanho tivessem seus requerimentos de carbono
provenientes basicamente das bactérias. Em lagos oligotróficos, as bactérias podem também
representar a principal fonte de carbono para invertebrados bênticos, como os quironomídios
(Goedkoop & Johnson, 1992).
Assim, o fluxo de carbono pelas teias alimentares microbianas talvez seja a explicação para a
elevada produtividade secundária em ecossistemas de água doce ricos em compostos húmicos,
conhecidos na literatura como distróficos (Edwards, 1987; Tranvik, 1989a).
Cabe ressaltar que, independentemente do papel das teias alimentares microbianas na
transferência de energia para os níveis tróficos superiores, elas são responsáveis pela maior parte da
ciclagem do carbono orgânico dos ecossistemas aquáticos, principalmente continentais (Wetzel, 1995).
Assim, a dinâmica desses ambientes é profundamente afetado pelas interações entre esses
microrganismos.
As teias alimentares microbianas, relativamente complexas, também são responsáveis por parte
da regeneração de nutrientes nos ecossistema aquáticos. A maior parte dos estudos com esse enfoque
foi realizado com o nitrogênio e o fósforo, os principais nutrientes que limitam as taxas de produção
primária. A predação dos protozoários sobre as bactérias e o fitoplâncton constitui-se no mecanismo
mais importante associado à regeneração desses dois nutrientes (Pomeroy et al., 1988).
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A regeneração ocorre basicamente por ejestão do material assimilado pelos protozoários e pela
excreção direta de nutrientes inorgânicos por esses microrganismos (Fenchel, 1992). Dentre os
produtos da excreção, encontra-se o fósforo, na forma de ortofosfato (PO43-) e o nitrogênio na forma
de amônio (NH4+) (Laybourn-Parry, 1992) que ficam prontamente disponíveis para serem assimilados
pelos organismos produtores primários e pelas bactérias heterotróficas. Embora a importância relativa
da predação para a regeneração de nutrientes varie em diferentes ambientes e ao longo do tempo, as
evidências indicam que os protozoários assumem um importante papel e, na maioria das vezes, são os
principais responsáveis por esse processo (Laybourn-Parry, 1992). Em parte, a importante contribuição
dos protozoários está associada ao seu reduzido tamanho, que proporciona elevadas taxas metabólicas
por unidade de biomassa, acelerando, assim, a regeneração de nutrientes (Laybourn-Parry, 1992).
Embora a maior parte dos estudos enfoque as teias alimentares microbianas de regiões
pelágicas, não se pode negligenciar o papel das bactérias como fonte de carbono e de outros nutrientes
(nitrogênio, por exemplo) para heterótrofos que vivem nos biofilmes formados sobre rochas,
macrófitas aquáticas e detritos. Protozoários que colonizam esses biofilmes obtêm grande parte de seus
requerimentos de carbono das bactérias presentes no próprio biofilme (Fenchel, 1987). Especialmente
nos ambientes aquáticos rasos, amplamente colonizados por macrófitas aquáticas, as bactérias epifíticas
podem assumir importante papel como produtores secundários (Thomaz & Esteves, 1997a). Nesses
sistemas, o papel que as bactérias aderidas à vários substratos apresentam na ciclagem de nutrientes e
no fluxo de energia deveria ser avaliado simultaneamente ao papel das bactérias que habitam a região
pelágica.

FATORES QUE REGULAM A ABUNDÂNCIA E O CRESCIMENTO BACTERIANO
Vários fatores abióticos e bióticos influenciam a abundância e a produção da comunidade
bacteriana. Em alguns sistemas aquáticos a abundância e atividade bacterianas parecem ser limitadas
por fatores abióticos, tais como a temperatura e as concentrações de nutrientes, especialmente
nitrogênio e fósforo (Coveney & Wetzel, 1988; Toolan et al., 1991; Morris & Lewis Jr., 1992; Wang et
al., 1992; Roloff & Nicklisk, 1993; Thomaz & Esteves, 1997b). Como discutido anteriormente, essa
limitação está relacionada ao fato das bactérias utilizarem, muitas vezes, compostos orgânicos pobres
nesses nutrientes, necessitando, portanto, absorver os requerimentos adicionais a partir da coluna de
água.
