
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

INSTITUTO DE BIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA 

 

 

ALÇA MICROBIANA: NOVOS OLHARES SOBRE 

UM VELHO PARADIGMA 

 

 

ALICE BARRETO ARRUDA CAMPOS 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau 

de Mestre em Ecologia. 

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Fortes Farjalla 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL 

AGOSTO DE 2015 

 



i 
 

 

Alça microbiana: novos olhares sobre um velho 

paradigma 

 

 

ALICE BARRETO ARRUDA CAMPOS 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de 

Mestre em Ecologia. 

Defendida em dia de agosto de 2015 

 

APROVADA POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO/UFRJ 

INSTITUTO DE BIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA-PPGE 
 

CX.POSTAL 68.020 – ILHA DO FUNDÃO 

CEP: 21941-590 – RIO DE JANEIRO – RJ – BRASIL 

TEL./FAX: (21) 290-3308 TEL.: (21) 562-6320 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS, ALICE BARRETO ARRUDA 

Alça Microbiana: novos olhares sobre um paradigma de 30 anos [Rio de Janeiro] 2015 

viii p. 78 p. 29,7 cm (Instituto de Biologia/UFRJ, M.Sc., Ecologia, 1997) 

Dissertação – Universidade Federal do Rio de Janeiro, PPGE 

1. Alça Microbiana, 2. Transferência de matéria e energia 

I. IB/UFRJ II. Título (série) 



iii 
 

“Não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você 

pode fazer, e triunfar. Enquanto há vida, há esperança”. 

Stephen Hawking 

 

“Porque se chamava moço 

Também se chamava estrada 

Viagem de ventania 

Nem lembra se olhou pra trás 

Ao primeiro passo, aço, aço, aço... 

Porque se chamavam homens 

Também se chamavam sonhos 

E sonhos não envelhecem 

Em meio a tantos gases lacrimogênios 

Ficam calmos, calmos, calmos...[...]” 

Clube da Esquina nº 2, Milton Nascimento 

 

“If something is not impossible, then there must be a way to do it”. 

Nicholas Winton 

 

“Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: 

“Navegar é preciso; viver não é preciso”. 

Quero para mim o espírito [d]esta frase, 

transformada a forma para a casar como eu sou: 

Viver não é necessário; o que é necessário é criar. 

Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso. 

Só quero torná-la grande, 

ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a (minha alma) e a lenha desse fogo. 

Só quero torná-la de toda a humanidade; 

ainda que para isso tenha de a perder como minha[...]”. 

Navegar é preciso, Viver não é preciso, Fernando Pessoa 
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RESUMO 

O campo da ecologia microbiana foi ganhando destaque à medida que 

inovações e descobertas acerca dos papéis ecológicos dos microorganismos forneceram 

base para a construção de um paradigma adiante. AZAM et al., (1983) compilaram uma 

série de evidências de outros trabalhos e lançaram o conceito de “alça microbiana”, na 

qual bactérias heterotróficas seriam uma via alternativa de energia para níveis tróficos 

superiores através da utilização da matéria orgânica disponibilizada principalmente pelo 

fitoplâncton. No entanto, devido à falta de conclusões sobre a validez do tema, objetiva-

se com este trabalho, avaliar o perfil de estudos sobre alça microbiana em 30 anos, 

discutir tendências e traçar um panorama sobre a relevância da alça microbiana para 

teias tróficas pelágicas por meio de uma análise cienciométrica e uma meta-análise. Os 

artigos pós-AZAM et al., (1983) foram divididos em categorias de ecossistema, 

comunidade, clima, abordagem e quantificação e sobre elas foram calculados os Índices 

de Atividade; modelos lineares generalizados mistos utilizaram valores de “effect size” 

calculados através de medidas de fluxo de matéria pela alça microbiana e pela via 

clássica para uma porção menor de artigos divididos em ecossistema, clima, abordagem 

e medida. Foi possível observar contribuições em grande escala de trabalhos em 

oceanos e zonas costeiras, seguidos de lagos e lagoas costeiras; com procariotos, 

cianobactérias e fitoplâncton; em clima temperado; sob abordagens observacionais e 

experimentais; e no geral, com baixa exploração quanto ao papel real da alça 

microbiana. Os poucos trabalhos que quantificaram comparativamente a cadeia clássica 

em relação à alça microbiana demonstraram diferenças significativas para clima e 

ecossistema, havendo maior destaque quando considerados tipos de medida. No entanto, 

os tipos de abordagem e de medida não demonstraram respostas claras quanto ao 

direcionamento de esforços para detectar a real importância das diferentes vias. 
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1. Introdução 

1.1. Breve contextualização de teias tróficas na ecologia aquática microbiana 

Teias tróficas é um tema central em ecologia, pois é capaz de descrever 

complexas interações entre organismos em um ecossistema, onde as espécies são 

conectadas por múltiplas ligações com diferentes intensidades (POLIS & STRONG, 

1996; POST, 2002). Além disso, as teias tróficas possuem o potencial de unificar duas 

áreas de pesquisa na ecologia: a teoria da biodiversidade, com o intuito de explicar a 

coexistência das espécies em um ecossistema em termos de interações entre elas e com 

a parte não-viva do ambiente; e a teoria metabólica, com o intuito de explicar a estrutura 

e dinâmica dos ecossistemas em termos de fluxo, transformação e armazenamento de 

energia e materiais (BROWN & GILLOOLY, 2003). Uma parte importante da teia a ser 

estudada é o comprimento da cadeia trófica, que consiste no número de transferências 

de energia ou nutrientes da base ao topo de uma teia, considerado uma característica 

central na estruturação de comunidades (POST, 2002). No entanto, a forma como os 

“níveis tróficos” estão interligados através de uma cadeia linear transmite uma visão 

simplista das possíveis dinâmicas de uma teia (POLIS & STRONG, 1996). 

Até cerca da metade da década de 1970, oceanógrafos e limnólogos propunham 

que as teias tróficas aquáticas seriam sustentadas pela comunidade fitoplanctônica – 

constituídas basicamente por algas fotossintéticas –, as quais garantiriam o fluxo de 

matéria e energia para a comunidade zooplanctônica, e esta para os níveis tróficos 

superiores (STEELE & FROST, 1976; PORTER 1977). Esta é a visão clássica das 

relações tróficas pelágicas; com isso, os que atravessavam as redes planctônicas eram 

denominados nanoplâncton e, com frequência, ignorados nos estudos (GRAHAM, 

1991). Por outro lado, há muito tempo estudos ecológicos tem incorporado o detrito nas 
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descrições de comunidades e ecossistemas (SUMMERHAYES & ELTON, 1923; 

LINDEMAN, 1942) e como uma importante via para a estruturação e sustentação de 

teias tróficas (TEAL, 1962; ODUM & BIEVER, 1984). Inicialmente, o detrito foi um 

termo negligenciado pelas teorias de dinâmicas tróficas, mas atualmente sabe-se que é 

capaz de alterar transferências de energia e nutrientes entre níveis tróficos, aumentar a 

persistência das espécies e a estabilidade da teia (MOORE et al., 2004). 

Anteriormente à década de 1970, alguns trabalhos foram se destacando 

conforme inseriam novas questões dentro da teoria vigente. Um deles foi o de 

LINDEMAN (1942), importante na tentativa de organizar conceitos acerca de fatores 

bióticos e abióticos para a construção da unidade “ecossistema” e reconhecendo o 

detrito (considerado como “ooze”) como um suporte central de energia nos 

ecossistemas. No entanto, ainda reforçava o papel das bactérias e fungos como agentes 

decompositores. Estes, juntamente com os consumidores, seriam capazes de quebrar 

moléculas orgânicas complexas, dissipar parte da energia contida nelas e convertê-las 

em substâncias inorgânicas para que o fluxo da teia se reiniciasse nos produtores 

(CITAR). 

No trabalho de POMEROY (1974), foi atestado que a via sustentada por 

diatomáceas, que segue para copépodes e krill e depois para peixes e baleias poderia ser 

responsável somente por uma parcela do fluxo de energia. Desta forma, o autor levou à 

discussão de que a liberação de compostos orgânicos através da atividade fotossintética 

seria capaz de ser incorporada por bactérias, e estas fariam parte de uma rede na qual 

protistas e outros metazoários dominariam o fluxo de carbono nos oceanos. Com isso, 

pôde-se atestar que pequenas algas e cianobactérias seriam os grandes contribuintes da 

produção primária e, com a perda de parte do carbono fixado em forma de matéria 
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orgânica dissolvida (MOD), forneceriam subsídios para a produção bacteriana, tornando 

o picoplâncton o componente mais ativo das teias tróficas (GRAHAM, 1991). Contudo, 

o trabalho não foi bem aceito e, em sequência, uma série de publicações foram lançadas, 

algumas contestando e outras corroborando a ideia de que havia consumidores 

potenciais para o picoplâncton. 

O progresso na microbiologia se deu gradualmente até meados do século XX, 

quando a área de ecologia microbiana passou a existir de fato (COTNER & 

BIDDANDA, 2002). Com o tempo, a visão do papel ecológico das bactérias 

planctônicas começou a passar por uma revolução à medida que novos métodos foram 

desenvolvidos (WEISSE, 2007). Anteriormente, estudos na área destacaram-se por 

estabelecer parâmetros descritivos e importantes funções dos microorganismos que 

agora eram considerados integrantes ativos das teias tróficas aquáticas (FENCHEL, 

1969; MALONE, 1971; HOBBIE et al., 1972). A partir disso, avanços na microscopia 

que iniciaram na década de 1970, a aplicação de novas tecnologias como citometria de 

fluxo, o uso de compostos radioativos como marcadores para analisar vias e taxas de 

fluxo de elementos e energia em teias marinhas e estudos fisiológicos com cultivos de 

bactérias e protistas promoveram grandes informações para o crescimento de um 

paradigma que começava a emergir (CARON, 2005). 

 

1.2. O marco de um paradigma: o conceito de alça microbiana 

A proposta de AZAM et al., (1983) consistiu de, primeiramente, atestar 

dificuldades iniciais quanto à estimativa de medidas de biomassa e produtividade de 

bactérias. Com o tempo, diversas técnicas foram desenvolvidas permitindo estimativas 

acerca da biomassa estando, no entanto, sob variações dos estados fisiológicos em 

diferentes amostras naturais. Uma delas, a microscopia de epifluorescência, combinada 



4 
 

à microscopia eletrônica de transmissão, pôde proporcionar valores mais seguros de 

biomassa (KRAMBECK et al., 1981). Desenvolvimentos quanto às taxas de produção, 

como exemplo da utilização do método de Incorporação por Timidina Tritiada (TTI) 

(FUHRMAN & AZAM, 1980), também contribuíram para medidas mais realistas e para 

uma reavaliação quanto ao papel destes procariotos em ecossistemas marinhos. Diante 

destas questões, os autores lançaram uma pergunta sobre a visão tradicional destes 

remineralizadores, se ela é verdadeira e como ocorre. 

Em segundo plano, os autores mostraram resumidamente alguns valores de 

abundância e biomassa de bactérias em ambientes marinhos e discutiram a existência de 

uma correlação positiva dessas estimativas com dados de produção primária e que 

grande parte (no mínimo 80%) da biomassa pertenceria ao bacterioplâncton livre 

(HOBBIE et al., 1972). Trabalhos começaram a calcular faixas de consumo de carbono 

proveniente da produção primária pela bactéria sob diversas abordagens e considerando 

uma variedade de taxas de eficiência de conversão de carbono (TOWNSEND & 

CALOW, 1981; KOOP et al., 1982). Ainda assim, estimativas indicam que 50% desse 

carbono fixado é consumido pelas bactérias (KIRCHMAN, 1999). Além disso, sabe-se 

que essa conversão ocorre em maior grau em condições ricas em nutrientes e está 

relacionada à taxa na qual o carbono absorvido é respirado. 

