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CARACTERIZAÇ�O QUfMICA DOS SEDIMENTOS DE LAGOS DE VARZEAS 

DA AMAZONIA CENTRAL 

Carlos Clemente Cerrl 
Orientador 

Sêrg10 Roberto Bulc�o Brtngel 

RESUMO 

Foram analisados os sedimentos de vinte 

e nove lagos de vár2eas, que const1tuem uma 

s19n1f1cat1va da bacia Amaz8n1ca: Lagos do Rto Branco: 

Lagos do rio Negro: Lagos dd rio Negro sobre 1nflu@nc1a do 

rto Branco e Lagos do rto Solim8es/Amazonas. Determinou-

se, os cáttons trocávets (Cálcto, Magn6s10, S6dto, 

Potássio e Alumínio), os elementos· na forma total 

(N1trog@n10, F6sforo, S6dt6, Potise10, Manganis e Ferro>, 

bem como o Carbomo org�n1co, P1gmento total e o pH. Fez-

se ainda, a determinação da granulometria e a difração aos 

ra1o�X, da fração argila. 
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Antes da ionflulnc1a �oro o r10 Branco, os 

sedimentos do rio Negro, apresentam teores de soma de bases 

de 3,0 a 7,5 e.mg/100g: pH 4,1 a 5,1 e teor de argila de 

10 %. Apos a confluinc1a, o rio Negro aprêsenta teores de 

soma de bases de 5,9 a 10,1 e.mg/100g: pH 5,1 a 6,8 e teor 

de argila de 45 %, o que comprova a fert1l1zaçlo sobretudo� 

de sua margem esquerda, pelas 1nflulnc1aa das águas e 

sedimentos do r10 Branco. 



CHEMICAL CHARACTERIZATION OF VARZEA LARES SEDIMENTS OF 

CENTRAL AMAZONIA 

Sér910 Rpberto Bulcão Br1n9el 

Carlos Clemente Cerr1 
Adv1sor 

BUMMARY 

Sed1ments fram twenty-n1ne varzea l�kes, 

represent.1ng a s1gn1f1cant area of the Aroazon bastn, were 

analyzed -: lakes af the Branco rtver;· lal<es of the Negro 

rlver; lakea of the rtver Negro tnfluenced by the Branco 

rtver and lakes of rtvers Sól1m8es/Amazonas. Exchang�able 

cations 

Alum1n1um) 

<Calei um, 

were 

Magnesium, 

deterMlned. 

Sodium, Potassium and 

Also total- Nttrogen, 

Phosphorus, Sodtum, Potass1um, Manganese and Ir1on, bes1des 

organic Carbon, total- plgment, and pH were determined. 

Gran�lometry and X-ray d1ffract1on of the clay fract1on 

were aiso deterro1ned. 



Before the confluence w1th Branco r1ver, 

sedtments from rlver Negro showed average contents of sum 

of bas1s of 3.0 to 7.5 e.mg/10091 pH 4.1 to 5.1 and 10% 

clay content. After the confluence the Negro rtver showed 

average contenta of sum of beats of 5.9 to 10.1 e.mg/1009: 

pH 5.1 to 6.8 and 45 % clay content, whtch proves the 

fert1l1zat1on of the margtn due to the lnfluence of the 

waters and sedimenta from rtver Branco.· 
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1 • 1 NTRODUCIO 

Muito se. tem escrito sobre a limnologia e 

hidrogeoquímica da região Amaz6nica, particularmente da

Amaz6nia Central. A literatura existente está mais 

concentrada na química das águas dos principais 

ecossistemas aquáticos da região, sem contudo relacioná-la 

com os sedimentos dos lagos que constituem ess�s ambientes. 

Há portanto um flagrante desconhecimento sobre as 

características e propriedades desses sedimentos. 

A car&ncia de informações sobre os 

sedimentos deve-se, provavelmente, à intrincada rede 

hidrográfica da bacia e as inerentes dificuldades nas 

operações de amostragens, especificas para a região. 

O objetivo primordial deste trabalho é o 

de fornecer informações básicas sobre as principais 

características dos sedimentos dos lagos de uma área 

significativamente importante da bacia Amazônica: Lagos do 

Rio Branco, Lagos do Rio Negro, Lagos do Rio Negro sobre 

influªncia do Rio Branco e Lagos do Rio Solimões/Amazonas. 



02 

Os resultados aqui apresentados, 

certamente, serão de utilidade para os programas de 

pesquisas em andamento e futuros, que visam a compreensão 

da hidrogeoquímica do meio natural amaz6nico e sobretudo 

poderão servir de refer8ncias para os programas de 

monitoramento das alteraç8es do meio, devido ao 

desmatamento que ora se intensifica na região. 

Para atingir os objetivos propostos foram 

realizadas excursões em barco laboratório, e coletados 

sedimento do fundo de vinte e nove principais lagos de 

várzeas que compõem as conflu@ncias dos rios Negro e Branco 

e, ainda do rio Solimões/Amazonas. As amostras coletadas 

foram analisadas quanto as principais características 

físicas, químicas, físico-químicas e mineralógicas. 
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2. REVIS�O BIBLIOGRAFICA 

Neste item, são mostrados os aspectos 

gerais da bacia Amazônica relativos a Geologia, Geografia, 

Clima, Vegetação, Solo e as características Limnológicas. 

2.1. MEIO FlSICO DA BACIA AMAZONICA: ASPECTOS GERAIS 

2.1.1. GEOGRAFIA 

A exata definição dos limites geográficos 

da bacia Amazônica é bastante difícil, uma vez que o termo 

Amazônia é empregado num sentido bastante amplo. Assim, 

por vezes, o termo Amaz6nia é utilizado para identificar 

a região Norte do Brasil, muito embora, como região 

natural, ela estenda-se por vários outros países da 

Américado Sul (FIGURA 1): ao Norte pelas duas Guianas e o 

Suriname, e a Leste pela Venezuela, Colômbia, Equador, Peru 

e Bolívia. Por outro lado a Amazônia também é identificada 

como uma área que compreende a bacia de drenagem do rio 
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Amazonas. No entanto, em algumas regiões, a Amazônia 

ultrapassa os divisores de água desta bacia e dos seus 

principais tributários (Xingu, Tapajós e Tocantins), os 

quais tªm suas cabeceiras situadas no cerrado brasileiro. 

Existem divergªncias quanto aos seus limites. SIOLI 

(1984), considera o rio Tocantins como afluente do rio 

Amazonas, enquanto GIBBS (1975), n�o considera esse rio 

como tributário do Amazonas. 

Visando uma ocupação e o desenvolvimento 

por parte do Governo Federal, a bacia Amazônica passou a

2 
ser chamada de Amazônia Legal. Esta área de 5.030.000 km , 

a qual ocupa aproximadamente 59 % do território brasileiro, 
o 

está contida entre os paralelos de 16 S no Estado do Mato 
o 

Grosso, pelo paralelo de 13 S no Estado de Gofas e 
o o 

ainda, pelos meridianos de 44 U e 79 W Gr. 

clássica é 

A bacia Amaz8nica tem uma configuração 

formada de extensas planícies e ladeada por 

terras elevadas. Ao Oeste encontra-s& as cordilheiras dos 

Andes, com altitudes de 3.000 a 7.000 m. Ao Norte destacam-

se o escudo das Guianas com altitudes variando de 200 a 500-

m e ao Sul, o escudo Brasileiro, também com altitudes de 

200 a 500 m. 
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O principal rio de descarga dessa bacia é 

o rio Amazonas, que tem comd formadores os rios Ucayali e

Maranon, no Peru e seus principais tributários no lado 

brasileiro, s�o os rios Juruá, Purus, Madeira, Tapajós e 

Xingu, pela margem direita; enquanto que os da margem 

esquerda, s�o os rios Iça, Japurá, Negro e Trombetas. ·Tem 

um sentido direcional Oeste - Leste totalizando &.771 km, 

paralel� à linha do Equador, desaguando no Oceano AtlSntico 

CSTALLARD, 1983). 

2.1.1.1. RELEVO 

O rel@vo atual da bacia'Amaz6nica acha-se 

intimamente relacionado a processos geológicos da era 

Quaternária, principalmente às variaçaes no nível do oceano 

devido às glaciações <IRION, 1984a e KLAMMER, 1984>. 

As principais unidades de relªvo da bacia 

amaz8nica foram enumeradas por KLAMMER (1984), em ordem 

decrescente de suas idades: a - o nplateau" de deposiç�o 

conhecido como argila Belterra; b - um relevo de suave 

eros�o descendo o plat8 até uma altitude de, 

aproximadamente, 80 m acima do nível atual dos rios e e -

um grupo de 9 a 10 várzeas fósseis estendendo-se da altura 

de 80 m até o presente nível do mar <FIGURA 2). 



A argila ·Belterra tem 
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altitudes 

aproximadas de 100 m a  250 m acima do nível do mar na 

região central da Amaz6nia. Ao se distanciar do rio 

Amazonas este "plateau" pode atingir 300 m de altitude. 