A regulação por nutrientes inorgânicos também poderia ser atribuída a uma causa indireta, isto
é, a escassez de nutrientes poderia levar à menor produção primária do fitoplâncton e
conseqüentemente à redução dos aportes de COD, essencial para crescimento bacteriano (Toolan et al.,
1991; Wang et al., 1992). Visto que tanto as bactérias como o fitoplâncton absorvem nutrientes a partir
da coluna de água, pode-se afirmar que em alguns sistemas, ambas as comunidades competem por
nitrogênio e fósforo (Priscu & Downes, 1985; Wang et al., 1992). A limitação da produção secundária
bacteriana por nutrientes altera a visão clássica que coloca os produtores primários, em especial o
fitoplâncton, como os principais consumidores de fósforo • nitrogênio, adicionando um outro nível de
complexidade nos elos já estabelecidos nos ecossistemas aquáticos (Toolan et al., 1991).
Além do controle exercido pelos nutrientes inorgânicos, eventos que ocorrem em vários níveis
tróficos também alteram o crescimento de populações naturais de bactérias (Riemann & Sondegaard,
1986). Dentre esses fatores, a liberação de COD por outros organismos aquáticos, como comentado
anteriormente, e a predação, devem ser enfatizados.
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A liberação de substâncias orgânicas dissolvidas lábeis pelo fitoplâncton é decorrente basicamente
da excreção de produtos fotossintéticos e autólise ou lise das células provocada pela ação de vírus e/ou
outras bactérias (Münster & Chróst, 1990; Wetzel, 1995). Durante a senescência, a perda da integridade
celular provoca a liberação maciça (mais de 40% nas primeiras 24 horas) de COD não estrutural, composto
por moléculas simples e de fácil utilização (Wetzel, 1995). Há também indícios de que o zooplâncton pode
dominar o controle das substâncias lábeis e, conseqüentemente, o crescimento bacteriano (Riemann &
Sondegaard, 1986). O papel do zooplâncton estaria relacionado com o rompimento de células algais e a
conseqüente liberação de COD durante a predação ("slooping feeding"), a excreção direta de COD e
liberação de material fecal (Thurman, 1985; Rieman & Sondegaard, 1984, 1986; Layborn-Parry, 1992).
Recentemente, tem sido aventado que a radiação solar, especialmente a ultravioleta, também
contribui para o aumento do COD lábil em vários ecossistemas aquáticos. Esse processo está associado
com a quebra dos compostos húmicos de grande peso molecular que resulta no aumento das concentrações
de moléculas orgânicas menores, mais facilmente utilizáveis pela comunidade bacteriana, influenciando o
ciclo de carbono e as teias alimentares microbianas nos ecossistemas aquáticos (Wetzel, 1995; Lindell et al.,
1995; Lindell, 1996). Esse processo estimularia ainda mais a produção secundária bacteriana.
Assim, pode-se concluir que a liberação de COD diretamente pelos produtores primários, pelo
zooplâncton, pela predação e quebra de moléculas orgânicas por raios ultravioletas, atuam em conjunto,
aumentando as concentrações de COD lábil nos ambientes aquáticos e estimulando o crescimento
bacteriano.
Por outro lado, o controle das bactérias pode ser dado pela predação, que nos ecossistemas
aquáticos é atribuída basicamente ao protozooplâncton (ciliados e flagelados heterotróficos) (Hobbie &
Helfriech III, 1988; Abreu et al., 1992; Laybourn-Parry, 1992). Num experimento com adição de fosfato,
Toolan et al. (1991) constataram que o microzooplâncton pode exercer efeito positivo sobre a comunidade
bacteriana em baixas concentrações de nutrientes, por acelerar a regeneração desses nutrientes, enquanto em
elevadas concentrações, os efeitos negativos da predação sobre as bactérias eram mais acentuados. Como já
comentado anteriormente, organismos maiores, como os cladóceros (Vaqué & Pace, 1992; Jürgens, 1994),
também podem desempenhar papel relevante no consumo de bactérias em alguns ecossistemas aquáticos
continentais. Na verdade, deve ser acrescentado que não somente as bactérias, mas também os
nanoflagelados, componentes do elo microbiano, sofrem forte controle pela predação (Lenz, 1992).