A liberação de MOD pelo fitoplâncton ocorre geralmente em ciclos e em 

proporções inversas às concentrações do nutriente limitante, levando a implicações no 

crescimento bacteriano (LARSSON & HAGSTRÖM, 1979). Contudo, mesmo em 

baixas concentrações, estes procariotos - de razão superfície/volume elevada - estão 

bem adaptados a extrair carbono para energia e nutrientes para a síntese de proteínas 

(ALBRIGHT et al., 1980). Nestas circunstâncias, a presença de microflagelados 

heterotróficos é um importante fator capaz de filtrar uma considerável parte da coluna 
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d’água e controlar populações de procariotos, havendo registros de comportamentos 

oscilatórios nas relações de predador/presa em trabalhos observacionais e experimentais 

(SOROKIN et al., 1979; FENCHEL, 1982). Além da pressão desses bacterívoros, com 

variação de tamanho de uma ordem de grandeza superior às suas presas, existem 

registros de organismos na escala da macrofauna que utilizam estes mesmos procariotos 

como alimento (REISWIG, 1974; WRIGHT et al., 1982). Contudo, devido a limitações 

físicas e fisiológicas, organismos na escala dos flagelados são favorecidos graças às 

elevadas razões superfície/volume que aumentam a probabilidade de contato com a 

bactéria, enquanto que o papel da macrofauna de controle das populações bacterianas 

permanece questionável. 

Através destas informações os autores formularam uma hipótese acerca dos 

mecanismos documentados, explicando como a energia em forma de MOD retornaria, 

ainda que de forma ineficiente, à cadeia principal. O conceito por trás desse novo 

paradigma ficou conhecido como “alça microbiana” e inseriu a bactéria como uma via 

de energia que utiliza o carbono orgânico disponível no ambiente, incorpora parte dele 

(produção secundária bacteriana) e serve de presa para níveis subsequentes como os 

flagelados. Nestas circunstâncias, as cianobactérias, com espectro de tamanho similar ao 

das bactérias heterotróficas, podem ser predadas por flagelados também. Em sequência, 

os flagelados (autotróficos e heterotróficos) são consumidos pelo microzooplâncton. 
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Figura 1: Esquema simplificado de uma teia trófica, incluindo a cadeia clássica, do fitoplâncton aos 

níveis tróficos superiores (acima da linha pontilhada), e a alça microbiana, das fitobactérias e 

fitoplâncton, que fornecem carbono orgânico autóctone ou de fontes externas, que fornecem carbono 

orgânico alóctone para as bactérias heterotróficas. Por sua vez, estes procariotos são consumidos por 

flagelados e/ou por ciliados, e estes por níveis pertencentes à cadeia clássica. 

 

Adicionalmente, discutiu-se a potencial contribuição destes predadores 

(flagelados heterotróficos e organismos do microzooplâncton) para a remineralização 

em oceanos via excreção, já que as proporções de nutrientes liberadas são similares às 

que constituem seus recursos (a liberação de nitrogênio está intrinsicamente relacionada 

a um montante de carbono respirado) e por não competirem pela incorporação desses 

minerais, implicando em uma nova visão sobre o papel das bactérias como principais 

remineralizadores (FENCHEL & BLACKBURN, 1979; MANN, 1982). Assim, estudos 

sobre ecologia microbiana tornaram-se mais frequentes e diversificados à medida que 

microorganismos como as bactérias destacaram-se como grandes protagonistas de 
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processos ecossistêmicos e deixaram de ser considerados somente decompositores e 

remineralizadores da matéria orgânica. 

 

1.3. Desafios e questões sobre o paradigma: já se encontra bem fundamentado? 

A partir de 1983, o novo conceito foi recebendo modificações e expansões 

(PORTER et al., 1988; CHRISTOFFERSEN et al., 1990) conforme a busca por 

estimativas de taxas de crescimento de protistas e bactérias (SHERR & SHERR, 1988; 

DEL GIORGIO & COLE, 1988) e por uma maior compreensão da interação entre a alça 

microbiana e a cadeia clássica foi aumentando. Em meio à discussão sobre a alça 

funcionar primariamente como um sumidouro ou uma via efetiva de carbono para níveis 

superiores, deu-se início ao debate “sink or link”, com trabalhos defendendo o 

acoplamento e outros defendendo o desacoplamento entre a alça e a cadeia 

convencional (DUCKLOW et al., 1986; SHERR et al., 1987; FENCHEL, 1988). De 

certa forma, o consenso de que a alça funcionaria como “sink” está condicionado ao 

número de níveis existentes entre bactérias e metazoários (comumente representado 

pelo zooplâncton, grupo pertencente à cadeia clássica e consumidor direto do 

fitoplâncton) (WEISSE, 2007). Além disso, uma questão importante sobre 

transferências tróficas entre protistas e metazoários está relacionada à eficiência de 

assimilação de bactérias e protistas, podendo variar entre ecossistemas e fenômenos 

sazonais (POMEROY, 1999). 

Além da consideração de que a produção e abundância bacteriana são 

influenciadas pela disponibilidade de nutrientes inorgânicos (RIVKIN & ANDERSON, 

1997; SMITH & PRAIRIE, 2004), é importante ressaltar que a disponibilidade e 

qualidade do carbono podem exercer uma grande influência no nível de atividade e 

metabolismo bacteriano. Como mencionado anteriormente, a principal fonte de carbono 
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para a bactéria vem da liberação de exudatos pelas algas (basicamente composto por 

carboidratos) (COLE, 1982), principalmente quando a disponibilidade de nutrientes 

como nitrogênio e fósforo é limitada, ou ainda, se a razão da quantidade de 

luz/nutrientes for elevada (DANGER et al., 2007). Adicionalmente, experimentos com 

isótopos de 
13

C inorgânico em sistemas improdutivos e húmicos, mostram que grande 

parte da comunidade bacteriana tem sua biomassa derivada do carbono alóctone, ou 

seja, de fontes externas (KRITZBERG et al., 2006). 

Neste sentido, são estabelecidas relações de comensalismo e competição, tanto 

pelo aproveitamento de material autóctone sem causar danos ou benefícios ao produtor 

primário, quanto pelo estímulo ao crescimento bacteriano e requerimento de demais 

nutrientes para a produção de biomassa (GURUNG et al., 1999; DANGER et al., 2007). 

Sabe-se que as bactérias possuem altas afinidades por fósforo quando em baixas 

concentrações, tornando-a uma melhor competidora do que o fitoplâncton (CURRIE & 

KALF, 1984; JOINT et al., 2002). Por outro lado, a exclusão competitiva eliminaria 

talvez a única fonte de carbono para as bactérias e, explorando esta questão concluiu-se 

que tais procariotos interromperiam seu acréscimo de biomassa quando a oferta de 

carbono alcançasse um nível limitante (BRATBAK & THINGSTAD, 1985), permitindo 

a coexistência de ambos os grupos (DAUFRESNE & LOREAU, 2001). No geral, a 

influência bacteriana é mais proeminente em sistemas oligotróficos, sabendo-se que, 

contudo, sua abundância e atividade tornam-se mais elevadas em sistemas eutróficos 

(FISH et al., 2000; COTNER & BIDDANDA, 2002). 

Ecossistemas marinhos receberam grande enfoque quanto à estrutura e ao 

funcionamento da alça microbiana, com trabalhos explorando sua importância para as 

teias tróficas através da regulação por fatores ascendentes e descendentes, incluindo 

condições ambientais (BIDDANDA et al., 1994; CARON et al., 2000; SIOKOU-
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FRANGOU et al., 2002; PRINGAULT et al., 2009). Com isso, diversos trabalhos 

foram contribuindo com o debate “sink or link” e incentivando trabalhos posteriores a 

explorar, comparativamente, outros tipos de ecossistemas (SANDERS et al., 1992). 

Trabalhos em ecossistemas lacustres também contribuíram sob diferentes abordagens 

para o entendimento de que as teias tróficas poderiam ser subsidiadas pelo carbono 

derivado de algas e que as bactérias poderiam transferir parte de sua biomassa para 

protozoários (SØNDERGAARD et al., 1988; PRISCU et al., 1999; PIRLOT et al., 

2005). Outros ambientes, ainda que menos estudados como rios e reservatórios, também 

colaboraram para estas questões (KOEPFLER et al., 1993; TADONLÉKÉ et al., 2002; 

CASTON et al., 2009). Publicações sobre estuários apontaram que a via heterotrófica 

(através da alça microbiana) pode ser eficiente para sustentar predadores do zooplâncton 

(BOUVY et al., 2006), enquanto que outros encontraram evidências de que a alça 

microbiana não funcionaria como um “link” ou que, considerando as variações nas 

condições ambientais, a mesma poderia ser tão importante quanto a via de produção 

primária (COFFIN & SHARP, 1987; ELDRIDGE & SIERACKI, 1993). 

Assim, foi estabelecendo-se uma forte relação entre os ecossistemas mais 

estudados e os respectivos climas, o que justifica a grande quantidade de trabalhos em 

regiões temperadas (CHRISTOFFERSEN et al., 1990; RIVKIN et al., 1999; 

BETTAREL et al., 2002). O crescimento de estudos em regiões tropicais há poucas 

décadas atrás possibilitou a ampliação do conhecimento acerca de novos agentes 

reguladores e interações entre a comunidade bacteriana, fitoplanctônica e seus 

consumidores (LANDRY et al., 1997; FARJALLA et al., 2005; BOUVY et al., 2006). 

Outros avanços colaboraram com a inserção de outros grupos funcionais na 

alça microbiana, como os vírus, considerados importantes indutores de lises celulares e 

capazes de contribuir para a ciclagem de matéria orgânica dissolvida da bactéria 
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(MIDDELBOE et al., 2001). Por serem hospedeiro-específicos, o efeito sobre a 

comunidade bacteriana é diferenciado em relação à predação por protozoários, levando 

a uma maior diversidade da mesma (FENCHEL, 2008). Outra questão importante e 

amplamente distribuída é o fenômeno da mixotrofia, quando um mesmo organismo é 

capaz de adquirir recursos por fagocitose e fototrofia (FLYNN et al., 2012). Por fim, 

vale acrescentar que o ambiente planctônico apresenta uma heterogeneidade espacial 

propiciada pela dinâmica de partículas orgânicas e inorgânicas geradas próximas à zona 

fótica e que vão submergindo para o fundo dos oceanos, com uma considerável fração 

da atividade microbiana ligada a elas (GROSSART et al., 2003). Logo, cada metro 

cúbico de água do mar contém uma comunidade diversa de residentes microbianos, 

sendo visitado periodicamente por grandes organismos natantes, partículas fecais e 

agregados microscópicos de todo o material orgânico e inorgânico presente nos oceanos 

(POMEROY et al., 2007). 

A discussão sobre o paradigma da alça microbiana, que já completou mais de 

30 anos, aparentemente continua com incertezas sobre sua real importância para as teias 

tróficas aquáticas. Apesar da vasta literatura que existe acerca dos controles ascendente 

e descendente das bactérias heterotróficas, ainda existem muitas questões em aberto 

sobre este assunto. As ferramentas da ecologia molecular foram e são evidentes em seu 

uso na distinção taxonômica entre populações de procariotos (i.e. descrição de 

estoques), e o foco tem seguido na tentativa de quantificar as relações entre os estoques 

(DOLAN et al., 2005). A princípio, a causa principal que fez com que o artigo de 1983 

se tornasse um marco na área foi devido ao fato de os autores terem compilado uma 

série de estudos e criado um termo para explicar a complexidade das teias tróficas 

microbianas (FENCHEL, 2008). Ou seja, a criação de um rótulo fez uma grande 

diferença na sucessão de estudos na área. Entretanto, apesar das discussões acerca da 
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importância da alça microbiana para o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas 

aquáticos, não há uma avaliação que demonstre os vieses e a força desta via frente à via 

convencional. 

 

 

Figura 2: Esquema extraído e modificado de POMEROY et al., (2007), demonstrando os principais 

componentes da alça microbiana. Maiores fluxos de carbono e energia são representados por linhas 

contínuas; fluxos de menor magnitude são representados por setas tracejadas. Com exceção das caixas 

azuis, as demais representam organismos fotossintéticos (caixas verdes) e heterotróficos (caixas laranjas) 

da alça. 

 

1.4. Importância e uso da cienciometria e meta-análise em estudos quantitativos 

A avaliação da produtividade científica é uma importante ferramenta para a 

detecção de tendências no desenvolvimento de áreas e temas de interesse e, em um 

âmbito maior, estabelecer um projeto de pesquisa e diagnosticar potencialidades de 

instituições e grupos (OLIVEIRA, 1999). Para tanto, utiliza-se técnicas específicas de 

avaliação, que podem ser quantitativas, qualitativas ou a combinação entre ambas, 

destacando-se entre as quantitativas a cienciometria (VANTI, 2002). A cienciometria 
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consiste em traçar um “estado da arte” do tema pesquisado, proporcionando 

contribuições para o desenvolvimento científico e apontando potenciais vertentes e 

críticas como um auxílio às possibilidades de exploração do tema no futuro 

(ANDRADE, 2010). Considerando esta metodologia, certas métricas de quantificação 

relativa podem ser uma alternativa às técnicas mais simples que envolvem somente a 

contagem absoluta dos dados, pois há uma valorização diferenciada das variáveis de 

acordo com suas contribuições para o que está sendo proposto. 