SOMBROECK (19&6), ao estudar essas argilas, atribuiu a 

origem marinha-lacustre, 

formação de um grande 

represamento dos rios, 

sendo depositada durante a 

lago, que foi formado pelo 

devido à subida do nível do mar 

durante o período de transição entre a era Terciária e a 

Quaternária. Jã IRION (1984a) , atribui a formaç�o da 

argila Belterra aos produtos de intemperismo da formaç'ão 

Barreiras, cujos sedimentos foram depositados durante o

Terciário. 

Grande parte dos terrenos que na Amazônia 

são conhecidos como terra-firme constituem, segundo KLAMMER 

(1984), as várzeas r·6sse is, que atualmente se encontram 

modeladas em função de sua litologia e estrutura e que o 

grau de dissecação é um reflexo de sua idade. 
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FIGURA 2. Ev0nte� de D�p0�1��e @ Ero��e na B�cl& Am�z8n1e� 

e Forma� do Rel�vo Atual <Klamer, 1984). 



situam próximas 
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As várzeas mais jovens da Amazônia, que se 

aos canais dos grandes rios, t@m sua 

origem no Holoceno (JUNK, 1984 e IRION, 1984). Durante a 

glaciaç�o de Wurmian (18.000 anos), houve conseqü�ntemente 

um abaixamento do n(vel do mar de cerca de 130 m. Desta 

forma, os vales do canal principal e o baixo curso de seus 

tributários foram intensivamente erodidos, ou seja, os 

sedimentos foram depositados durante o final do Terciário 

e durante o Pleistoceno. Com o fim des�a glaciaç�o, houve 

um rápido aumento no nível do mar até 125 m, havendo a 

formação de um grande lago devido ao represamento dos_rios, 

onde hoje est�o localizadas as várzeas atuais. (SIOLI, 

1975b; IRION, 1984a e KLAMMER, 1984). 

2.1.2. CLIMA E HIDROLOGIA 

Estudos realizados por SALATI (1984), 

indicam que a Amaz6nia, recebe no limite superior da 
-2 -1

atmosfera um máximo de 875 cal.cm .d , entre janeiro a 
-2 -1

dezembro e um mínimo de 730 cal.cm .d em junho e julho, 

sendo que 50 % dessa quantidade chegam à superfície. 

NIMER (1977), relata que devido ao regime 

de temperatura, toda a regi�o Norte do Brasil, na qual está 

contida 70 % da bacia Amazônica, possui domini� climâtico 

quente, sendo os principais subdomínios climáticos: 
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o super úmido e o úmido. O super úmido domina a porção 

Oeste da bacia, grosseiramente a parte de Manaus, onde o 

tipo climático é o equatorial, Já na posiç�o Leste da bacia 

a partir de Manaus, domina o úmido, com tipo climático 

tropical� 

A distribuição de precipitação na bacia é 

sensivelmente, menos unirorme <FIGURA 3). O movimento 
o ,

meridional do Sol entre os paralelos 23 27 , cruzando a 

linha do Equador duas vezes por ano em intervalos de seis 

meses, �onjuntamente, com a fonte de Agua e ar quente que é 

o Oceano Atl�ntico, são os principais fatores que 

determinam os padr5es de clima e conseqüentemente a 

pluviosidade da região Amazônica (SALATI, 1984 � 198&). 

MARQUES et alii (1979), estimaram que a 

quantidade média de vapor dágua armazenado na atmosfera 

(água precipitável) é da ordem de 35 mm; enquanto a média 

mundial é de 28 mm, conferindo à regi�o condições 

isotérmicas, com alta pluviosidade. Relatam ainda, que a 

pluviosidade anual é maior na costa Norte, com valores 

acima de 3.250 mm, sendo que esse valor decresce em direção 

1 Amaz6nia Central atingindo um mínimo de 1.750 mm. A a 

partir da Amaz8nia Central, a quantidade anual de 

precipitação começa a aumentar, desta feita, em direções 

Nordeste e Sudeste. Na direç�o Nordeste, encontraram-se os 
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maiores índices, ficando em tbrno de 3.500 mm e a Sudeste, 

esses valores s�o menores alcançando 2.250 a 2.500 mm 

(SALATI et. ali i, 1978 a NIMER, 1977). Porém, SALA.TI (1986), 
-1

mostra que esses índices podem chegar à 5.000 mm.ano , na

regi�o Andina.

'-~
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FIGURA 3. Distribuição Anual das Precipitações na Região 

Amaz8nica <Salati, 1984). 
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(1979), numa 

Trabalho realizado por RIBEIRO 8 VILA NOVA

reserva florestal perto de Manaus (Reserva 

Florestal Ducke, à 26 km de Manaus), durante o perfodo de 

1965 a 1973, observaram um valor médio da precipitaç�o de 

2.478 mm e de 1.536 mm para a evapotranspiração, sugerindo 

que 62 % da água precipitada volta à atmosfera e 38 % fica 

no sistema ou saiu do mesmo por escoamento superficial. 

LEOPOLDO . e� alii - (1982b), também 

trabalhando em uma reserva florestal tropical próximo a 

Manaus (Bacia Modelo, à 80 km de Manaus), estimaram que 

74 % da precipitação que atinge o dossel da floresta foi 

evapotranspirado e o restante 26 % foi perdido por 

escoamento; sendo que o valor absoluto da precipitação foi 

de 2.088,9 mm e da evapotranspiração,e 1.548,2 mm. 

Estudos realizados no alto rio Negro, 

Venezuela, em São Carlos do Rio Negro, por JORDAN et alii 

(1981), onde estimaram que 52 % da precipitação foi 

evapotranspirada e 48 % deixou a bacia pelo escoamento 

superficial. Determinaram ainda, que a precipitaç�o foi bem· 
-1

mais elevada nesta região, na ordem de 3;664 mm.ano 

enquanto nas outras �reas da Amazônia Central foram 
-1

estimadas em 2.214 mm.ano 
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Considerando-se a bacia como um todo, 

MOLION (1979), observou que 48 % da precipit.aç�o (2.379 
-1

mm.ano ) era evapotranspirado e 52 % era escoado pelo rio

Amazonas. MARQUES et atii (1980), 
-1

chegaram a resultados 

semelhantes; 2.328 mm.ano foram precipitados e 54 % foram 

Estimaram através · da 
3 -1 

evapotranspirados. 

precipitação, a bacia recebe 

ainda, que 
12 

11,87.10 m .ano e, 

3 
descarga 

-1

através da 
i2 

5,44.10 m . ano 

do rio Amazonas, deixa o sistema

Pelos trabalhos climatol6gicos até agora 

realizados na região Amaz6nica, podemos caracterizá-la por 

altas temperaturas com baixas amplitudes térmicas onde 

predomina o clima quente e úmido; precipitação bastante 

elevada durante o ano, em média 2.200 mm CSALATI, 198&).

2.1.3. VEGETAC�O 

Apesar da Amazônica constituir-se na mais 

vasta região de floresta tropical, sua flora é muito pouca 

conhecida. Destacam-se os trabalhos de (SPRUCE, 1908; 

GATES, 1927; GUNTHER, 1931; ULE, 1947; SOARES, 1948c; 

KUHIMANN, 1959; VELOSO, 1962 e 19&G; PIRES g 1957, 1966 e 

1973; RIZZINE, 1967 e SIOLI, 1967). SIOLI (19G8a), foi 

quem caracterizou, ecologicamente, essa região. 
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2.1.3.1. TIPOS· FISIONOMICOS 

Grande parte de área coberta pela floresta 

Amazônica tem uma fisionomia extremamente uniforme, mas no 

seu interior há uma riqueza de diversificação 

varia com as condições locais, as 

bot�nica que 

precipitações 

pulviométricas, as alterações anuais nos níveis dos rios e 

outros fatores ecológicos. 

Amazônica 

Segundo PIRES (19GG e 1973), a floresta 

é coberta por 90 % de floresta de terra-firme 

(terras não inundadas), de determinados tipos, não tendo 

uma distribuição uniforme. Essa diferença é devida em 

parte, à grande variedade de espécies de árvores, e mais 

ainda à diversidade das características . de solo, 

profundidade e facilidade de drenagem, profundidade e 

flutuação do lençol freático e dos microclimas. Na Figura 

4, Mostra-se os vários tipos de vegetação existente na 

região Norte do Brasil, segundo KUHLMANN (1977). 

2.1.3.2. FLORESTA DE TERRA FIRME 

Cobrindo 90 % da floresta Amazônica, 

situa-se nas terras altas e não alagadas. Fisionomicamente, 

é uni�orme em toda a sua extens�o, mas há uma grande 

variedade na composiç�o das espécies de uma �rea para 
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outra. Porém, podem ser subdivididas em: 

a. Floresta elevada com grande biomassa, 

cobertura relativamente esparsa do 

terreno. Arvores altas, copas fechadas, 

lianas grossas e lenhosas e pouco 

numerosas; 

b. Floresta

reduzida,

baixa com biomassa 

relacionada com a altura, 

solo, declividade do·terreno; cobertura 

espessa, árvores baixas e um maior 

número de plantas end§micas; 

c. Floresta de cipó, com biomassa média e 

d. 