Portanto, a predação pode ser considerada um importante regulador das teias alimentares microbianas
(Lenz, 1992).
Finalmente, a mortalidade de bactérias por vírus parasitas tem sido também considerada um
importante fator controlador da abundância e produção secundária bacteriana (Suttle, 1994). Os vírus
ocorrem em elevada abundância, comparativamente às bactérias (12 a 15 vírus, por bactéria, segundo Lemke
et al., 1997). No entanto, muito pouco ainda é conhecido sobre bacteriófagos líticos e seu papel nas teias
alimentares microbianas em ecossistemas aquáticos (Vaque & Pace, 1992).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final desse capítulo, espero ter demonstrado a importância das teias alimentares microbianas
para o funcionamento dos ecossistemas aquáticos, assim como alguns dos principais fatores que as regulam.
Essas teias alimentares são responsáveis pela regeneração de nutrientes, associada ao processo de predação
de bactérias por protozoários e constituem a base de cadeias alimentares dos metazoários em vários
ecossistemas. O desenvolvimento relativamente recente dos conceitos a ela associados, indica que muito
ainda resta para ser feito. Essa afirmação é especialmente válida nos ecossistemas aquáticos tropicais,
especialmente aqueles ricos em compostos húmicos e rasos, colonizados por macrófitas aquáticas, como as
áreas alagáveis e planícies de inundação. Nesses sistemas, o aporte de COD a partir dos produtores
primários é considerável. Estudos recentes têm demonstrado que até 80% da biomassa de peixes em áreas
alagáveis é composta por espécies que têm nos detritos sua principal fonte de alimento (Agostinho &
Zalewski, 1996). Também a fauna bêntica é composta principalmente por quironomídios, que são
detritívoros (Takeda et al., 1997). Por serem ecossistemas aquáticos com elevados aportes de COD e onde
as teias alimentares são eminentemente baseados nos detritos, o papel das bactérias na transferência de
carbono para os níveis tróficos superiores torna-se uma hipótese bastante razoável de ser endereçada.
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A despeito da importância das bactérias no processamento da matéria orgânica, pouco se
conhece sobre outros microrganismos, que têm sido negligenciados em função, principalmente de
problemas metodológicos. Pode-se destacar, dentre eles a comunidade fúngica. O COD liberado
durante a decomposição dos detritos suporta, juntamente com as bactérias, altos valores de biomassa e
produção secundária de fungos (Weyrs & Suberkropp, 1996). Também os detritos particulados são
utilizados mais rapidamente e com grande eficiência por essa comunidade (Newell, 1993). Assim, esses
resultados indicam que os fungos poderiam ser também um importante elo em teias alimentares
detríticas, assumindo papel semelhante ao atribuído atualmente para as bactérias. Indubitavelmente a
incorporação dessa comunidade nos modelos de teias alimentares microbianas representaria um grande
avanço na compreensão do funcionamento dos ecossistemas aquáticos.
O grande impulso dado pela compreensão do papel ecológico de bactérias e das teias
alimentares microbianas, além de permitir reavaliar os conceitos associados com a ciclagem de
nutrientes e fluxo de energia em ecossistemas aquáticos, suscitaram novas questões, muitas das quais
ainda não respondidas. Cabe aos de ecólogos aquáticos, alterar suas visões tradicionais, responder
algumas questões levantadas pelos novos conceitos, e finalmente, aperfeiçoar, remodelar ou mesmo
propor novos modelos do fluxo de energia e da ciclagem de nutrientes. Sem a avaliação dos
mecanismos que regulam as teias alimentares microbianas e da amplitude de sua atuação, dificilmente o
funcionamento dos ecossistemas aquáticos será entendido em sua plenitude.
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