Outra linhagem de ferramentas é a meta-análise, que compreende um conjunto 

de métodos que permite a comparação de um montante de dados de forma independente 

por meio de uma abordagem quantitativa. Sua grande vantagem consiste em uma síntese 

estatística rigorosa da literatura, de uma forma não encontrada por análises qualitativas 

(WOODWARD & WUI, 2001). Geralmente, os resultados de cada experimento são 

expressos como índices de efeito, testados entre si quanto à consistência, e se juntos 

demonstram um efeito grande, moderado, pequeno ou não significativamente diferente 

de zero (GUREVITCH et al., 1992; HEDGES et al., 1999). Uma métrica comumente 

utilizada para o cálculo da magnitude do efeito, ou “effect size”, é o “response ratio” – a 

razão entre grupos do tratamento e seu respectivo controle (OSENBERG et al., 1997; 

HEDGES et al., 1999; LAJEUNESSE, 2011). Desta forma, a meta-análise tem o 

potencial de unir uma série de estudos e analisá-los separando os efeitos reais de erros 

ao acaso ou “ruídos”, diferentemente da perspectiva de “vote couting”, que baseia-se na 

simples contagem de resultados significativos (GUREVITCH et al., 1992; HEDGES et 

al., 1999). 
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2. Hipótese 

A capacidade da alça microbiana ser a principal via de fluxo de matéria e 

energia para níveis tróficos superiores é limitada, segundo os poucos estudos de caráter 

quantitativo que exploram sua real contribuição para as teias tróficas aquáticas 

pelágicas. Diante disso, a alça microbiana pode ser considerada uma via alternativa em 

relação à cadeia clássica. 

 

3. Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a importância da alça microbiana 

através de estudos que auxiliaram na construção deste paradigma em um período de 30 

anos, através de uma revisão quantitativa cienciométrica e meta-analítica. Desta forma, 

pretende-se: 

 Analisar quantitativamente a produção científica sobre o tema da alça 

microbiana no período de 1983 a 2012; 

 Comparar os estudos que quantificaram o fluxo de matéria pela via da alça 

microbiana e pela via clássica de produção primária quanto à magnitude do efeito; 

 Discutir tendências sobre rumos do tema após 30 anos de estudo; 

 Traçar um panorama sobre a relevância da alça microbiana para a 

estruturação e o funcionamento das teias tróficas aquáticas pelágicas. 
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4. Materiais e Métodos 

4.1. Análise cienciométrica 

A primeira etapa deste trabalho consistiu em realizar um levantamento 

bibliográfico de estudos que abordaram e exploraram a relevância da alça microbiana 

nas cadeias tróficas de ecossistemas aquáticos. A base de busca referencial dos estudos 

foi o Institute of Scientific Information – Thomson Science Citation Index 

(www.isiwebofknowledge.com) e a seleção considerou todos os artigos que citaram 

“The ecological role of water-column microbes in the sea”, de AZAM et al., (1983). 

Utilizou-se tal critério porque este artigo foi um marco na trajetória da ecologia 

microbiana pelo lançamento do termo “alça microbiana” e, por isso, foi amplamente 

citado nos artigos sucessores. A busca compreendeu publicações em todos os idiomas 

de 1983 até 2012. O período não abrangeu anos subsequentes, devido à grande 

quantidade de artigos levantados e ao tempo demandado para processá-los. Em seguida, 

os resumos das respectivas publicações foram armazenados em um programa 

organizador de bibliografia para posterior extração de dados. 

O processo de extração de dados dos artigos incluiu as seguintes classes: 

ecossistema, comunidade, clima, abordagem metodológica e avaliação quantitativa da 

alça microbiana (ver abaixo detalhes destas classes). Segundo os critérios adotados, não 

foram considerados anais de congressos e capítulos de livros. Quando as informações 

faltaram nos resumos, recorreu-se aos artigos na íntegra ou aos contatos diretos com o 

primeiro autor ou co-autores. 

Para ecossistema, as áreas de estudo foram classificadas em: “baías e 

estuários”, “lagos e lagoas costeiras”, “oceanos e zonas costeiras”, “rios”, “outros” e 

“não informado”. “Baías e estuários” trataram de classificar trabalhos que estudaram 

regiões litorâneas mais protegidas da influência marinha – geralmente eram circundadas 
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por uma grande extensão do continente e por isso boa parte dela sofria pouco impacto 

das correntes – e que sofreram maior contribuição do aporte fluvial. Esta classificação 

foi de alguma forma parcial, pois dependeu da localização geográfica das coletas e do 

quanto as mesmas sofreram influência marinha ou da bacia hidrográfica. “Lagos e 

lagoas costeiras” trataram de classificar trabalhos que amostraram em corpos de água 

doce, tanto interiorizados e com baixa ou nenhuma influência marinha, como em 

ambientes bem próximos à região litorânea e com considerável influência marinha, seja 

por contato direto pela oscilação de marés ou indiretamente pelos ventos e spray 

marinho. Para “oceanos e zonas costeiras” foram considerados os artigos que 

abrangeram as regiões entremarés ou litorânea e se estenderam até as regiões de mar 

aberto, após o limite da plataforma continental. “Rios” abrangeram trabalhos que 

coletaram amostras de corpos fluviais ou sistemas que estavam contidos em uma bacia 

hidrográfica, havendo a possibilidade de, em algum momento, o mesmo entrar em 

contato com o mar/região litorânea. Trabalhos que exploraram ecossistemas diferentes 

dos citados anteriormente foram incluídos em “outros”. A categoria “não informado” 

refere-se a trabalhos, em sua maioria, de compilação de dados da literatura e/ou que 

pertenciam à outra natureza em que não era relevante informar a origem da amostragem. 

Ainda quanto à classe ecossistema, os trabalhos que focaram em analisar a comunidade 

microbiana proveniente de algum material de origem biológica (e.g.: partículas de 

macroalgas ou pelotas fecais de zooplâncton) foram classificados como pertencentes ao 

ecossistema onde os mesmos materiais foram amostrados. 

Na classe comunidade, os artigos foram organizados em estudos com: 

“ciliados”, “cianobactérias e fitoplâncton”, “flagelados”, “foraminíferos e amebas”, 

“fungos”, “níveis superiores a zooplâncton”, “outros produtores”, “procariotos”, “vírus” 

e “zooplâncton”. “Níveis superiores a zooplâncton” agruparam organismos que já 
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recebiam denominação de bentos, meiofauna ou epifauna nos próprios artigos, além de 

anelídeos, moluscos, macrocrustáceos como caranguejos e cracas, esponjas, corais, 

equinodermos, amfípodas e nematódeos, insetos, peixes, mamíferos e aves. Macrófitas, 

perifíton e plantas terrestres foram agrupados como “outros produtores”; “procariotos” 

compreenderam os domínios Bacteria e Archaea e “zooplâncton” agrupou cnidários, 

ctenóforos, quetognatas, eufausídeos, tunicados e salpas, assim como os organismos já 

convencionalmente classificados como zooplâncton (e.g.: rotíferos, cladóceros e 

copépodes). As demais categorias (“cianobactérias e fitoplâncton”, “ciliados”, 

“flagelados”, “foraminíferos e amebas”, “fungos” e “vírus”) compreenderam 

exclusivamente os grupos contidos nos respectivos nomes. Artigos que coletaram e 

analisaram outros componentes dissolvidos ou em suspensão na água como carbono e 

DNA, não entraram na contabilização para comunidade. Os critérios adotados para a 

criação destas categorias relacionam-se com a proposta de destacar os principais e mais 

estudados grupos de organismos que compõem a alça microbiana, e organizar em 

categorias mais condensadas os demais que, em maioria, se encontram em menor 

ocorrência e não são relevantes ou centrais para o funcionamento da mesma. 

Para clima, os artigos realizados em climas temperados foram classificados em 

“temperado”; os artigos realizados em climas tropicais e subtropicais foram 

classificados em “tropical”; e artigos que, em sua maioria, compilaram dados da 

literatura e/ou exploraram por modelagens sem divulgarem o clima, foram classificados 

em “não informado”. Para casos em que não foram divulgados os climas, mas a 

informação era importante, as classificações foram baseadas nas localizações em 

relação aos trópicos. 

Em abordagem metodológica, os artigos foram classificados em 

“experimental”, “observacional”, “revisão” e “teórico”. Estudos experimentais 
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consistiram de trabalhos in situ ou em condições laboratoriais, em que houve 

manipulações do meio e/ou da comunidade. Estudos observacionais referiram-se a 

abordagens com amostragens realizadas no local de estudo e sujeitas aos efeitos das 

condições do mesmo. Os de revisão abrangeram o tema em um contexto maior que os 

estudos teóricos e costumaram desenvolvê-lo em uma escala mais global, em termos de 

estrutura da alça microbiana ou do papel de um ou mais grupos de organismos em um 

ou mais ecossistemas. Os teóricos abordaram o tema segundo dados da literatura, 

realizaram análises meta-analíticas e/ou desenvolveram modelos matemáticos 

geralmente com objetivos preditivos ou comparativos com outros trabalhos. Além 

destes aspectos, estudos sob a forma de comentários, curtos e com apresentação do 

conteúdo de forma mais objetiva também foram enquadrados como teóricos. Apesar de 

trabalhos unicamente experimentais, experimentais e teóricos e experimentais e revisão 

não garantirem que os dados estariam relacionados a condições do(s) sistema(s) 

preservadas ou mesmo informarem que houve algum tipo de manipulação, os mesmos 

entraram para a contabilização em todas as divisões. 

Em avaliação quantitativa, os artigos foram organizados em “não”, se não 

quantificaram o fluxo de matéria ao longo da alça, ou em “sim”, se quantificaram. A 

quantificação compreendeu em medidas de valores médios calculados para o fluxo de 

matéria entre o produtor primário e o próximo nível consumidor e para o fluxo entre a 

produção bacteriana e o próximo nível consumidor, independente da unidade 

empregada. Além da análise cienciométrica, os estudos que quantificaram a alça foram 

compilados em outra planilha para a próxima etapa: a meta-análise (ver abaixo). 

Os critérios descritos anteriormente foram decididos sob algumas ressalvas. 

Para os temas ecossistema, clima e abordagem muitos artigos entraram em mais de uma 

categoria, como “rios e lagos”, “temperado e tropical” e “experimental e 
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observacional”. Logo, foi necessário nestes casos adicionar uma medida para cada 

categoria correspondente. Por exemplo, em artigos classificados como “experimental e 

observacional”, adicionou-se uma medida para “experimental” e outra para 

“observacional”. No caso de comunidade, cada grupo estudado de um único artigo 

entrou para sua respectiva categoria, podendo dois ou mais grupos pertencerem a uma 

mesma categoria. Este último critério também gerou mais de uma medida para certos 

artigos. Como a seleção considerou os artigos sucessores de AZAM et al., (1983), o 

mesmo não entrou na contabilização. No entanto, foi encontrado somente um artigo 

para o ano de 1983, que foi considerado no presente trabalho. Desta forma, este ano 

deve ser avaliado com atenção pois encontra-se enviesado por este único trabalho. 

 

4.1.1. Índices de Atividade e contribuições relativas 

A análise das categorias adotadas em números absolutos poderia gerar dados 

inconclusivos e errôneos, visto que esses números são afetados por tendências na 

literatura no geral (CALIMAN et al., 2010). Neste caso, a utilização de métricas como o 

Índice de Atividade (Activity Index) pode contribuir para um maior poder explicativo 

das diferenças nas taxas de publicação entre diferentes classes (e.g.: ecossistema, 

comunidade, clima) nos estudos sobre alça microbiana. Desta forma, é possível traçar 

um panorama acerca das dinâmicas de produção sobre alça microbiana no contexto de 

todos os artigos no período analisado. O Índice de Atividade (AI) é bem utilizado em 

análises cienciométricas (KUMARI, 2006) e compreende o seguinte cálculo: AI = 

(CY/CT)/(TY/TT); onde CY é o número de artigos de determinada categoria em um dado 

ano; CT é o número de artigos de determinada categoria em todos os anos estudados; TY 

é o número de todos os artigos publicados em um ano; e TT é o número de todos os 

artigos publicados para todos os anos estudados. 
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AI = 1 indica que os artigos de determinada categoria foram publicados na 

mesma taxa relativa que aqueles dentro da literatura amostrada. 