.totalmente 

situ,ada 

Tocantins; 

bambuzais 

epíf it,as; 

Floresta 

nica), um 

entrelaçada de 1 i anas, 

entre os rios Xingu 

formação 

e 

de tende à 

e possui muito pouco 

de campina (caatinga amaza-

tipo de floresta baixa e

cerrada, um solo de areia branca, inter-

mediário entre a floresta alta e a 

campina; possui uma flora carac-t.er !s-

tica, na qual se incluem muitas 
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Tipos de Vegetação da Região Norte <Amaz6nia). 

<A> Floresta de Terra Firme; (B) Floresta de·

Várzeas; (C) Floresta Subcaducif6lia e (D). 

Campo� CKuhlmann, 1977). 
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de 

campina (caatinga) do alto rio Negro 

tem um endemismo e uma diversificaç�o 

vegetal muito superior às de outros do 

mesmo tipo situada no Baixo rio Negro, 

próximo a Manaus: 

e. Floresta seca, com biomassa média,

alta penetração de luz no terreno,

abund�ncia de cipó e grande nómero de 

árvores, cujas folhagens caem perio- · 

dica mente. Esse tipo de vegetaç�o 

representa uma transição entre a· flo

resta alta amaz8nica e as variações de 

cerrados cerrad�o do Brasil Central, 

sendo comum no Mato 

1948c; PIRES, 1957i 

RIZZINI, 19G7; SIOLI, 

KUHLMANMu 1977). 

Grosso <SOARES, 

19&G e 1973; 

1967 e 19G8a e 

2.1.3.3. FLORESTA DE VARZEAS 

Esses tipos de vegetação são encontrados 

em solos, periodicamente alagados. A duração do perfódo de 

alagamento varia de acordo com a altura em que ela se situa 

acima do nível do rio. 
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A floresta · que é alagada anualmente 

apresenta uma considerável diferença na composiç�o das 

espécies em comparação à floresta de terra- firme, 

achando-se a maioria de suas espécies adaptadas tanto a um 

tipo quanto ao outro. A floresta de várzeas apresenta menor 

diversidade de espécies do que a de terra-firme <PIRES, 

19G& e 1973 e SIOLI, 19G8a >. 

Nas florestas de várzeas altas, o terreno 

tem cobertura esparsa, sendo comum a presença de rafzes 

respiratórias <p@n®um�t6foro>. Esse tipo de floresta é 

geralmente mais baixo do que a de terra-firme, apresentando 

algumas árvores gigantescas como a samaúna <C@iba 

pentandra) <PIRES, 19&G e 1973 e SIOLI� 19G8a). 

Nas florestas inundáveis de 

<TABELA 1), o conteúdo dos elementos nutritivos 

várzeas 

N, P, Ca, 

Mg e K s�o mais altos que os verificados na floresta de 

igapó <KLINGE et alii, 1983). Essas concentrações s�o 

variáveis de acordo com as espécies que constituem -essa 

vegetaç�o. 
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TABELA 1. CONTEUDO DE Ca, Mg, Na, K, N � P, NAS FLORESTAS 

INUNDAVEIS DE VARZEAS (Klinge et alii, 1983). 

E L E M E N T O S N U T R I T I V O S 
ESPECIES 

Ca Mg Na N p 

---------------
ppm 

-------------------

Boraginacea 
<Munguba) · 15.887 3.992 156 31.286 35.000 2.260 

Leguminosae I .sp. 
< I nga) 23.702 2.87& 107 8.463 35.500 1.600 

Miliaceae Pichilia 
sp 2&.417 6.716 35 6.683 17.800 1.720 

Guttiferae brasiliense (Mart.) 
Pl .et. Tr. 13.930 2.433 58 13.732 14.&00 1.510 

2.1.3.4.FLORESTA DE lGAPO 

E o tipo de vegetaç�o encontrada em solos 

permanentemente alagado, com água estagnada durante, pelo 

menos, uma parte do ano. Geralmente, o solo e a água são

bastante ácidos (SIOLI,· 195&b e SICLI a KLIHOE, 19&2). Sua 

vegetac;:ão é altamente específica e apresenta menor 

diversidade de espécies, ocorrendo, porém, endemismo em 

muitos igapós isolados (PIRES, 19&& e 1973). 
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As raízes de escoras e as respiratórias 

s�o ma1s numero�as. Alguns 1gap6s tornam-se secos e se 

transformam em pratas durante uma pequena parte do ano, 

mas, o terreno n�o é adequado para sustentar uma floresta 

Nas florestas 1nundáve1s de 1gap6, o 

conteúdo de elementos nutritivos tais como, Ca; Mg; Na e K, 

s�o mais baixos (KLJNOE 0t �111, 1983). Sendo · que a 

concentrações são var1áve1s e dependem das espécies 

existentes nessas áreas (TABELA 2). 

TABELA 2. CONTEnoo DE e�. Mg, N�, K, N@ P, NAS FLORESTAS 

INUNOAVEIS DE lGAPO (K11ng@ ®t �111, 1983). 

ELE.ME N TOS N U T R I T I V O S 
ESPECIES 

Ca Mg Na 

ppm

Leguminosae Macrolobium (DC). 
Benth. 5.497 2.009 · 105

K N 

9.943 25.500 

Leguminosae Aldina latifolla var. lat1fol1a Spruce 

p 

1.100 

ex Benth. 1.330 1.236 20 3.565 24.300 400 

Sapotaceae Franchetella crassifolla wawra (Rad1k) 
J.M.Pires 660 372 41 5.794 12.700 360 

Theaceae Ternstrocemia 
andolltana 1.583 1.310 65 13.129 12.200 160 
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2.1.4. GEOLOGIA 

Com base nos estudos realizados por 

PUTZER, (1984 ); SCHUBART, (1983) ® SIOLI, (1975b), podemos 

definir, geologicamente, a bacia Amazônica como uma bacia 

sedimentar 1ntercrat8n1ca, formada entre os escudos 

Brasileiro e das Guianas. Já STALLARD (1983), sugere quatro 

zonas morfoestruturais bem definidas: escudo Pré-Cambríano 

(Bras1le1ro e das Guianas>: bacia Amaz8ntca: a Cord1lhe1ra 

doa Andes e a depressão Sub-Andina (FIGURA 5). 

A base de toda bac1a é formada por rochas 

cristalinas da era Pré-Cambriana. Essas rochas encontram-se 

nos limites Norte e Sul da bacia, sendo que- ao Norte, 

formam o escudos das Guianas, constituídos de rochas ígneas 

e metamórficas de composiç�o ácida à intermediária (PUTZER, 

1984 ® STALbARD, 1983). Ao Sul, está o escudo Brasileiro, 

que 6 bastante similar ao das Guianas. Estas plataformas 

cr1stal1nas avançam do Norte e do Sul em direção à 

Amaz8nica, cobertas de sedimentos recentes depressão 

(KLAMMER, 1984). No limite Oeste da bacia, está a 

Cordilheira dos Andes, que surgiu na era Cenoz81ca, sendo 

roais recente que os escudos cristalinos. Apresenta uma 

l1t�log1a bastante �omplexa, sendo composta por argel1tos, 

carbonatos, arenitos e sedimentos flúvto-lacustres 

(STALLARD, 1983). 
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(2) Ewcudo Cristmltnoss · (3) D@pres��o Sug-�nd1na

e (4) Cordilh�tra� dos Andes. (S!oli v 1975a). 
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Historicamente, a formaç�o da bacia 

Amazônica é bastante antiga. Data da era Paleozôica (420 

milhees de anos), quando não havia ainda surgido a 

cordilheira dos Andes, a Africa a a América do Sul formavam 

um único contimente. A depressão situada entre os dois 

escudos cristalinos foi invadida pelo mar, através de 

transgressees no sentido Oeste para Leste, pelo menos trªs 

vezes durante os 2300 milh�es de anos que duraram esta era. 

Desta forma, alternaram-se período de sedimentaç�o e 

erosão CPUTZER, 1984 e SIOLI, 1975b). Atualmente estes 

sedimentos só não foram cobertos em duas estreitas faixas 

que margeiam os escudos cristalinos na regi�o do Baixo 

Amazonas. Na era Mesozóica foi um período de desnudação, 

tendo no Cretácio, ocorrido intrus�es de diabásico, através 

de fraturas da crosta, quando da formação do Oceano 

Atlântico. SCHUBART (1983), · afirma que nessa era houve 

deposição de sedimentos flúvio-1·acustre. 

Nesta fase� havia duas bacias dis�intas; 

uma onde o padr�o de drenagem era semelhante ao que ocorre 

atualmente, ou seja, os rios percorriam, predominantemente, 

o sentido Oeste-Leste (SCHUBART, 1983); na segunda bacia 

situada na região de Iquitos (Peru), os rios drenavam para 

o Pacifico, no sentido Leste-Oeste. No final da era 

Terciária, no período Mioceno, houve a elevação dos Andes. 
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Conseqüentemente, os rios que corriam em sua direção foram 

bloqueados, passando a fluir em sentido contrário, ou seja, 

de Oeste para Leste CGIBBS, 19G5s SIOLI, 1975b@ PUTZER, 

1.984) 

Seguiu-se um período de deposição de 

sedimentos de origem flúvio-lacustre, constituído 

principalmente de silte-argila, originando a formaç�o 

Barreiras <Alter do Chão>. Durante o período Plioceno e 

toda a era Quaternária, devido a oscílaç8es do nível do mar 

ocasionadas pelas glaciaçees, os rios da bacia Amaz6nica 

alternaram períodos de deposiç�o com perfodo de eros�o, 

formando extensas planfc1es de inundaç�o e estabelecendo o 

atual padrão de drenadem (JUNK, 1984; SIOLI, 1974b; 

KLAMMER, 1984 e IRION, 19&4�). 

2.1,4,1. ORXOEH DA BACIA AMAZONICA 

Segundo KATZER (1903)� OLIVEIRA a LEONARDO 

(1943) e SIOLI (1965), as águas da região Amaz8nica tiveram 

um papel preponderante na formação geol6gtca da regilo. A 

"bacia amaz8nica" era coberta por um golfo do mar do 

oceano Pacífico, o qual era aberto para Este, e limitado ao· 

Norte e ao Sul pelos maciços das Guianas e do Brasil· 

Cent.ra l , e fechado a Leste� Esse golfo, possivelmente 

tenha durado todo o Paleozóico. 
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Os movimentos verticais que afastaram o 

continente, durante o Mesoz6ico, fizeram com que o mar se 

retirasse desse golfo e, consequentemente o seu secamento. 

Os rios que drenavam nessa zona, tiveram o seu movimento 

seguido em direção ao Pacífico, isto, somente com o 

levantamento dos Andes, isto é, no fim do Mioceno. Desse 

levantamento, resultou um lago de· água doce, pois se 

encontrava fechado por todos os lados, tendo somente uma 

pequena ligaç�o com o mar das Antilhas. 

No Pleistoceno, a margem do "lago 

amazônico" da época do Terciário, teve início a um 

rebaixamento, fazendo com que as águas iniciassem os 

seus movimentos de descida, desta feita, para o lado do 

Atl�ntico. Isto ocoreu, devido ao grande peso da massa de 

· água e de sedimento em cima do bloco contimental.

Com a movimentação das águas para o 

Atlântico. O peso da massa de água foi diminuindo e a 

crosta terrestre teve um levantamento-leve, ficando acima 

do nível do mar, dando origem às "terras firmes" · e à 

"floresta amaz6nica". 

2.1.4.2. ORIGEM DOS SEDIMENTOS 

Os sedimentos tlm sua origem na erosão de 
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rochas pré-existentes, que podem situar-se a várias 

distâncias do lugar onde haverá a acumulação, como também 

da própria jrea de deposição. 

Os sedimentos carreados pelo rio 

Solimões/Amazonas são provenientes dos Andes. Sua vazão 

observada em Obidos é de, aproximadamente, 170 milhees de 

toneladas em solução e 425 milhões de toneladas em 

suspens�o, que passam anualmente neste ponto {LEINZ & 

AMARAL, 1978; MEADE et ali 1, 1979 e BRASIL, 1904) .. 

A composição desse sedimento, é o fluxo- da 

composição das rochas que estão sofrendo erosão na fonte de 

produção e da natureza dos precipitados orgânicos e 

inorgânicos susceptíveis de se somarem no sítio de 

deposição. Essa composição depende, também, da relação 

entre o (ntemperismo na fonte de deposição e a deposição na 

bacia sedimentar. 

Se as rochas erosivas 

intemperizadas, seus constituintes 

estão profundamente 

minerais estão 

quimicamente desintegrados. Quando a velocidade de erosão á 

rápida, então os minerais são transportados e soterrados 

antes que possam ocorrer muitas alteraçôes e desintegraç�o 

(BRASIL, 1984). 
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2.1.4.3. SEDIMENTAC�O 

Na bacia Amazônica, camadas denominadas 

s�o atribuídas, pelo menos em parte ao 

evid@ncia paleontológica de maior peso são 

dentes identificados como pertencentes a dinossauros 

ter6podes <BRASIL, 1984). 

Localizam-se na Amaz8nia as mais 

importantes áreas de sed.imentação Quaternária. São as 

argilas aflorantes nas margens do rio Juruá, com biválidos 

de água doce, folha e vertebrados� que permitem sua dataç�o 

com o Quaternário. A planície de inundaç�o do Amazonas é 

sede de intensa sedimentaç�o. Nas várzeas e lagos, 

acumula-se grande quantidade de sed�mentos, depositados 

pelas cheias. As regiões que não sofrem influ@ncia da 

enchente são formadas por sedimentos Quaternários 

antigos <BRASIL, 1984). 

mais 

Nas cabeceiras do rio Branco, ocorrem os 

sedimentos Quaternários denominados formação Boa Vista. 

Toda a sedimentaç�o Pleistocêníca que cobre a baciã do 

Amazonas extravasa-se, cobrindo o embasamento. Que a Oeste 

do meridiano de Manaus, é denominada formação Iça, na qual 

se assinala a pr-esença de turfa 

DAVIS (19G4), estimou que a descarga do 
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3 -1 

rio Amazonas era de 212.000 m • s , entretanto OLTMANN 
3 -1 

(19G8), calculou em 175.000 m .  s , isto perto de Obidos. 

Para esse mesmo local, RlCHEY @t �lii (s.d.), estimaram em 
3 -1 

177.000 m .  s na écopa do início da subida das águas e de 
3 -1 

202.000 m .  s , no início da descida das águas. 

GIBBS (19G5), calculou o total de descarga 
8 -1

de sedimentos do rio Amazonas em 3,5.10 t ano 

representando 80 % do total que é descarregado no Oceano 

Atlântico na·regi�o equatorial. Enquanto que, MAEDE @t

�111 (198G), estimaram que os sedimentos que s�o lançados 

ao Atlântico pelo rio Amazonas, é da ordem de 1,1 a 
9 -1

1,3.10 t.ano 

Segundo NORDIN al11 (1981), a 

distribuiç�o de tàmanho de partfculas do leito do rio 

Amazonas, n�o sofre var.iaç�o apreciável desde de lquitos, 

no Peru, até Macapá, no Brasil, 

3.200 km. 

isto uma distlncia de 

Entretanto, LANDIN �lii (1978), 

registraram que as areias do rio Amazonas, próximas de 

Iquttos, ou seja, nos primeiros 1.300 km s�o ricas em 

minerais instáveis, tais como "hyper�th�n@", augita e 

anfib611o, o que indica uma fonte predominantemente andina 

e que as areias nos 2.000 km inferiores contªm menos 
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minerais 

tu.rmal i na. 

instáveis e maiores proporção de zircão e 

Estudos de sed1ment.os em 

realizados por MAEDE et. alii (1979), mostraram 

suspensão 

que as 

concentraçôes em secç8es transversais do rio Amazonas e de 

seus tributários não apresentam distribuição uniforme. 

Entretanto, os que estão entre 0,01 a 0,5 mm acham-se em 

maior concentração junto do fundo, e que a maior parte das 

variações transversais são devidas as diferenças nas 

concentrações de silte e argila em suspensão. 

ainda que o material do fundo, recolhido na 

Mostraram 

sua maior 

parte por draga de sucção é de areia fina a média em quase 

todas as secções transversais 9 desde Iquitos até à foz do 

rio Amazonas. Mostraram também que a distribuição 

granulométrica do material do fundo não varia sensivelmente 

em 3.300 km do curso d9 rio. 

Em estudos sedimentol6g1cos realizados na 

•ilha da Marchanteria, rio Solim�es/Amazonas, foi verificado

a un1form1dade tanto na mineralogia como da compostç�o

geoquímica. As areias dessa ilha consistem principalmente 

de quartzo, e o feldspato está presente em pequena 

proporç�o (IRION et al11, 1983). 

Esses autores, observaram que as frações 
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dos grãos finos dos sedimentos consistiam principalmente de 

montmorilonita, ilita, caulinita e clarita, em adição ao 

quartzo e ao feldspato. Mostraram também que a química da 

f�ação em suspensão no rio Amazonas é casualmente muito 

similar �s frações de argilas do sedimentos da ilha. Esses 

sedimentos slo ricos em nutrientes ino�gânicos, e são 

essenciais para o bom conhecimento da fertilidade das 

várzeas do Amazonas. 

IRION (1982), ao perscrutar os lagos 

localizados na parte Central da Amazônia Ocidental, 

sugeriu, que o começo da sedimentaç�o durante o período 

Holoc@nico coincidiu com o levantamento mundial do nível do 

mar, devido as informações obtidas por meio do uso do 

carbono radioativo encontrado nesses sedimentos. 

Quanto ·a composição i8n1ca dos minerais de 

argilas e a ausªncia de minerais autogªnicos IRION (1982), 

descarta a possibilidade da exist@ncia de 11m clima árido, e 

que a continuidade do bosque chuvoso tropical na Amazônia 

Ocidental não est, somente relacionada com o período 

Pleistoc@nico médio a tardio, mas também, com o Holoceno. 