AI>1 indica que os artigos de determinada categoria foram publicados a uma 

maior frequência relativa comparada àqueles da literatura amostrada. 

AI<1 indica que os artigos de determinada categoria foram publicados a uma 

menor frequência relativa comparada àqueles da literatura amostrada. 

Este índice foi calculado para cada categoria em cada ano e, através destes 

resultados, foram gerados os gráficos de índice de atividade retratando a variação nas 

taxas de publicação das classes avaliadas ao longo dos 30 anos de levantamento. 

Com o objetivo de avaliar as relações das categorias para cada classe 

(ecossistema, comunidade, clima, abordagem e quantificação) foi calculada a 

contribuição relativa dividindo o número total de artigos de determinada categoria (e.g.: 

zooplâncton) pelo número total de artigos da classe respectiva (e.g.: comunidade), e 

multiplicando o valor obtido por 100 para a comparação dos dados em unidades 

percentuais. 

 

4.2. Meta-análise 

Esta etapa dedicou-se a analisar os estudos que compararam as medidas de 

fluxo de matéria orgânica entre a alça microbiana e a via clássica. Os artigos 

classificados como “sim” quanto à quantificação foram reanalisados de forma mais 

refinada e, ao final, um número menor de artigos foi acessado para a extração das 

seguintes classes: ecossistema (e.g.: ecossistemas marinhos, lacustres), clima, 

abordagem (e.g.: coleta de campo, experimento de laboratório), tipo de medida (e.g.: 
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fluxo de carbono em mg de carbono, taxa de ingestão em µg de carbono, taxa de 

mortalidade por herbivoria) e médias dos controles e tratamentos (ver detalhes abaixo). 

Os controles avaliam o fluxo de matéria estimado entre fitoplâncton (e/ou cianobactéria) 

e consumidor, enquanto que os tratamentos avaliam o fluxo entre bactéria e consumidor. 

Os consumidores variaram de acordo com os estudos e pertenceram ao nanozooplâncton 

(flagelados), microzooplâncton (ciliados) ou mesozooplâncton (cladóceros e 

copépodes). 

Devido ao número reduzido de trabalhos avaliados nesta etapa, certas classes 

foram alteradas quanto ao número ou nome de categorias, na tentativa de se trabalhar 

com divisões interessantes para os objetivos desta etapa. Nesta fase, os ecossistemas 

foram divididos em “ecossistemas estuarinos”, “marinhos” e de “água doce”. 

“Ecossistemas estuarinos” trataram de classificar regiões litorâneas que sofriam 

influência marinha e do aporte fluvial, apresentando características de água salgada e de 

água doce, assim como oscilações frequentes dessas contribuições. “Ecossistemas 

marinhos” referem-se a trabalhos em regiões costeiras abertas ou em alto-mar. Para 

“ecossistemas de água doce” foram considerados trabalhos em ambientes lênticos, como 

lagos e lagoas, e lóticos, como rios. As descrições para lagos, lagoas e rios foram 

consideradas as mesmas utilizadas na etapa da cienciometria. Em dois casos de estudo 

em um mesmo ecossistema de formação de atol denominado como lagoa, o critério 

adotado foi classificá-lo como “ecossistema marinho”. Clima foi novamente dividido 

em “temperado” ou “tropical”. 

A abordagem apresentou as seguintes categorias: “coleta de campo” para 

trabalhos de perfil observacional, sem manipulação das variáveis do ecossistema; 

“experimento de campo” para trabalhos em que houve manipulação de variáveis 

ambientais e/ou da comunidade através de mesocosmos ou outros tipos de estrutura 
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inseridos no ecossistema; “experimento de laboratório”, em que houve manipulação das 

variáveis dentro do ambiente laboratorial; e “modelagem” para casos de retirada de 

dados da literatura e utilização para avaliar e comparar com modelos matemáticos. Os 

tipos de medida foram divididos em duas categorias: “fluxo de carbono”, ou outra fonte 

de energia como nitrogênio, e “consumo de biomassa ou produção”, ambos envolvendo 

medições em taxa (e.g.: µg C L-¹ d-¹) ou em porcentagem (%). Não houve conversão 

dos valores encontrados nos artigos ou alguma outra forma de padronização antes do 

cálculo da magnitude do efeito (descrito no próximo tópico). 

Os valores de média dos controles e tratamentos foram extraídos de tabelas 

e/ou de gráficos nos artigos “manualmente” ou através do software Digitizelt versão 2.1 

para Windows 8/Mac OS X. Vale ressaltar que não foi possível obter todas as 

informações requeridas para todos os artigos (células sem informação foram 

preenchidas como “NA”), por exemplo, quanto a ecossistema e clima. Os artigos 

selecionados variaram em número de observações, de no mínimo de 1 e máximo de 72, 

considerando cada observação como um par de médias do controle e do tratamento. O 

anexo IV mostra a relação dos artigos utilizados e suas respectivas classificações de 

acordo com as classes descritas anteriormente, porém sem os valores de média. 

 

4.2.1. Cálculo da magnitude do efeito 

A magnitude do efeito do fluxo de matéria e energia via alça microbiana 

comparada à via clássica fotossintética foi estimada através do “log response ratio”, o 

logaritmo da razão entre grupos de tratamento e controle (OSENBERG et al., 1997; 

HEDGES et al., 1999; LAJEUNESSE, 2011). Para isto, os efeitos das diferentes vias de 

matéria sobre as teias tróficas foram calculados como {log10(Trat/Cont)}, sendo Trat 
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(tratamento) a medida de fluxo através da alça microbiana e Cont (controle) a medida 

respectiva de fluxo através de produtores primários. Quando os valores de média eram 

denominados “não significativos”, a princípio o valor adotado foi “0” (zero). Como 

forma de não perder potenciais medidas de “effect size”, o critério para médias de valor 

zero foi: adotar o mínimo valor negativo para valores “0” no controle e o máximo valor 

positivo para valores “0” no tratamento. Para dados extraídos sob a forma de intervalo 

(“range values”) e não havendo como acessar a média nos próprios trabalhos, a mesma 

foi calculada usando os extremos do próprio intervalo. Para as demais médias faltantes, 

recorreu-se diretamente aos autores. Medidas de dispersão como o desvio-padrão não 

foram informadas para todos os trabalhos, por isso não foram utilizadas.  

Grandes valores de “effect size” pertencem a estudos que apresentaram grandes 

diferenças entre tratamento e controle, desde que os mesmos apresentassem baixa 

variabilidade. “Effect sizes” de valor zero significam que não houve diferença entre as 

duas vias; valores positivos e negativos indicam uma tendência geral de que o fluxo via 

alça microbiana foi predominante sobre a via clássica ou não, respectivamente. 

As relações das magnitudes dos efeitos foram montadas em gráficos 

horizontais com seus respectivos intervalos de confiança de 95%, entre categorias 

isoladas para todas as classes e entre categorias combinadas de acordo com os modelos 

validados (serão explicados no próximo parágrafo). A utilização destes valores em 

conjunto com intervalos de confiança fornece informações a mais quanto à estimativa 

pontual e à precisão dessa estimativa, já que somente a adoção do teste de significância 

da hipótese nula não apresentaria alguns pontos interessantes de serem discutidos em 

trabalhos de meta-análise (NAKAGAWA & CUTHILL, 2007). 
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4.2.2.  Análises estatísticas 

Para testar se o fluxo via alça microbiana atuou diferencialmente ou não sobre 

as teias tróficas de acordo com as classes analisadas, foram gerados modelos lineares 

generalizados mistos (GLMMs) e, em seguida, utilizada uma análise de variância 

(ANOVA). Os modelos mistos consistiram na adoção de um fator aleatório (estudo) e 

fatores fixos (ecossistema, clima, abordagem e medida), considerados como variáveis 

categóricas; as magnitudes dos efeitos foram consideradas variáveis dependentes. 

Inicialmente, foi realizado um modelo incluindo efeitos principais entre as variáveis 

categóricas (quatro classes). Para classes com resultados significativos, foram realizados 

modelos mistos incluindo a interação entre os fatores. Após o estabelecimento dos 

modelos, foi adotada a soma dos quadrados “Tipo II” para calcular os efeitos de cada 

classe se não houvesse interações significativas. A distribuição normal e as demais 

funções foram escolhidas na tentativa de ajuste ao melhor modelo e cumprimento de 

pressupostos estatísticos. Além disso, foram realizados contrastes a posteriori, através 

do pós-teste de Tukey, para verificar diferenças entre categorias de classes que 

apresentaram efeito principal significativo. 

No entanto, o desbalanceamento de dados entre certas classes limitou o número 

de modelos executados corretamente pelo programa estatístico. Sendo assim, na seção 

de Resultados somente foram considerados os modelos mistos que apresentaram 

combinações balanceadas. A distribuição dos resíduos foi homogênea para todos os 

modelos gerados. Como mencionado anteriormente, o desempenho da análise não foi 

comprometido dado que as GLMMs são capazes de retirar os efeitos da heterogeneidade 

e da falta de independência dos dados. 

Os gráficos horizontais de “effect size” foram feitos utilizando o software 

GraphPad Prism® versão 5.00 (GraphPad Software, Inc.). As GLMMs e ANOVAs 
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foram feitas utilizando o software R versão 3.2.1 para Windows através da plataforma 

RStudio (R Core Team 2015). Foi adotado um nível de significância de α = 0,05 para 

todas as análises. 

 

5. Resultados 

5.1.  Análise cienciométrica 

Ao final da busca foram compilados 2270 artigos, com média de 76 artigos por 

ano, mínimo de 1 e máximo de 129 trabalhos, relativos a 1983 e a 2011, 

respectivamente (DP = ±25.95) (figura 3). Apesar de a representatividade ser 

extremamente baixa em 1983, o artigo foi mantido, pois correspondeu ao critério deste 

trabalho. 

 

 
Figura 3: Número de artigos levantados de acordo com ano, considerando todo o período amostral (1983-

2012). A linha tracejada representa a média de artigos (76 por ano). 
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Para ecossistema, observou-se que a categoria “oceanos e zonas costeiras” 

apresentou a maior quantidade de estudos (54,87%), cerca de 2,5 vezes maior que a 

segunda categoria mais preponderante, “lagos e lagoas costeiras” (20,86%) (figura 4). 

Em relação aos gráficos de índice de atividade (anexo I), as duas categorias mais 

frequentes citadas anteriormente apresentaram maior estabilidade nas flutuações em 

torno de 1, com “lagos e lagoas costeiras” aproximando-se deste valor a partir da década 

de 1990. Ecossistemas não informados (8,74%) entraram para a terceira categoria que 

mais contribuiu, seguidos de “baías e estuários”, “rios” e “outros”, totalizando estes 

quatro últimos cerca de ¼ dos estudos (24,27%) (figura 4). Ainda que “outros” 

representem o conjunto dos estudos em diversos tipos de ecossistemas (que não incluem 

as categorias anteriores), estes demonstraram uma contribuição baixa no total (85 

artigos). Para os índices de atividade de “baías e estuários”, “rios” e “outros” não foram 

detectados padrões nas flutuações de produtividade ao longo dos 30 anos amostrados. 

 

 
Figura 4: Contribuição relativa (%) das categorias de ecossistema. Total de 2493 observações: 161 

(6,46%) para “baías e estuários”, 520 (20,86%) para “lagos e lagoas costeiras”, 1368 (54,87%) para 

“oceanos e zonas costeiras”, 141 (5,66%) para “rios”, 85 (3,41%) para “outros” e 218 (8,74%) para 

ecossistemas não informados. 
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Para comunidade, as categorias que mais se destacaram e somaram mais de 

50% foram “procariotos” e “cianobactérias e fitoplâncton”, com 29,36% e 26,09%, 

respectivamente (figura 5). Em seguida estão “flagelados”, “zooplâncton” e “ciliados”, 

que apresentaram contribuições menores, mas de no mínimo 10%, representando cerca 

de 35% dos estudos. Os demais, com contribuição menor que 5%, consistiram de 

grupos que possuem baixa importância relativa em estudos sobre alça microbiana 

(“níveis superiores a zooplâncton”, “vírus”, “outros produtores”, “foraminíferos e 

amebas” e “fungos”). 