Sendo que suas conclusões não excluem a possibilidade de. 

que nas áreas baixas mais ao Norte e Sul do rio Amazonas,. 

nas flutuações do Quaternãrio haviam sido suficientemente 

severas como para trocar o carácter da vegetaç�o. 
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Estimativas dos sedimentos em suspensão no 

rio Amazonas foram feitas por MEADE et alii (1979), onde 

em Obidos, este 
3. -1

rio apresenta uma descarga de 230.000 

m .s e uma concentração de sedimentos suspensos na ardem 
-1-1 3 -1 

de 235 mg.l e em Manacapuru, 130.000 m .s e 200 mg. l 

enquanto o rio Negro apresenta um descarga de 50.000 m . 
-1

s e uma concentração de sedimentos suspensos na ordem 
-1

de 

5 mg. 1 

2.1.5. SOLOS 

dos solos da 

principalmente 

SANCHEZ @t �111 (1982), atribuem que 75 % 

Amaz8nia são 

os Oxisols e 

ácidos 

Ult.isols 

e inférteis, 

segundo a 

classificação americana, ou Podzolicos e Latossolos pela 

classificação brasileira; 15 % da área é dominada por solos 

aluviais pouco drenados, que pela classificaç�o americana 

são os Aquepts, Aquents e Gleysols. Os solos moderadamente 

férteis e bem drenados constituem 8 % da área, e são 

classificados como Alfisois, Molisois, Vertisois, Tropopst 

e Fluvents. Os 3 % restantes, s�o os arenosos de baixissima 

fertilidade, classificados 

Podsols. 

como Spodosols, Psamments e 

Com base nos estudos de SANCHEZ et alii 

(1982), podemos atribuir que 90 % são deficientes em 
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fósforo; 73 % apresentam toxidade de alumínio; 56 ¾ sofrem 

inundações periódica e drenagem deficiente; 16 % 

apresentam baixa Capacidade de Troca de Cátions; 15 % 

evidenciam alta erodibilidade; 67 % tem capacidade de 

formação de latertta, caso haja exposição do subsolo. Com 

isso, evidencia-se que as maiores limitações dos solos da 

Amazônia são de origem química e ffs�ca, e somente G % da 

área (32 milhões de ha), s�o constituídas de solos sem 

maiores limitações para a agricultura. 

STALLARD (1983), relaciona os trªs maiores 

tipos de solos com áreas de diferentes climas e vegetaç�o: 

as Savanas que ocorrem na região Nordeste e Sul, onde os 

solos tendem a ser cauliníticos com níveis variáveis de 

sesqui6xidos de alumínio, e um maior período seco em 

relação às outras regiões; na parte Central da bacia estão 

localizados os solos predominantemente caulin(ticos com 

teores médios de quartzo e a região de Campina-Caatinga, 

com um menor período seco,. onde os solos s�o bas.tantes 

ricos em quartzo, com ocorrência de caulinita e

sesquióxidos de alumínio. 

Amazônica, 

IRION (1978), relacioria os solos da bacia 

às formações geológicas dos escudos Cristalinos 

e da formação Barreiras, mostrando que são solos formados 

por rochas cristalinas de textura grosseira, com alta 
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ricos em feldspatos· e que 

os perfís encontram-se 

altamente intemperizados com formação de caulinita apartir 

dos feldspatos. S�o solos ácidos e de baixa fertilidade, 

onde a soma de cátions (Ca, Mg, Na e K), apresenta-se 

normalmente baixa. IRION (1976), atribui a esses solos uma 

constituiçlo de 90 % de caulinita e que os solos dos 

escudos cristalinos slo geralmente mais ricos que os da 

formação Barreiras. 

Estudos realizados na parte Oeste da baci� 

sedimentar da Amaz6nia por SOMB80EK (1984), evidenciam que 

os solos ali existentes s�o menos intemperízados que os da 

parte Leste, uma vez que são predominantemente formados de 

materiais andinos, sedimentos marinhos e cinzas vulcânicas. 

Esse autor faz uma classificação dos solos dessa região, 

baseando-se na exist@ncla ou não de diferenciação textural. 

Afirma que essa diferencia9ão, ocorrem mais para a parte 

Sudeste do Brasil e na Col8mbia, Peru e Bolívia. São solos 

ácidos, constituídos de minerais de argilas como a ilita 

em adição , caulinita e sesqui6xidos. Apresenta ainda- uma 

Capacidade de Troca de Cátions relativamente alta, onde o ·

horizonte B-textural ou argflico apresenta bai><a atividade 

de argila (Podzólico Vermeiho-Amar.elo, áiico, atividade de 

argila baixa ou Paleudults de acordo com a classificação � 
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alta atividade de argila 

34 

<Podzólico 

álico, atividade alta ou Tropudults 

segundo a classificação americana)� 

Nos escudos Cristalinos Pré-Cambrianos 

situados na parte Norte e Sul da bacia Amaz6nica, 

encontram-se os solos cujas características são bastantes 

variadas. Alguns desses solos são bastantes semelhantes 

àqueles encontrados na planície Amaz6nica (formação 

Barreiras), como os Latossolos Vermelho-Amarelo álico 

CHaplortx, pela classificaç�o americana). Outros, são os 

solos fisicamente semelhantes, onde a fraç�o argila 

apresenta uma grande percentagem de óxido de ferro, devido 

à rocha-m�e (basaltos e rochas sedimentar de ferro

magnésio). Esses solos são conhecidos como Terra-Roxa 

Estruturada <Paleudalfs, na classificação americana) 

SOMBROEK <1984). 

IRIOM (197G), atribui que os solos das 

áreas Paleozóicas são menos intemperizados se comparados 

com os solos formados sobre a formaç�o Barreiras, devido à 

menor impermeabilidade das rochas sedimentares do 

Paleoz6ico. Ressalta que a mica nesse solos apresentam-se 

ainda, relativamente bem preservadas, enquanto que os. 

feldspatos Já foram totalmente intemperizados, levando à 

formação de caulinita. IRION (1978), observa que, nas 

primeiras camadas, esses solos est�o compatíveis com os 
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solos que ocorrem na formação Barreiras e nos escudos 

cristalinos, e que entre 1,5 a 5 metros ocorrem um 

intemperismo parcial da ilita, 

magnésio e potássio. 

aumentando o conteúdo de 

SOMBROEK (1984), relaciona os solos que se 

encontram sobre os dep6sitos Cretáceo-Terciários, como 

pertencentes à parte Oeste e não apresentam gradiente 

textural- significante. S�o solos mais ricos em minerais e 

menos uniformes, se comparados com os da formação 

Barreiras, sendo constituídos por sedimentos de textura 

fina resistente à infiltração da água e pouco drenados 

197& @ 1978). O resultado final da intemperização 

desses solos é, geralmente, a montmorilonita de baixa-

atividade (lRlON 1984). 

2.2. CONSIDERACOES LXHNOLOGXCAS 

Nos ambientes terrestres, existem vários 

sistemas aquosos, como lacustrico (lagos, lagoas) e fluvial 

(cursos de água, rios). Muitas vezes, encontramos também os 

pantanos e brejos. Existem dois fatores ecológicos que 

Julgamos de especial import�ncia nesses ambientes aquosos: 
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água ou correntes torna-se importante pela influªncia que 

causa na circulação de oxigênio dissolvido e dos nut.�ientes 

<SOARES, 1951 e 1959; MARLIER, 19G7; SCH�OERBEL, 1971; 

SCHMIDT, 1973; JUNK, 1980 e SANTOS, 1980). 

MARLIER (1967), estudando trªs lagos da 

região Amaz6nica, um de água clara, um de água branca e um 

de água preta, diz que somente os lagos de água branca 

possuem. uma produção au�6ctona razoável de matéria 

org�nica. E, que devido à falta de sais minerais, a 

pródução primária é muito baixa nos outros lagos. 

Quanto a biomassa desses lagos, MARLIER 

(19€>7), afirma que é alta nos lagos de água branca e que 

a produção aumenta somente com a enchente. Esses fen6menos 

podem ter razões em processos diferentes. Um deles, é a 

chuva que traz alguma quantidade de nitrog@nio. Outro, é a 
,, 

penetração de água freática atravás do fundo do lago quando 

sobe o nível das águas ao redor do lago. Sendo que, o lago 

quando recebe água diretamente de um afluênte de água 

branca Crio Amazonas/Solimões), também 

suplemento de matéria mineral. 

ganha um novo 

Nas águas claras e pretas de lagos 

florestais, a produção orgânica � alóctona. O estoque de 

matéria orgânica, no lago, aumerita progressivamente com a 
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evolução ecológica da água e com a ação dos organismos os 

quais acumulam nutrientes dentro da pr6pr1a subst�ncia. A 

produção autóctona mostra, também, um pequeno aumento 

quando sobe o nível da água, porem a biomassa total sempre 

permanece pequena (HARLIER, 19&7).