O diagrama da figura 6 (A) ilustra os possíveis links de interações entre as 

categorias definidas para esse trabalho. Ao retirar as cinco categorias de menor 

contribuição (<5%), o diagrama permanece com as outras cinco que são os principais 

constituintes da alça microbiana: das interações de comensalismo e competição que são 

importantes reguladores de “cianobactérias e fitoplâncton” e “procariotos”, seguida 

pelas sucessivas interações de predação até “zooplâncton”. Sabe-se que existe uma 

variedade de interações entre esses grandes grupos além das representadas, mas por 

motivos de simplificação foram mantidas somente estas. Outros links do diagrama, que 

não estão destacados em vermelho, poderiam fazer parte das principais interações que 

regem a alça microbiana, porém representam interações fracas e/ou pouco evidentes 

(e.g.: aquisição de matéria orgânica por “procariotos”, em sua maioria particulada, 

através de “outros produtores primários”; predação de “procariotos” por “zooplâncton”). 

A figura 6 (B) demonstra a proporção de estudos segundo o número de categorias 

estudadas. Grande parte dos estudos analisaram somente 2 categorias (30,92%), 

enquanto que estudos de 1 categoria corresponderam a 27,95%, ambos totalizando 

aproximadamente 58% do total. Outros estudos, também com proporção de no mínimo 
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10%, compreenderam a análise de 3 ou 4 categorias, 18,45% ou 12,92% 

respectivamente. 

Os dois grupos de maior contribuição também foram os que apresentaram 

maior estabilidade em torno de 1 nos gráficos de índice de atividade (anexo II), 

observando-se uma tendência ao aumento da frequência relativa para “procariotos” a 

partir de 2010. “Ciliados” e “flagelados” demonstraram uma tendência à diminuição da 

frequência de estudos, a partir de 2009 e 2005 respectivamente. Os demais, com 

exceção de “vírus”, não apresentaram padrões nas flutuações ou sinais de 

comportamento representativos. A partir de 1999, estudos com vírus foram aumentando 

em taxa de publicação (Indice de Atividade acima de 1), e depois de 2003 

permaneceram acima desta faixa até o final do período analisado (figura 7). 

 

 
Figura 5: Contribuição relativa (%) das categorias de comunidade. Total de 5715 observações: 573 

(10,03%) para “ciliados”, 1491 (26,09%) para “cianobactérias e fitoplâncton”, 798 (13,96%) para 

“flagelados”, 46 (0,80%) para “foraminíferos e amebas”, 18 (0,32%) para “fungos”, 274 (4,79%) para 

“níveis superiores a zooplâncton”, 85 (1,49%) para “outros produtores”, 1678 (29,36%) para 

“procariotos”, 105 (1,84%) para “vírus” e 647 (11,32%) para “zooplâncton”. 
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Figura 6: (A) Diagrama ilustrando possíveis links de interações entre os componentes pertencentes à alça 

microbiana (conectados por setas vermelhas) e à teia trófica baseada em produtores primários (conectados 

por setas pretas e azuis). Os valores entre parênteses são as porcentagens de estudos que contribuíram 

com as respectivas categorias. As setas de um traço inteiro referem-se às interações de predação; as setas 

tracejadas referem-se às interações de parasitismo; as setas pontilhadas indicam interações de competição; 

as setas grossas (vermelha e azul) referem-se às interações de comensalismo. (B) Relação de 

porcentagens de estudos (%) divididos em número de categorias analisadas, com o esquema de todos eles 

dispostos em A. Total de 2222 estudos: 621 estudaram 1 categoria (27,95%); 687 estudaram 2 categorias 

(30,92%); 410 estudaram 3 categorias (18,45%); 287 estudaram 4 categorias (12,92%); 168 para 5 

categorias (7,56%); 48 para 6 categorias (2,16%) e 1 para 7 categorias (0,05%). 
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Figura 7: Gráfico de índice de atividade retratando como a categoria “vírus” está relacionada aos estudos 

que citaram AZAM et al., (1983) publicados no período em questão. Em pontos acima de 1 sugere-se que 

a categoria está ocorrendo a uma taxa maior que as demais nos estudos considerados no levantamento; 

pontos abaixo de 1 indicam que estudos com “vírus” foram publicados a uma menor taxa; e quando os 

pontos coincidem com 1, as taxas são similares. 

 

Na classe clima, a figura 8 (A) demonstra os índices para “temperado” e 

“tropical”, observando-se uma maior estabilização em torno de 1 para “temperado” ao 

longo de todo o período e um aumento na frequência relativa de “tropical” 

aproximadamente a partir da década de 2000. Na figura 8 (B), destaca-se “temperado” 

com contribuição de quase ¾ dos estudos, e valores bem próximos entre “não 

informado” e “tropical” (12,83% e 12,58%, respectivamente). 

 

 

Figura 8: (A) Gráfico de índice de atividade retratando como as categorias “temperado” e “tropical” estão 

relacionadas aos estudos que citaram AZAM et al., (1983) publicados no período em questão. A 

interpretação das curvas segue o mesmo princípio do que foi descrito para a figura 4. (B) Contribuição 

relativa das categorias de clima. Total de 2361 observações: 1761 (74,59%) para “temperado”, 297 

(12,58%) para “tropical” e 303 (12,83%) para “não informado”. 



30 
 

 

Na classe abordagem metodológica (figura 9), nota-se que “experimental” e 

“observacional” apresentaram maior contribuição, totalizando juntas mais de 80% dos 

estudos. As outras duas categorias contaram com menos de 10% cada uma. No anexo 

III, não são detectadas tendências de aumento, diminuição ou estabilização nas taxas de 

publicação, com exceção da categoria que menos contribuiu (“revisão”), demonstrando 

grande estabilidade em torno de 1. Desta forma, pode-se afirmar que estudos que 

utilizaram abordagem de revisão apresentaram, no geral, uma mesma taxa em relação 

aos demais ao longo dos 30 anos amostrados. 

 

 
Figura 9: Contribuição relativa das categorias de abordagem. Total de 2626 observações: 963 (36,67%) 

para “experimental”, 1189 (45,28%) para “observacional”, 215 (8,19%) para “revisão” e 259 (9,86%) 

para “teórico”. 

 

Quanto à quantificação da alça microbiana, observa-se que na figura 10 (B) 

cerca de 94% dos estudos não realizaram nenhuma medida de fluxo da matéria orgânica 

entre bactérias e seus potenciais consumidores para a comparação com a quantidade de 

matéria transferida no caminho da cadeia clássica (entre fitoplâncton ou cianobactéria e 

seus consumidores). O gráfico do índice de atividade para “sim” (figura 10 (A)) – 
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estudos que quantificaram de alguma forma o fluxo de matéria transferido – demonstra 

uma tendência a poucas oscilações e grande estabilidade em torno de 1, apesar da 

categoria referida compreender um número representativamente baixo de estudos (134 

para “sim” e 2136 para “não”). 

 

 
Figura 10: (A) Gráfico de índice de atividade retratando como a categoria “sim” – tentativas de 

quantificar a alça microbiana – está relacionada aos estudos que citaram AZAM et al., (1983) publicados 

no período em questão. A interpretação das curvas segue o mesmo princípio do que foi descrito para a 

figura 4. (B) Contribuição relativa das categorias de quantificação. Total de 2270 observações: 2136 

(94,10%) para “não” e 134 (5,90%) para “sim”. 

 

5.2. Meta-análise 

Os 134 artigos classificados como “sim” quanto à quantificação foram 

reanalisados de forma mais refinada e, ao final, 40 artigos (representando 240 

observações, cada uma como um par de médias do controle e tratamento) foram 

acessados para a extração dos dados. Os demais foram excluídos porque não 
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corresponderam aos critérios propostos para esta etapa, em sua maioria devido à falta de 

dados comparativos entre os grupos dos controles e tratamentos. 

A média encontrada para o fluxo de matéria e energia via teia clássica foi de 

58,41% (EP = ± 1,75) e via alça microbiana foi de 41,59% (EP = ± 1,75), o que leva à 

mensagem principal de que o fluxo de matéria e energia através da alça microbiana não 

é predominante sobre o fluxo através da teia clássica, embora a diferença seja 

relativamente pequena. 

Foram encontrados efeitos significativos para o modelo que analisou as 

variáveis categóricas por efeitos principais, mas somente para ecossistema (F2,233 = 

4,796, p = 0,017; tabela 1) e clima (F1,234 = 8,967, p = 0,007; tabela 1). O contraste 

através do pós-teste de Tukey para ecossistema utilizando o modelo com efeitos 

principais apontou diferenças significativas entre “ecossistemas marinhos” e 

“estuarinos” (Ecossistemas de água doce – Ecossistemas estuarinos: z = 1,930, p = 

0,123, EP = ± 0,372; Ecossistemas marinhos – Ecossistemas estuarinos: z = 2,908, p = 

0,009, EP = ± 0,348; Ecossistemas marinhos – Ecossistemas de água doce: z = 1,517, p 

= 0,271, EP = ± 0,194). Para clima, obteve-se diferenças significativas entre “tropical” e 

“temperado” (Tropical – Temperado: z = -3,01, p = 0,003, EP = ± 0,229), como já 

esperado pois esta classe é constituída de somente duas categorias. 

A figura 11 corrobora os resultados encontrados nas análises, indicando 

diferenças marcantes entre as categorias de ecossistema e entre as categorias de clima. 

Desta forma, existe uma tendência de estudos em clima tropical a encontrar uma 

predominância da alça microbiana decrescente que os em clima temperado. No mesmo 

sentido, “ecossistemas estuarinos”, ainda que com uma magnitude maior em relação a 

“ecossistemas marinhos” e “ecossistemas de água doce”, tendem a apresentar uma 

predominância da alça decrescente também. Poucas diferenças são encontradas entre as 
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categorias de abordagem, sendo a maior delas entre “experimento de campo” e 

“experimento de laboratório”, e entre as categorias de medida. Entretanto, as análises 

não detectaram efeito significativo para estas últimas classes. 

 

Tabela 1: Resultados dos modelos lineares generalizados mistos (GLMM), considerando os efeitos 

principais com todas as classes. Valores estatisticamente significativos estão sinalizados com o símbolo 

(*). 

Fatores fixos G.L. F-valor P-valor 

Ecossistema 2,233 4,796 0,017* 

Clima 1,234 8,967 0,007* 

Abordagem 5,230 1,910 0,125 

Medida 1,234 1,228 0,274 

 

 

Figura 11: Gráfico das medidas de “effect size” das categorias extraídas para a meta-análise, 

representadas pela média e intervalo de confiança de 95%. O cálculo de “effect size” foi realizado através 

do logaritmo da razão entre as médias do tratamento e do controle. Valores abaixo de “0” indicam a baixa 
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relevância da alça microbiana e a predominância da via trófica clássica e valores acima de “0” indicam o 

efeito reverso. 

 

A análise com modelos mistos considerando a interação entre ecossistema e 

medida não demonstrou efeitos significativos (tabela 2). Como observado 

anteriormente, “ecossistemas estuarinos” apresentaram diferenças significativas quando 

comparados a “ecossistemas marinhos”. No entanto, ainda que não seja possível 

afirmar, é possível detectar uma tendência à maior divergência entre estudos quando 

estas categorias ressaltadas de ecossistema são combinadas com medidas de “consumo 

de biomassa” (figura 12). 

 

Tabela 2: Resultados dos modelos lineares generalizados mistos (GLMM), considerando os fatores 

ecossistema e medida isolados e a interação entre eles. Valores estatisticamente significativos estão 

sinalizados com o símbolo (*). 

Fatores fixos 

(Ecossistema*Medida) 

G.L. F-valor P-valor 

Ecossistema 2,233 2,417 0,107 

Medida 1,234 1,159 0,287 

Ecossistema*Medida 2,233 2,644 0,077 
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Figura 12: Gráfico das medidas de “effect size” das categorias ecossistema e medida, representadas pela 

média e intervalo de confiança de 95%. O cálculo de “effect size” foi realizado através do logaritmo da 

razão entre as médias do tratamento e do controle. Valores abaixo de “0” indicam a baixa relevância da 

alça microbiana e a predominância da via trófica clássica e valores acima de “0” indicam o efeito reverso. 