Segundo MARLIER (19&7), um dos fatores da 

produtividade o qual, desta maneira, parece importante, é o 

número de animais. Primeiro, eles armazenam nutrientes os 

quais, em outro caso, seriam perdidos aos cursos de água, 

afluentes dos lagos; segundo, eles aumentam a velocidade de 

mineralização do material fornecido pelas plantas do 

litoral, o que cai para dentro da água e torna-se acessível 

ao ciclo do lago. O primeiro- processo é dependente da 

densidade da população animal e o segundo é dependente da 

densidade e da diversidade da mesma. E �ue a ação favorável 

do rio Solimões/Amazonas e das águas brancas s6bre a 

produtividade 

hipsométrico 

demonstra a importância de um levantamento 

acurado da região para o fim de uma 

delimitaç�o de zonas de produtividade na bacia. 

química das 

geologia das 

notável mente 

brasileira. 

SIOLI (1968b), mostra uma relaç�o entre a 

águas (água freática e água corrente) e a· 

áreas de influªncia sobre .as mesmas são 

nítidas, principalmente na amaz6nia 
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Sendo que, os maciços do arqueano ao Norte 

e ao Sul do Amazonas produzem águas que s�o, químicamente, 

bastante pobres e puras a que possuem valores de pH bem 

mais baixos. Mais pobres e mais ácidas, s�o as águas das 

zonas da séri@ das Barr®ir®� e da formaç�o Psrá, ambas de 

origem plioceno-pleistoceno; enquanto que 

Amazônia, na zona da form�ç�o Peb��. de 

no Oeste da 

igual idade 

geologica, ocorrem águas mais ricas e menos ácidas. 

Segundo S X OLI, em todas estás áreas 

geológicas s�o encontradas manchas de areia esbranquiçadas 

(pod�ols), cobertas de um tipo especial de vegetaç�p, as 

quais produzem águas pr@tffi@; dos latossolos amar&los que 

suportam a floresta alta, provém águas cristalinas. A� 

águas pretas contem grande quantidade de substâncias 

corantes, de humus, enquanto que os teores de fons 

inorgânicos e os valores de pH são os mais baixos da 

amaz6nia. 

A concentraç�o de material suspenso e. os 

teores de diversas substâncias dissolvidas no rio Negro, 

são relativamente baixas, contudo sofrem variações durante 

o ano. Os materiais suspensos, as frações suspensas de 

ferro e de fosfato, e o teor total de sais dissolvidos, 

apresentam um mãximo de concentração, coincidindo com o 

princípio da estaç�o chuvosa, quando o rio ainda está muito 
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baixo, mas já começando a subir SCHMIDT (i972Q). 

Segundo JUNK (1980), as várzeas do 

Amazonas estende-se dos Andes até o Oceano Atl'ântico com 

uma largura de 20 a 100 km. Sua área.foi calculada por 

SOARES (1956) em 64.000km . 

A explicação sugerida para a formação 

desta região é de que há 75.000 anos atrás, o nível do mar 

esteve de cerca de 100 metros abaixo do nível atual, 

durante um 

<AIRBRIDGE, 

período de aproximadamente 50.000 anos 

1961). Em conseqüincia de baixada do nível do 

mar, o rio Amazonas e seus tributários formaram lagos de 

fundo de vales. A subseqüente subida do mar até o nível 

· atual, provocou um rep�esamento dos ribs nos seus próprios 

vales. Co� isso, mais de 1.000.000 km da bacia Amazônica 

estão situadas abaixo da ischipse de 100 metros,· este 

represamento teve efeito no vale do Amazonas até ao sop6 

dos Andes CJUNK, 1980). 

Conseqüentemente, os rios começaram a 

encher os seus vales afogados com sedimentos recentes· 

conforme sua. carga sediment�ria. No caso do rio Amazonas,• 

que transporta grande quantidades de sedimentos dos Andes e 

da zona pré-Andina, este processo de sedimentação, 
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foi completado. Foi alcançado um novo 

equilíbrio que inclui amplos processos de sedimen�ação e 

erosão na própria várzeas, que está sendo modificada 

permanentemente pela atividade do rio (JUNK, 1980). 

2,2.2, ESTRATlFICAÇ�O E CONDICOES DO OXXGENIO NOS 

LAGOS DE VARZEAS 

HUTCHINSON e LOFFER (195&) 9 JUNK (1980), 

classificaram os lagos de acordo com o tipo de 

de água, incluindo também uma discussão 

circulaç�o 

sobre lagos 

tropicais. De acordo com esta classificação, lagos de 

várzeas devem ser considerados como oligomíticos, durante a 

cheia e polimíoticos, durante a água baixa. A circulação da 

água durante a seca, não se realiza tanto por causa da 

temperatura mas por causa do vento. Durante este período, 

os lagos rasos são normalmente túrbidos porque as camadas 

superiores dos sedimentos são levantadas, sendo eles, em 

parte, retransportados aos rios. Por causa disso, os 

sedimentos de lagos clássicos podem ser encontrados às 

vezes, somente, em lagos de várzeas (SCHMIOT, 1973). 

Intimamente ligados · à estratificaç�o 

térmica est�o as concentrações de oxigªnio. O aumento da 

temperatura não somente diminui a solubilidade do oxigênio 

na �gua mas, aumenta, além disso, o consumo do oxigênio por 
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causa de taxas de decomposiç�o e respiraç�o crescente. Por 

isso, muitos lagos tropicais, freqüentemente, t8m baixa 

concentração de oxig8nio, logo abaixo da camada euf6tica e 

o sulfeto de hidrog8nio é comum nas zonas mais fundas. Em 

lagos de várzeas, esta situação é ainda mais pronunciada 

porque durante a enchente grande quantidade de matéria 

orgânica proveniente da vegetação terrestre inundada estão 

à disposição dos processos de decomposição CJUNK, 1980). 

2.2.3. OS LAGOS AMAZONXCOS 

Segundo SOARES (1949� ® b; 1951 e 1959), 6 

comum distinguir dois tipos de lagos para a região 

Amazônica - o� l�gos d@ Várz�as ® o� de t@rras Firm®s. 

Os primeiros ocupam· as depressões da 

planície aluvial, isto é, as áreas não colmatadas pelo limo 

das enchentes, no processo normal da construção das várzeas 

amazônicas. Freqüentemente s�o meandros abandonados (oxbQW 

l�kes) ou porç�es de longos trechos de paranás e mesmo de 

antigos leitos do Amazonas e seus afluentes, na planícte de 

inundação. São geralmente rasos, alguns mesmos temporários,. 

transformando-se em brejos, na época dá vazante, quando o 

seu aluviamento já vai bastante adiantado. Comumente, 

ocupam parte central das ilhas aluviais, como o lago dos 

Reis i na ilha do Careiro. 
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CARVALHO (1942), resume as características 

gerais dos lagos de várzeas, 

(1903), da seguinte maneira: 

apresentadas por Le . COXNTE

São apenas depressões, sem profundidade 

que, na planfcie de aluvi�o, ao longo 

do rio principal, se enchem de água de 

inundação, retendo-as em parte na 

vazante; 

Suas margens s�o baixas, planas e 

geralmente se prestam a campo e 

pastagens. 

Para SOARES (1948a e b; 1951 @ 1959), os 

chamados lagos de terra firme, são as massas de águas que 

se encontram dentro de grande trincheiras com dezenas de 

quil8metros de largura cavadas pela erosão no planalto 

terciário. Alguns encontram-se no contacto da terra-firme 

com a várzea, ou melhor, por se achar encaixados na -terra

firme, tendo também, margens na várzeas. 

As características típicas desses lagos· 

apresentadas por L* COINTE (1903) p são resumidas por 

CARVALHO (1942), da seguinte maneira: 

São massa de água represadas pelas 

restingas de aluv15es; 
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Suas margens s�o mais elevadas, em 

rega, matosas e os lados de praias de 

areias brancas, recebem pequenos rios 

cujas bocas se alargam 

consideravelmente. 

Existem vários tipos de lagos de terra

firme. SOARES (1959), faz uma pequena descrição desses 

tipos de lagos, dizendo: �Alguns ��o embocaduras 

�runtl�da�, outro@ sio d®�dobr�m®nto� �m du�s ou mai� 

bacia�, outro� �lo tripar�idos. Muitos s�o l�go� de 

barra9en�, isto é, rorm�do� p�la barr�g�ns, p�l�e �luvi�@� 

eon�trutoraw dm� vâr�®��, d�s l�rg�� ®mboe�dur�w, no� rio� 

de pl�nfei® qu�rt�rnãri��, do� �®uw mflu®nt®� qu@ eerr@m 

�8br@ o pl�n�lto tereiârio o �leant11ado d@ �u�� m�rg�n� 

t@re1,r1�� @ ffi �um, ;@r�lm©nt@ gr�nd@ profundid�d@ �®ri&m 

expl!c�d�� p@la sua qu�lid�d@ de �rio� fluviQls w d�vldo � 

orientaç�o de �eus eixos, formando gngulo� retos ou 

"Joelho de fraturan . 