 

A tabela 3 demonstra os resultados dos modelos de interação entre clima e 

medida, com efeito significativo para o primeiro fator (F1,234 = 4,372, p = 0,044). A 

partir disso, pode-se afirmar que as médias entre as categorias de clima foram 

significativamente diferentes entre si, o que não ocorreu para medida separadamente e a 

interação entre os fatores. Da mesma forma que a figura 12, é possível detectar uma 

tendência à maior divergência entre estudos quando as categorias de clima são 

combinadas com medidas de “consumo de biomassa” (figura 13). 

 

Tabela 3: Resultados dos modelos lineares generalizados mistos (GLMM), considerando os fatores clima 

e medida isolados e a interação entre eles. Valores estatisticamente significativos estão sinalizados com o 

símbolo (*). 

Fatores fixos 

(Clima*Medida) 

G.L. F-valor P-valor 
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Clima 1,234 4,372 0,044* 

Medida 1,234 1,494 0,227 

Clima*Medida 1,234 0,124 0,727 

 

 

Figura 13: Gráfico das medidas de “effect size” das categorias clima e medida, representadas pela média e 

intervalo de confiança de 95%. O cálculo de “effect size” foi realizado através do logaritmo da razão 

entre as médias do tratamento e do controle. Valores abaixo de “0” indicam a baixa relevância da alça 

microbiana e a predominância da via trófica clássica e valores acima de “0” indicam o efeito reverso. 

 

6. Discussão 

Estudos sobre a alça microbiana vêm diversificando-se em ecossistemas, 

climas, grupos ecológicos, abordagens, técnicas, e trazendo cada vez mais perguntas 

divergentes e que necessitam diferentes iniciativas para a compilação de dados na 

literatura, na tentativa de uma análise conjunta e maior compreensão de sua importância 

relativa para teias tróficas de ecossistemas aquáticos. Neste sentido, o caráter de 

quantificação relativa de certas métricas cienciométricas, como os Índices de Atividade, 

auxilia a interpretação dos resultados no sentido de garantir maior acurácia e detecção 

de padrões realistas, pois existe uma valorização diferenciada das variáveis de acordo 
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com suas contribuições para o tema em questão no período analisado. Adicionalmente, 

enquanto revisões e sínteses de dados ecológicos têm focado em abordagens mais 

subjetivas e em métodos de “vote counting”, ecólogos começaram recentemente a 

explorar o uso da meta-análise na tentativa de combinar dados de diferentes estudos 

(ADAMS et al., 1997). 

 

6.1. Análise cienciométrica 

A seleção de artigos baseada na citação de AZAM et al., (1983) compreendeu 

uma quantidade expressiva de artigos, devido principalmente ao impacto que este 

trabalho causou e ainda causa na ecologia microbiana, mesmo com as sucessivas 

modificações que sofreu ao longo dos anos. Os períodos de publicações acima da média 

compreenderam entre 1996 e 2002 e entre 2007 e 2012, com o ponto máximo em 2011 

(figura 3). Logo, percebe-se que o tema esteve circulando mais pela literatura nas duas 

últimas décadas consideradas por cerca de 6 ou 7 anos em cada. 

A grande contribuição de “oceanos e zonas costeiras” (figura 4) deve-se ao 

histórico de pesquisas relacionadas a esses ecossistemas. Trabalhos mais antigos, de 

pelo menos três décadas atrás, que impactaram a área de alguma forma colaboraram no 

contexto de dinâmicas de teias tróficas marinhas (MALONE, 1971; POMEROY, 1974; 

FENCHEL, 1982). Logo, conforme o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias 

se deram a partir da década de 1970, descobertas e refinamentos no conhecimento 

continuaram altamente correlacionados com este tipo de ambiente, já que havia uma 

grande carência técnica na área (CARON, 2005). Esse grande volume de estudos 

envolvendo estes ecossistemas também foi capaz de influenciar os Índices de Atividade 

(anexo I), porque o número total e a variação por ano são fatores importantes no 

cálculo. Assim, se há uma forte estabilização na curva significa que estudos relativos a 
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uma determinada categoria, no caso “oceanos e zonas costeiras”, foram bem 

distribuídos ao longo do período e os anos apresentaram proporções de publicações em 

relação ao total, próximas. 

Esta estabilidade na curva em torno de 1 também foi encontrada para “lagos e 

lagoas costeiras” a partir da década de 1990 (anexo I). Sua contribuição para a 

quantidade de estudos foi cerca de 2,5 vezes menor (figura 4), mas ainda assim reflete 

em parte no comportamento da curva. Investigações em corpos de água doce lênticos se 

deram mais recentemente em relação a ecossistemas marinhos, com abordagens 

comparativas entre outros tipos de ecossistemas no sentido de explorar relações entre os 

componentes das teias e seus subsídios (MANN, 1988; BERNINGER et al., 1991; 

SANDERS et al., 1992). Provavelmente, pelo reconhecimento de que o fósforo é um 

importante fator limitante da produção primária, a aquisição de fósforo inorgânico por 

bactérias começou a ser estudada extensivamente em ambientes de água doce 

(KIRCHMAN, 1994). Estudos mais recentes têm adotado abordagens voltadas à 

modelagem e com caráter preditivo (KAMENIR et al., 2004; JANSSON et al., 2008). 

Quanto aos demais ecossistemas, “baías e estuários”, “rios” e “outros”, a 

contribuição foi bem reduzida (figura 4). Isso também é refletido na dificuldade de 

detectar tendências nas curvas relativas aos Índices de Atividade. Ou seja, no geral os 

estudos contribuíram pouco na compreensão do funcionamento e importância da alça 

para esses ecossistemas. Em “outros”, ecossistemas apresentaram diferenças grandes, 

com maior dominância de “reservatórios” e “áreas alagadas”. Publicações que não 

informaram os ecossistemas têm o potencial de causar vieses na discussão, porém neste 

caso o acesso a essas informações não causaria grandes alterações na distribuição dos 

dados. 
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Os grandes grupos que contribuíram em maior peso para a classe comunidade 

foram “procariotos” e “cianobactérias e fitoplâncton” (figura 5 (A)), que constituem as 

bases principais para a transferência de matéria e energia ao longo das teias tróficas 

aquáticas. Inicialmente, o esforço maior era voltado para estimativas de abundância e 

produção destes grupos, principalmente aqueles que habitavam a região pelágica como 

o bacterioplâncton (FUHRMAN & AZAM, 1980). Após a metade dos anos 1980, novas 

metodologias colaboraram para a análise da composição da comunidade independente 

da criação de cepas (CARON, 2005), o que levou a avanços mais recentes sobre a 

estrutura filogenética desses táxons. O grupo “procariotos” engloba trabalhos com os 

domínios Bacteria (mais amplamente estudados) e Archaea, que possui uma bioquímica 

diferente das demais bactérias e são comumente denominadas “extremófilas”, por serem 

encontradas em ambientes de condições bem adversas (POMEROY et al., 2007). 

Cianobactérias, as bactérias fotossintéticas, possuem no geral um tamanho menor que o 

grupo convencionalmente chamado de fitoplâncton, e demonstraram ser a porção do 

picoplâncton de elevada atividade fotossintética, suportando grande parte da produção 

primária de matéria orgânica em bacias oceânicas centrais (GRAHAM, 1991; 

POMEROY et al., 2007). 

O diagrama de links tróficos (figura 6 (A)) retrata possíveis interações entre os 

grupos, mas não significa que os estudos exploraram todas aquelas que abrangiam uma 

determinada categoria. Destaca-se aquelas que sustentam a alça microbiana; as cinco 

principais categorias que a compõem foram as de maior ocorrência nos estudos. Quanto 

às interações entre produtores primários e bactérias heterotróficas, as mais estudadas são 

as de comensalismo e de competição. 

Constituintes-chave de uma variedade de teias tróficas microbianas, bactérias 

heterotróficas e fitoplâncton podem estabelecer interações reguladas pela 



40 
 

disponibilidade de matéria orgânica ou de nutrientes minerais dissolvidos. Embora 

alguns estudos apontem que a competição seja a principal interação entre os grupos 

(BRATBAK & THINGSTAD, 1985), é relevante considerar que muitos resultados 

encontrados são derivados de experimentos e modelos teóricos, sem retratar possíveis 

variações sazonais em ambientes naturais. Dessa forma, a heterogeneidade ambiental 

pode, por exemplo, levar a uma intensificação da interação quando o aporte de fósforo 

se encontra em concentrações moderadas, ou a um enfraquecimento da mesma quando 

as concentrações de fósforo aumentam (GURUNG et al., 1999). Em sistemas 

oligotróficos, como considerado no geral, a influência bacteriana é mais proeminente, 

sabendo-se que, contudo, sua abundância e atividade tornam-se mais elevadas em 

sistemas eutróficos (COTNER & BIDDANDA, 2002). Já em condições de altas 

concentrações de nutrientes e baixa intensidade luminosa, o fitoplâncton tende a liberar 

menos exudatos e a limitar a bactéria de alguma fonte energética, ainda sem considerar 

que a lise de algas pode tornar-se outra fonte importante de carbono orgânico 

(GURUNG et al., 1999). Assim, existem casos em que o metabolismo bacteriano está 

desacoplado da produção primária local (DEL GIORGIO et al., 1997; JONSSON et al., 

2003). Outro ponto interessante a ser citado é o papel positivo da bactéria sobre a 

atividade fotossintética, através do desenvolvimento de condições mais favoráveis ao 

crescimento algal por aumentar os níveis de CO2 e diminuir os de O2 (MOUGET et al., 

1995). Logo, em lagos caracterizados por elevada produtividade primária, a respiração 

heterotrófica poderia, em certo ponto, favorecer os processos de eutrofização pelo 

aumento da disponibilidade de CO2 (DANGER et al., 2007). 

Devido ao crescente interesse para o entendimento dos papéis ecológicos 

destes grupos, principalmente depois do artigo que lançou o termo da alça microbiana, 

observa-se uma estabilidade nas curvas dos dois grupos (anexo II). Então, à medida que 
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novas perguntas eram respondidas, os esforços eram voltados para novas questões e 

uma proporção de publicações similar às de outros grupos era mantida. No entanto, 

observa-se que a partir de 2010 a taxa de publicação na pesquisa com procariotos 

aumenta em relação aos demais estudos na área. 

Retornando ao diagrama, outros links não destacados, como a aquisição de 

matéria orgânica por “procariotos” (em sua maioria particulada) através de “outros 

produtores primários” e a predação de “procariotos” por “zooplâncton” também podem 

contribuir na sustentação da alça microbiana. Contudo, não são consideradas vias 

efetivas de energia para níveis superiores visto que, no geral, a matéria particulada 

requer um gasto energético maior para ser degradada por bactérias, elevando suas taxas 

de respiração, e o consumo desses procariotos por organismos de espectro de tamanho 

bem maior demandaria estruturas mais especializadas para tal. Em relação ao gráfico da 

figura 6 (B), mais da metade (cerca de 58%) dos estudos exploraram somente um ou 

dois grupos (de acordo com a divisão deste trabalho), considerando que estudos com 

dois grupos foram os que apresentaram grande contribuição em relação a “procariotos” 

e “cianobactérias e fitoplâncton”. 

Seguindo a ordem de contribuição, estão “flagelados”, “zooplâncton” e 

“ciliados”, sendo o primeiro grupo um importante regulador da comunidade bacteriana 

(fotossintética e heterotrófica) (BERNINGER et al., 1991; SHERR et al., 1992; 

GUILLOU et al., 2001). “Ciliados” predam “flagelados”, que, por sua vez, são predados 

por rotíferos, copépodes e cladóceros (JEPPESEN et al., 1998; ZÖLLNER et al., 2000), 

retornando o fluxo de matéria e energia para a via clássica. Além disso, como já 

discutido por AZAM et al., (1983), protistas são provavelmente mais importantes que a 

bactéria na regeneração de nutrientes como fósforo inorgânico e íon amônio, enquanto 

que a contribuição líquida da bactéria é baixa (KIRCHMAN, 1994). 
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No anexo II, não são observadas tendências claras nas demais curvas dos 

Índices de Atividade, com exceção de “ciliados” e “flagelados”, que apresentaram 

queda nas taxas de publicação a partir de 2009 e 2005, respectivamente, e vírus, com 

aumento da frequência relativa acima de 1 a partir de 1999 e permanência acima deste 

nível a partir de 2003 (figura 7). Vírus interagem com boa parte dos integrantes da 

cadeia microbiana, como bactérias, cianobactérias e fitoplâncton. Inicialmente, como 

seus números detectados eram muito baixos, seu papel ecológico tornou-se 

negligenciado por um bom tempo (WEISSE, 2007), até que o trabalho de BERGH et 

al., (1989) mostrou por microscopia eletrônica de transmissão que a abundância viral 

era de fato bem expressiva e suas maiores estimativas foram encontradas em um lago 

eutrófico na Alemanha. A partir da década de 1990, avanços na área colaboraram para 

um melhor entendimento das ações virais nos ecossistemas, e logo, verificou-se que 

estes patógenos exercem um controle diferenciado sobre as comunidades hospedeiras e 

podem atuar como remineralizadores através da liberação de matéria orgânica pouco 

lábil por lises celulares (BRATBAK et al., 1994; JIAO et al., 2010). 