Entretanto, STERNBERG (1953 e 1954), ao 

comentar esses tipos de lagos, levanta a hipótese de que a 

orientação NE-SQ e NW-SE dos eixos de muitos lagos de. 

terra-firme,_ formando esses tipos de ângulos retos ou 

joelhos de fratur�, seria a adaptação dos mesmos à r3de de 

fraturas que teria fendido o pacote terciário amaz6nico. 



44 

Assim, os lagos de terra-firme teriam uma origem tect6nica, 

ocupando linhas de falhas ou vales tect8nicos, 

posteriormente, alargados e aprofundados pela -erosão, e 

finalmente, invadidos ou afogados pelas águas do Amazonas 

na dltima elevação do nível de base atlintico. 

2,2,4, PRODUC�O PRIMARIA 

A partir de 1967, foram desenvolvidos os 

primeiros trabalhos sobre produç�o primária na região 

Améz6nica, atrav,s de SCHMIDT (1973@ @ b). 

Uma comparação entre os ecossistemas 

Amaz8nicos dos rios de "água branca": "água preta" e 

"água clara", como também das águas que drenam a floresta 

de terra - firme e os lagos de várzeas. Estes dltimos são 

sem dúvida os mais produtivos (S!OLI 1 1975�; SCHMIDT� 1973m 

e b; RAI & HILL, 1984; RIBEIRO, 1983@ SANTOS, 1980). 

Uma das principais caracter(st,ica_s dos 

lagos de várzeas, é o balanço energia-biomassa, no qual a 

entrada dos rios nos lagos fornece a energia e o lago 

responde com uma produção razoável de biomassa RAJ a HILL 

(1984). 

Não resta dóvidas que são nas vãrzeas que 

se dâ início à cadeia tr6fica na Amaz6n ia. 
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Como conseqüªncia, a produção pesqueira é bastante 

dependente desse sistema. JUNK (1984) por exemplo, salienta 

que, muito embora exista uma relativa quantidade de 

nutrientes nas águas do rio Madeira, ele é bem menos 

piscoso, devido à escassa formação de várzeas em sua 

margens. Essa produção primãria anual, que existe nos lagos 

de várzeas da Amazônia foi calculada por SCHMIDT (1973b), 

em torno de 100 a 150 kg/ha em um lago. 

Existem dois fatores que limitam à 

produção primária nas águas dos lagos da região Amaz6nica; 

um é de ordem física (luz) e um outro de ordem química 

(falta de nutrientes). Para os pequenos igarapés que drenam 

na Amaz6nia Central, estes dois fatores estão conjungados. 

Como as florestas que envolvem esses igarapés são de 

· difícil penetração da luz, estes permanecem sombreados. 

Segundo SIOLI (1975�), somente 1 a 2 % da radiação solar 

chega até a superfície. Por outro lado, esses igarapés e 

rios apresentam baixa concentração de nutrientes (SI0LX, 

1950; 1951; 195&a 0 b; SANTOS et alii, 1981; BRINGEL et 

alii, 1984; SANTOS et alii, 1984). Com issto, os animais 

que habitam os diferentes níveis tróficos são dependentes 

de material al6ctones para a sobrevivência (SI0LI, 1975a). 

Para os grandes rios, o problema de 

iluminação externa não ocorre. Entretanto, para os rios de 
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águas-bancas, a grande quantidade de material e� suspensão 

limita a entrada da luz, chegando a alguns centfmet�os de 

uma coluna de água. Como n�o existe falta de nutrientes 

nesses rios, a falta de luz e a correnteza contribuem para 

uma redução na produção primária (RAI � HILL, 1�843 SIOLI,

1975a e RIBEIRO, 1983). 

Para os rios de água-preta, o maior fator 

que limita à produç�o primária é de ordem nutritiva, 

resalvando-se que nessas águas, a penetraç�o da luz n�o 

atinge níveis ideias para promover uma.produção primária 

(SCHMIDT, 1973b e SIOLI, 1975a). Por outro lado, RIBEIRO 

(1978), ao perscrutar a produção primária em lagos do rio 

Solimões/Amazonas e do rio Negro, conclui que a produção 

primária é maior para os lagos do ecossistema do rio 

Sol1maes/Amazonas. 

Nos lagos de várzeas do rio Solimões/ 

Amazonas, as condições de iluminação tornam-se adequadas 

para a produção primária, quando há sedimentação das 

partículas em suspensão trazidas pelo rio que inunda as 

várzeas no período de cheia. Esse rio, aprensenta ainda, 

uma quantidade apreciável de nutri•entes dissolvidos 

(SANTOS, 1980 

associados à 

e SANTOS et alii, 1985). 

alta temperatura fazem com 

Estes 

que a 

fatores, 

produção 

primária seja maior nas águas desse ecossistema do que em 
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outro sistema aquático da Amazônia (RIBEIRO, 1978 � 1983). 

SIOLI (19(5a), encontrou no lago Cabalina, 

que está ligado diretamente ao rio Solimões, valores 
o 

�levados de temperatura da água (33,4 C) e pH (8.8}. 

Concluindo, que todo o CO livre foi consumido e que a 
2 

concentraç�o de O atingiu 150 % de saturação. 
2 

Para o lago do Castanho, que é liga�o 

diretamente ao rio Solimões, SCHMIDT (1973a), ressalta que 

a prodU<;�o primária -é caracterizada 

tem lugar 

por duas 

camada peculiaridades: a produção numa 

relativamente pouco profunda na coluna d�água, variando 

sua· espessura sazonalmente em funç�o da profundidade do 

lago (6 m na época da cheia e 0,5 m ma época seca); a 

outra peculiaridade é a elevada produçâo por unidade de 

volume, sendo os maiores valores encontrados durante 
-3 -1

período de seca, 1,8 g de e. m d isto em 15/11/67 
-3 -1

2, 15 g de C. m .d verificada em 23/10/69. Observa ainda, 

que os valores mínimos foram encontrados durante a entrada 

da água do rio, devido à diluiç�o da massa de 

fitoplanctônica pela água invasora e pela desfavorável 

condição de luz, nesta época. 

Para o iago do Cristalino que se encontra 

ligado ao rio Negro, RAX & HILL (1980), observaram que a 
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produção primária é limitada aos primeiros 2m da columa de 

água. Concluem que a escassez de luz é de ocorrªncia 

generalizad� nas águas dos lagos de várzeas da Amaz8nia. 

Por outro lado, FORSBERG (198�>. através de bioensaios 

experimentais realizados nas águas desse lago, observou que 

a produção primária era limitada pela baixa concentraç�o de 

fósforo. 

Com relação a produção primária, para o 

lago do Cristalimo. RAI a HILL (1980), observaram que as 

maiores produções ocorreram na época seca. Ressaltam ainda, 

que a produção desse sistema é muito mais respirat6ria 

que fotossintética, sendo que a produçlo de fitoplancton 

corresponde a 18 % da massa bacteriana produzida. Concluem 

que a produção primária de fitoplancton por unidade de área 

no lago do Castanho foi menor em comparação ao 1 ago do 
-3 -1

Cristalino, sendo (?.8 g de C.m .d para o lago do 
-3 -1

Castanho e 4.3 g de c. m .d para o lago do Cristalino. 
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GEOCLIMATICAS DA AREA 

serão apresentadas as 

características gerais da regi�o investigada, com relaçâo 

aos aspectos Geográficos, Geológicos e �lim�ticos. 

3.1.1.1. GEOGRAFIA 

As áreas perscrutadas constituem parte da 

bacia do rio Branco, Negro � Solimões/Amazonas <FIGURA 6). 

A área investigada da bacia do rio Negro, forma uma linha 

inclinada, 
ô 

na direção N-0, partindo de Manaus (Log. 60 W 
o o 

e Lat. 3 S) estendendo-se até o rio Caurés CLog. 63 W e
o 

Lat. 1 S), abrangendo parte da bacia do rio Branco. 

Na bacia do rio Solimões/Amazonas, foram 

estudadas as áreas do complexo do Careiro e Janauacá, que 
o 

estão compreendidas entre as longitude de 59 a 61 W e as 
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latitudes de 3 a 4 S. Na Figura 6, mostra-se a regi•o 

Norte do Brasil e as áreas estudadas. 

O IOO 200 300 400 Km 

FIGURA G. R@gi�o Norte do Brasil, Ar@� Estud�da: (l) Rio 

Negroi (li) Rio Branco (I I 1) Rio
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Em síntese, o rel@vo da região perscrutada 

é, representativo da Amaz6nia. E formado por rochas 

sedimentares originadas no Terciário e Quarternário, de 

estratificação horizontal, arenosa e argi lo-arenosa, 

constituindo o baixo plat6, chamado de terras-firmes e a 

planície de inudação (MOURA, 1951)� 

Os Latosso1os Amarelos de textura muito 

pesada são encontrados em chapadas mais elevadas, nas 

altitudes entre 100 a 1&0 m acima do nfvel do mar. Os 

Latossolos Amarelos de textura pesada são encontrados nas 

altitudes de 80 a 100 m, e entre 60 e 80 m, são. encontrados 

os Latosolos de textura média e as Areias Quartzosas 

Lat.ossolfcas. Já o Podzol Hidromórfico e Regosol situam-se 

nas camadas de 40 a 60 meteres e, em torno de 40 metros os 

Hidrom6rficos Indiscriminados C IPEAOOC, 1971). 