A grande quantidade de estudos em clima temperado (74,59%) contribuiu para 

uma forte estabilidade em torno de 1 no gráfico de Índice de Atividade ao longo de todo 

o período (figura 8). Esse grande enfoque deve-se provavelmente à elevada correlação 

entre pesquisadores e a localização de seus países de origem. Aliado a isto, está o 

pioneirismo que os países temperados apresentaram quanto às principais descobertas e 

adventos metodológicos na ecologia microbiana. O aumento na frequência relativa de 

estudos em clima tropical a partir da década de 2000 pôde desencadear novos 

direcionamentos para compreender e comparar fatores reguladores da atividade 

bacteriana em uma variedade de ecossistemas (BOUVY et al., 1998; PIRLOT et al., 

2007; FARJALLA et al., 2009). Por fim, ainda que as informações de todos os 
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trabalhos fossem resgatadas, o histórico do clima não modificaria esse padrão 

discrepante. Adicionalmente, muitos artigos de caráter experimental e/ou teórico 

poderiam trabalhar sem esta informação. 

Historicamente, sabe-se que estudos observacionais e experimentais têm 

colaborado desde o início dos estudos com teias tróficas microbianas. Por motivos 

logísticos ou de adequação aos objetivos dos trabalhos, optava-se por um ou outro, ou a 

combinação de ambos (UITTO et al., 1997; HULOT et al., 2001). Um ponto 

interessante é que, à medida que as estimativas de estoques de populações em 

laboratórios tornaram-se medidas básicas, novas técnicas permitiram coletas nos 

ambientes naturais sem a necessidade de cultivar cepas, o que poderia levar a 

intervenções nas respostas dos organismos (CARON, 2005). Possivelmente, a 

necessidade de trabalhos teóricos ocorreu mais à frente, conforme o aprimoramento de 

simulações de modelos e seu reconhecimento foram gradualmente crescendo 

(TANAKA et al., 2005; PAVÉS & GONZÁLEZ, 2008), embora que aqueles voltados 

para descrição de métodos já eram comuns há décadas (KRAMBECK, 1981). 

Não foi possível detectar nenhum padrão temporal nas categorias, com exceção 

de “revisão”, que apresentou estabilidade em torno de 1 (anexo III). Este tipo de 

abordagem não é recente e foi uma característica muito importante no lançamento de 

trabalhos que buscavam compilar dados da literatura e gerar novos direcionamentos 

(FENCHEL, 1969; STEELE & FROST, 1977; POMEROY, 1974). Vale acrescentar 

também, como comentado na seção “Materiais e Métodos”, que um mesmo estudo pode 

ter contribuído para mais de uma categoria, porém acredita-se que a importância relativa 

entre as mesmas permaneceria caso este critério não fosse adotado. 
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Por fim, observa-se que houve uma baixa contribuição de estudos que 

quantificaram a alça microbiana (figura 10 (B)). A predominância de estudos que 

citaram e exploraram o conceito da alça microbiana sem quantificá-la de fato reforça os 

questionamentos que vêm sendo feitos a respeito da validade da mesma como uma via 

capaz de sustentar teias tróficas. Até cerca da década de 1990, o foco era voltado para 

estimar estoques e explorar relações qualitativas entre os estoques de diferentes grupos, 

com tentativas de quantificação dessas relações mais recentemente (DOLAN, 2005). 

Assim, esta questão vem de encontro à principal pergunta deste trabalho: qual o status 

do conhecimento que fundamenta bactérias heterotróficas como via energética para a 

sustentação de teias tróficas? 

 

6.2. Meta-análise 

Este trabalho indicou que a via através da produção primária é responsável por 

entre 60,16 e 56,66%, e que a via através da alça microbiana é responsável por entre 

43,34 e 39,84% do fluxo de matéria e energia para os níveis superiores, segundo as 

médias e respectivos erros-padrão calculados a partir dos controles e dos tratamentos, 

respectivamente. No entanto, estas estimativas devem ser feitas sob certas ressalvas: a 

heterogeneidade e a falta de independência entre os dados foram desconsiderados e cada 

par de observações de controle e tratamento foi tratado como um estudo único. É 

importante acrescentar também que os valores extraídos e analisados para este trabalho 

compreendem valores de transferência de matéria, a energia em potencial 

disponibilizada para o próximo nível trófico. Questões acerca da assimilação, produção 

e perda de energia não são verificadas. De qualquer forma, é válido traçar algumas 

inferências, dado à falta de conclusões a respeito do tema. 
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Um ponto chave da alça microbiana é a habilidade da bactéria de absorver 

nutrientes minerais do oceano, fornecendo a ela uma vantagem competitiva sobre o 

fitoplâncton, enquanto que o controle pelos flagelados sobre as bactérias pode 

influenciar no resultado dessa competição por nutrientes (AZAM et al., 1983; 

KUUPPO-LEINIKKI et al., 1994; KISAND et al., 2001; DANGER et al., 2007). No 

debate “sink or link”, alguns trabalhos defendem a ideia de que a bactéria funcionaria 

como um “link”, uma via alternativa de recurso para os metazoários através da predação 

por protozoários (SHERR et al., 1992; ZÖLLNER et al., 2009); outros defendem a ideia 

de que ela funcionaria como um sumidouro de carbono fixado, pois a cada nível trófico 

parte da energia seria liberada pela respiração (DUCKLOW et al., 1986). Assim, a 

fração da produção bacteriana que atinge a teia clássica depende de quantos níveis 

tróficos estão envolvidos entre bactérias e metazoários (WEISSE, 2007), ou seja, o 

comprimento da cadeia. Portanto, mesmo que estes procariotos tenham uma capacidade 

superior ao fitoplâncton de absorver nutrientes em baixas concentrações na coluna 

d’água (COTNER & BIDDANDA, 2002), a transferência de energia pela alça 

microbiana pode tornar-se uma via ineficiente para sustentar níveis tróficos superiores 

(BERGLUND et al., 2007). Por outro lado, trabalhos já indicaram que flagelados e 

ciliados podem consumir algas, o que leva a questionamentos sobre a validez de separar 

a alça microbiana da teia trófica clássica, quando juntas compreendem uma única teia 

trófica microbiana (SHERR & SHERR, 1988). 

Nossas análises forneceram evidências de que estudos com alça microbiana 

apresentam efeitos significativos em relação a algumas variáveis (classes). No entanto, a 

magnitude e a variação desses efeitos variaram entre as classes e dentro das classes. No 

geral, os efeitos foram substanciais para ecossistema e clima, enquanto que para 

abordagem e medida as diferenças foram menores, mas não significativas (tabela 1). As 
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diferenças detectadas em ecossistema e clima refletem bastante o padrão demonstrado 

na análise cienciométrica, ainda que o número de artigos analisados na etapa da meta-

análise tenha sido reduzido. 

Este trabalho demonstra que, para ecossistema, os efeitos da alça microbiana 

foram expressivos entre “ecossistemas estuarinos” e “marinhos”. Além disso, mesmo 

que com uma grande variação da magnitude entre as categorias, houve uma tendência à 

diminuição da importância da alça em estudos com ambientes estuarinos em relação a 

ambientes marinhos e de água doce (figura 11). Sabe-se que a disponibilidade de 

recursos, a presença de predadores, dentre outras variáveis, podem criar condições 

diferenciadas para as taxas de produção de procariotos e produtores primários. Em 

estuários, ainda que estudos tenham apontado sentidos diferentes sobre a importância da 

via heterotrófica (COFFIN & SHARP, 1987; BOUVY et al., 2006), os que 

quantificaram direcionaram questões sobre o papel do zooplâncton na regeneração de 

nutrientes e no controle de protozoários, além das condições em ambientes estuarinos 

que promovem maior ciclagem de matéria orgânica entre os compartimentos pelágico e 

bêntico (ROMAN et al., 1988; BAIRD & ULANOWICZ, 1993). Desta forma, são 

necessários maiores aprofundamentos na quantificação das vias de matéria e energia em 

ecossistemas estuarinos, visto que a importância relativa da alça microbiana pode estar 

subestimada. Os “ecossistemas marinhos” e “de água doce” não apresentaram 

diferenças marcantes entre si devido às grandes contribuições sobre o tema, comparados 

a “ecossistemas estuarinos” (BAIRD & ULANOWICZ, 1989; RIVKIN et al., 1999; 

WEITERE et al., 2005). Embora certas categorias sejam resultado de junções de mais 

de um tipo de ecossistema (água doce: lagos e rios), tal critério foi adotado sem a 

intenção de mascarar possíveis efeitos divergentes sobre a alça microbiana, e 
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considerando também que somente um artigo trabalhou com rios. Além disso, zonas 

costeiras foram consideradas como parte de “ecossistemas marinhos”. 

Alguns casos não esperados ocorreram nos modelos de interação, quando não 

houve efeito entre ecossistema e medida (tabela 2). No entanto, observa-se que estudos 

em “ecossistemas marinhos” e que utilizaram medidas de “consumo de biomassa” 

tenderam ao aumento da relevância da alça microbiana (figura 12), enquanto que 

estudos em “ecossistemas estuarinos” utilizando a mesma medida tenderam ao 

decréscimo. Como já comentado, estudos em estuários ainda possuem baixo impacto e 

retratam diferenças pouco consistentes em relação aos demais ecossistemas. 

Para clima, como já esperado, efeitos significativos foram encontrados entre 

“temperado” e “tropical”, além da tendência à redução da importância da alça em 

estudos de clima tropical comparados aos de clima temperado (figura 11). Razões 

históricas e geográficas relacionam-se às condicionantes deste padrão para clima, 

promovendo diferentes perfis de estudos que testam a relevância da alça microbiana 

(HAGSTRÖM et al., 1988; PRISCU et al., 1999; HART et al., 2000; SAKKA et al., 

2002). No entanto, tais resultados podem estar enviesados devido à grande diferença de 

contribuições entre climas, como no caso de ecossistemas. 

Os modelos de interação entre clima e medida só diferiram para clima (tabela 

3). Provavelmente, este resultado indica que as categorias de clima estão mais 

uniformemente divergentes quando comparadas às categorias de outras classes. Além 

disso, quando consideradas com medidas de consumo, “temperado” e “tropical” 

diferiram em uma escala maior e estudos em clima temperado combinados a medidas de 

“consumo de biomassa” (figura 13) tenderam a encontrar um aumento da 

predominância da alça microbiana. 
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Quanto aos efeitos não encontrados para categorias de abordagem e medida 

(tabela 1), é importante destacar alguns pontos. Este trabalho procurou estabelecer os 

principais tipos de abordagem encontrados nos artigos e destrinchou a abordagem 

experimental em “experimento de campo” e “experimento de laboratório”. Estas duas 

categorias, mesmo que uma delas tenha se sobreposto a zero, obtiveram as maiores 

diferenças de médias. Sabe-se que trabalhar com múltiplos níveis e controlar diversos 

fatores que atuam mutuamente pode não ser logisticamente possível. Neste sentido, 

ressalta-se a valorização da aplicação de abordagens complementares e/ou que sejam 

aplicadas na escala de estudo adequada (DOLAN et al., 2005). 

De acordo com diferenças detectadas com categorias combinadas, sugere-se 

que o tipo de medida é um fator relevante para detectar com mais rigor padrões de 

predominância da alça microbiana ou da via clássica. Assim, a medida direta de 

ingestão do recurso (bactéria, cianobactéria ou fitoplâncton) por parte do consumidor 

(“consumo de biomassa”) pode aumentar a eficiência na detecção do sentido do fluxo 

de matéria e energia, e por fim, garantir resultados mais consistentes acerca da dinâmica 

de teias tróficas. Por outro lado, estudos também têm obtido sucesso na utilização de 

medidas de “fluxo de carbono” (UITTO et al., 1997; LUGOMELA et al., 2001; TSAI et 

al., 2008). De qualquer forma, nosso trabalho não detectou grandes diferenças entre as 

duas medidas e a escolha de uma delas foi dependente do contexto do artigo 

(abordagem, comunidade, ecossistema). Por fim, o agrupamento de tipos de medida em 

duas categorias foi uma forma de facilitar a compreensão do emprego de uma variedade 

de métodos que, em última análise, quantificam relações de consumo. 

O baixo número total de estudos refletiu em uma grande variação no tamanho 

amostral entre as categorias isoladas e combinadas. De qualquer forma, é válido discutir 

diferenças não significativas também, e considerar a heterogeneidade dos dados, quando 
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são encontrados padrões biologicamente interessantes, pois trata-se de um trabalho de 

caráter meta-analítico. Pesquisadores que realizam meta-análises sintetizam várias 

publicações que podem não fornecer todas as informações estatísticas necessárias para o 

cumprimento dos pressupostos; muitas vezes é difícil obter estatísticas básicas de 

estudos publicados (GUREVITCH et al., 1992). 

Houve dificuldade de extrair informações acerca do estado trófico dos 

sistemas; uma minoria divulgou a classificação dos ecossistemas analisados. Assim, foi 

um fator que não foi explorado neste trabalho. Contudo, sabe-se que esta informação 

teria o potencial de desencadear mais discussões sobre a importância da variação desse 

tipo de condição ambiental no balanço entre as diferentes vias de matéria e energia para 

níveis tróficos superiores. Outra questão é um possível tipo de viés que pode estar 

embutido nestes artigos analisados; trata-se da publicação tendenciada e moldada por 

resultados estatisticamente significativos (GATES, 2002). Assim, reforça-se que mais 

estudos quantitativos sejam explorados no sentido de diminuir a magnitude do efeito de 

resultados manipulados sobre interpretações gerais de trabalhos de revisão. 

Ainda que este trabalho apresente limitações, principalmente quanto a 

generalizações, acredita-se que as considerações sejam válidas dadas a carência por 

avanços nas discussões em certos aspectos sobre o tema. A busca pelo preenchimento 

de lacunas sempre abre portas a novas questões; no entanto, uma boa base de trabalhos 

para compilação de conhecimentos também se faz necessária de tempos e tempos. E o 

objetivo não é encerrar discussões sobre o tema, e sim redirecionar perguntas para o que 

seria cientificamente interessante e factível explorar do paradigma da alça microbiana. 
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7. Conclusão 

Na tentativa de traçar um panorama sobre avanços e perspectivas a respeito do 

paradigma da alça microbiana, e considerando a quantidade restrita de artigos que 

fizeram parte da meta-análise, este trabalho traz alguns direcionamentos: 

 A grande contribuição de estudos em oceanos e zonas costeiras deve-se aos 

esforços voltados a explorar os papéis dos microorganismos seguidos de 

aprimoramentos nas técnicas de análise do mesmo tipo de ambiente; lagos e lagoas 

costeiras apresentaram destaque a partir da década de 1990, direcionando questões sobre 

interações entre integrantes das teias e seus recursos. No geral, os demais tipos de 

ecossistemas apresentaram contribuições pouco expressivas quanto à relevância da alça 

microbiana, embora alguns estudos com estuários e rios a tenham quantificado; 

 Os dois grandes grupos mais estudados foram os pertencentes aos 

procariotos e pequenos produtores, as principais bases na sustentação de teias, seguidos 

por flagelados, zooplâncton e ciliados, os demais constituintes responsáveis por 

transferir matéria e energia para níveis superiores e, em grande parte, por regenerar 

nutrientes na coluna d’água. Vírus é outro integrante importante, cujas interações com a 

alça microbiana começaram a ser mais investigadas no final do século XX. Outros 

componentes, dependendo do ambiente analisado, podem atuar conjuntamente com a 

alça microbiana, porém foram poucas as publicações que exploraram essas interações; 

 A grande quantidade de estudos em clima temperado está relacionada 

principalmente ao pioneirismo de países cujos ambientes estudados comumente 

pertenciam a este tipo de clima. Assim, avanços relativos a teias tróficas microbianas 

eram frequentemente voltados a ambientes temperados. Estudos em clima tropical 

ganharam mais força há poucas décadas e, por isso, ainda contribuem pouco para o 

tema, comparativamente. 
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 Abordagens observacionais e experimentais contribuíram em larga escala 

para o entendimento de dados relativos à abundância, biomassa e processos reguladores 

de teias tróficas microbianas, o que aos poucos levou a uma maior independência por 

parte das coletas em termos de artefatos oriundos da criação de cultivos. À medida que 

descobertas e conceitos eram estabelecidos, revisões foram publicadas e suas 

contribuições têm sido mais constantes ao longo do tempo em relação a estudos 

teóricos, que ganharam mais forças com o aperfeiçoamento de modelos preditivos mais 

recentemente; 

 Analisando os artigos da meta-análise: a transferência de matéria e energia 

através da teia trófica clássica foi predominante, mas a margem de diferença não foi 

muito grande como alguns estudos já apontaram. No entanto, dada a fragilidade desta 

estimativa por causa das variações na contribuição de cada trabalho, tal inferência 

necessita de maiores investigações para serem alcançados resultados mais realistas; 

 Ecossistemas marinhos e de água doce contribuíram em maior escala do que 

estuários, sendo que as diferenças foram ressaltadas quando considerada a medida de 

consumo de biomassa. Estudos futuros devem focar em ecossistemas estuarinos, entre 

outros ambientes que não entraram para a quantificação da alça microbiana, valorizando 

diferentes abordagens e medidas; 

 O padrão discrepante de estudos focando em climas temperados e tropicais 

também é ressaltado quando considerada a medida de consumo de biomassa. Neste 

sentido, é importante que estudos continuem explorando a relevância da alça microbiana 

sob diferentes condições climáticas; 

 Ainda que resultados em relação a abordagens e medidas não tenham sido 

consistentes, ressaltam-se tendências a divergências entre abordagens experimentais e 



52 
 

valorizam-se estudos que explorem diferentes medidas (diretas ou indiretas) na tentativa 

de detectar com maior acurácia a importância relativa da alça microbiana. 
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Anexo I: Índices de atividade das categorias de ecossistema 

 

  

  

 

 

Figura 14: Gráficos de índices de atividade retratando como as categoria “baías e estuários”, “lagos e lagoas e 

costeiras”, “oceanos e zonas costeiras”, “rios” e “outros” estão relacionadas aos estudos que citaram Azam et al., 

(1983) publicados no período em questão. 
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Anexo II: Índices de atividade das categorias de comunidade 
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Figura 15: Gráficos de índices de atividade retratando como as categoria “ciliados”, “cianobactérias e fitoplâncton”, 

“flagelados”, “foraminíferos e amebas”, “fungos”, “níveis superiores a zooplâncton”, “outros produtores”, 

“procariotos” e “zooplâncton” estão relacionadas aos estudos que citaram Azam et al., (1983) publicados no período 

em questão. 
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Anexo III: Índices de atividade das categorias de abordagem 

 

  

  
 

Figura 16: Gráficos de índices de atividade retratando como as categorias “experimental”, “observacional”, “revisão” e 

“teórico” estão relacionadas aos estudos que citaram Azam et al., (1983) publicados no período em questão. 
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Anexo IV: Relação das variáveis extraídas dos artigos da meta-análise 

 

Tabela 4: Classificações dos artigos da meta-análise de acordo com as categorias de ecossistema, clima, 

abordagem e medida. Os valores de “effect size” não foram divulgados. 

Autor/Ano Ecossistema Clima Abordagem Medida 

Koshikawa et 

al., (1996) 

Marinho Temperado Experimento de 

laboratório 

Fluxo de 

carbono 

Sorokin et al., 

(1985) 

Marinho Tropical Coleta de campo Fluxo de 

carbono 

Michaels and 

Silver, (1988) 

Marinho Temperado Modelagem Fluxo de 

carbono 

Sondergaard et 

al., (1988) 

Água doce Temperado Experimento de 

campo 

Fluxo de 

carbono 

Hagström et al., 

(1988) 

Marinho Temperado Experimento de 

laboratório 

Fluxo de 

carbono 

Roman et al., 

(1988) 

Estuarino Temperado Experimento de 

laboratório 

Consumo de 

biomassa + 

Fluxo de 

carbono 

Baird and 

Ulanowicz, 

(1989) 

Marinho Temperado Modelagem Fluxo de 

carbono 

Weisse et al., 

(1990) 

Água doce Temperado Experimento de 

campo 

Fluxo de 

carbono 

Bernard and 

Rassoulzadegan, 

(1990) 

NA NA Experimento de 

laboratório 

Consumo de 

biomassa 

Christoffersen 

et al., (1990) 

Água doce Temperado Coleta de campo Consumo de 

biomassa 

Fahnenstiel et 

al., (1991) 

Marinho Temperado Experimento de 

laboratório 

Consumo de 

biomassa 

Stone et al., 

(1993) 

Água doce Temperado Modelagem Fluxo de 

carbono 

Baird and 

Ulanowicz, 

(1993) 

Estuarino Temperado Modelagem Fluxo de 

carbono 

Lignell et al., 

(1993) 

Marinho Temperado Experimento de 

laboratório 

Fluxo de 

carbono 

Kreeger and 

Newell, (1996) 

Marinho Temperado Experimento de 

laboratório 

Fluxo de 

carbono 

Vézina et al., 

(1997) 

Marinho Temperado Coleta de campo Fluxo de 

carbono 

Uitto et al., 

(1997) 

Marinho Temperado Coleta de campo Fluxo de 

carbono 

Vichi et al., 

(1998) 

Marinho Temperado Coleta de campo Fluxo de 

carbono 

Niquil et al., 

(1998) 

Marinho Tropical Coleta de campo Fluxo de 

carbono 
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Priscu et al., 

(1999) 

Água doce Temperado Modelagem Fluxo de 

carbono 

Rivkin et al., 

(1999) 

Marinho Temperado Experimento de 

laboratório 

Consumo de 

biomassa 

Koshikawa et 

al., (1999) 

Marinho Temperado Experimento de 

laboratório 

Fluxo de 

carbono 

Heymans and 

Baird, (2000) 

Marinho Tropical Modelagem Fluxo de 

carbono 

Hart et al., 

(2000) 

Água doce Tropical Coleta de campo Consumo de 

biomassa 

Lugomela et al., 

(2001) 

Marinho Temperado Coleta de campo Fluxo de 

carbono 

Gaedke et al., 

(2002) 

Água doce Temperado Coleta de campo Fluxo de 

carbono 

Sakka et al., 

(2002) 

Marinho Tropical Coleta de campo + 

Modelagem 

Fluxo de 

carbono 

Zeldis et al., 

(2002) 

Marinho Temperado Experimento de 

laboratório 

Consumo de 

biomassa 

Work et al., 

(2005) 

Água doce Temperado Coleta de campo + 

Modelagem 

Fluxo de 

carbono 

Weitere et al., 

(2005) 

Água doce Temperado Coleta de campo Fluxo de 

carbono 

Ichinokawa and 

Takahashi, 

(2006) 

Marinho Temperado Coleta de campo Fluxo de 

carbono 

Nakagawa et al., 

(2007) 

Marinho Temperado Experimento de 

laboratório + 

Modelagem 

Fluxo de 

carbono 

Sandberg, 

(2007) 

Marinho Temperado Coleta de campo Fluxo de 

carbono 

Berglund et al., 

(2007) 

Marinho Temperado Experimento de 

laboratório 

Fluxo de 

carbono 

Tsai et al., 

(2008) 

Marinho Tropical Coleta de campo Consumo de 

biomassa 

Hlaili et al., 

(2008) 

Água doce Temperado Coleta de campo Consumo de 

biomassa 

Laws, (2008) Água doce Temperado Modelagem Fluxo de 

carbono 

Pearce et al., 

(2011) 

Marinho Temperado Experimento de 

laboratório 

Consumo de 

biomassa 

Meng et al., 

(2012) 

Marinho Temperado Coleta de campo Consumo de 

biomassa 

Tsai et al., 

(2012) 

Marinho Temperado Coleta de campo Fluxo de 

carbono 
 