Geralmente� os terreno� que se encontram 

entre 15 a 50 metros acima dos cursos dos rios s�o 

denominados de Terra-Firme. 

entremeadas de pequenas 

terras localizadas às 

S�o representados por chapadas 

colinas e vales estreitos. As 

margens dos rios e com cerca de 

poucos metros acima do nível dos r 1 os, e que 

periodicamente, sofrem inundações, são chamados de V�rzeas, 

e seu rel@vo é plano (IPEAOOC, 1971). 
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De ac6rdo com a localização, estas várzeas 

podem receber também o nome de igapó, havendo controvérsia 

com relação a estas denominações (SIOLl, 1951; 195&a e

1959). São terras com relivo pouco acima do nível normal 

dos rios, com vegetação típica, de acordo com o período e a 

altura da submersão, tipos de solos, e também, de acordo 

com o tipo de éguas que as inundam. Nota-sa porém, uma 

grande diferença entre a Várzea e o Igap6, no que diz 

respeito à fertilidade. 

3.1.1.2. GEOLOGIA 

A formação Solimões é representada por 

extensa cobertura pelítica das bacias do Alto Amazonas que 

recebem diversas designações <Puca, Baixada, Quixito, rio 

Acre, Aquiri; Conteman e Purus), havendo controvérsia 

quanto à sua relação com a formação Alter do Chão (CAPUTO 

@t al11, 1971 ® REGO, 1930). 

SANTOS (1974), relacionou diversos 

critérios litol6gicos, geomorfol6gicos e geocronol6gicos 

como guia para distribuir essas duas formações, delineando 

a área regional de ocorrência da formaçâo Solimões, em 

aproximadamente 1.000.000 km em território brasileiro .. 

BRASIL (1984), determinou a existência de 

duas zonas bioestatigráficas na formação Solimões, sendo 
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uma pliocgnica e a outra mioc@níca, caracterizando-as 

litologícamente pela presença de arenitos cinzas, cinzas-

esverdeados, intercalados com banco de arenitos, camadas de 

l1nhitos e gipsita. 

Holoceno, 

Sob a designação genérica de Pleistoceno

estão reunidos os depósitos fluviais que 

acompanham muitos 

r�de de drenagem, 

cursos de água que constituem a atual 

sendo notáveis por sua extensão e 

volume, principalmente, acompanhando o rio Solimões/ 

Amazonas e seus afluentes da Amazônia Ocidental 

Purus, Juruá, Iça e Japurá). 

<Madeira, 

Os sedimentos ffoloc6nicos estão 

representados pelos aluviões fluviais e flúvio-marinhos. 

cascalho, 

Os aluviões rluviais são �onstituídos de 

areias, siltes e argilas. Preenchem as planícies 

dos rios e as ,reas lacustres em processos de assoreamento. 

Os aluviões flúvio- marinhos são constitufdos de areias, 

siltes, argilas e vasas e comp�em as plan[cies costeiras de 

sedimentação mista <BRASIL, 1984). 

3.1.1.2.i. SOLOS 

Os solos dessa região têm sua origem a 

partir de material de rochas sedimentares, possivelmente 
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vindas do Terciário e Quaternário. 

O Terciário é representado pela Série das 

Barreiras do período Plioceno, sendo um dos mais extensos 

depósitos terciários do mundo, situado em terra firme 

<OLIVRElRA a LEONARDO, 1943). A Série das Barreiras é 

constituída de um arenito púrpura avermelhado claro, 

cimentado com caulinita, folhelho caulinítico e caulinita 

maciça mosqueada. Este arentto, quando in�emperizado, forma 

normalmente os solos argilosos, argila-arenosos como os 

latossolos de classes texturais diferentes (SAKAMOTO, 

1957). 

Do Quaternário, podemos encontrar o 

Pleistoceno e o Holoceno ou Atual. O Pleistoceno é 

geralmente, 

constituídos 

formado 

de areia, 

-pela deposicão 

argila e silte. 

de 

Estes 

sedimentos 

sedimentos 

quando associados • matéria orglnica na superfície dão 

origem aos solos Podzol Hidrom6rficos e Regosol (OLIVEIRA� 

LEONARDO, 1943). 

O Holoceno são encontrados nas margens dos 

cursos de ãgua e nas âreas que periodicamente sofrem 

inundações, e á constituído de sedimentos ·compostos de 

areia fina, silte e argila, de coloração escura devido a 

matéria orgânica que dá origem ao solos Hidrom6rficos 

Indiscriminados <OLIVEIRA & LEONARDO, 1943). 
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SIOLI a KLINGE (19&2), mostraram que a 

formação dos podsols, estão relacionados com problemas 

fitogeográficos e geográficos, que condicionam a ocorrência 

e o alastramento de campos e florestas ralas {floresta 

pluvial equatorial) que predomina t6da a região Amaz8nica. 

Fazem indicações s6bre os quimismo e as cargas em

suspensões nos diversos tipos de água para demonstrar a 

existência de relações entre as águas e os solos da 

Amaz8nia. Sendo que os diferentes tipos de âguas explicam

se por diferenças na� condições edáficas nas respectivas 

regiões de cabeceiras. 

3.1.1.3. CLIMA 

Na regi�o perscrutada, a pluviosidade na 

bacia de drenagem dos r�os apresentam precipitações entre 
-1

2.000 a 3.000 mm.ano Dados referentes à cidade Manaus,

mostram uma precipitação na ordem de 2.100 mm.
-1

ano

A precipitação pluviométrica na região, 

n�o é igualmente distribufda durante o ano, existindo uma 

época menos chuvosa com precipitações esparsas e de pouca 

duraç1o e uma épota chuvosa onde as chuvas são in�ensas. 

Entr�tanto hã uma nltida diferença entre as duas estações 

<FIGURA 7). 
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Essas estações <menos chuvosa e chuvosa), 

provoca flutuações no nível de água, nos rios, que na 

cidade de Manaus, no rio Negro, há uma oscilação entre 10 a 

15 metros {FIGURA 7). Quando os rios encontram-se no seu 

nível máximo, t8da a várzea é inundada, e quando está no 

seu nível mínimo, essa várzea fica descoberta, formando os 

campos d_e várzeas da Amaz8n ia (JUNK, 1980). 

Os lagos de várzeas, predominantemente na 

região Amaz6nica, são submetidos à grande oscilações tanto 

de área como de profundidade, que dependendo do nfvel do 

rio pode alcançar mais de 13 metros de profundidade, em 

uma área de aproximadamente G km , durante a estação 

chuvosa ou seja, no período das enchentes (inverno). 

Entretanto, esses lagos podem ser drasticamente reduzidos, 

durante a estação menos chuvosa <verão), onde suas áreas 

podem alcançar menos de 2 km e sua profundidade máxima 

estimada em, aproximadamente, 2 metros (JUNK, 1980 @ 

SANTOS, 1980). 

Tais condiçees podem ser alt.eradas em 

função do nível da água do rio, sendo que na época onde as

precipitações e,'='(,-,. 
..,"".., cons.i der adas baixas ""'�,..,.� y�u g a regi'ao �-· 

vu 

quando a estação chuvosa tem seu infcio atrasado podem 

apresentar uma menor Srea e profundidade. 
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FIGURA 7. Flutua�ão de Nível de Agua do rio Negro· (Dados: 

Capltanle dos Portos, Manaus) e Preetpltaç�o 

perto de Manaus <Dados: Cl@ncías do Ambiente/ 

INPA, Manaus) (Junk, 1960). 
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Quando a estação menos chuvosa não chega 

em época adequada, ou seja, a estação chuvosa é 

prolong�da, esses lagos sofrem processos inversos, sua área 

é de difícil determinação, uma vez que esse lagos estão em 

contacto com outros, dando a formação de um único lago, 

como é o caso dos lagos da ilha do Careiro e da região do 

Janauacá, ambos no rio Solimees/Amazonas. O rio principal 

influenciam os lagos da região Amazônica, de diferentes 

maneiras, que dependendo da oscilação do nível de água 

nessas bacias e da conexão direta existente entre o rio e o 

lago <JUNK, 1980 e SANTOS, 1980). 

3.1.1.4. CARACTERIZAC�O DOS LAGOS 

Praticamente, não existe em termos 

limnol6gicos, uma dif�rença na definição entre lagos e 

rios. Lagos são considerados águas paradas sem ligação 

direta para o mar, distribuídas como ilhas, na terra, 

contém geralmente água doce, pobre em eletrólito, com 

exceção de lagos salobres (JUNK, 1980). Geologicamente e

com poucas exceções, s�o relativamente jovens, de pouca 

duraç�o, pois apresentam cará�er acumulativo, ou seja, 

sistema mais ou menos fechados (SCHgQERBEL P 1971). 

Sua classificaçlo poderá ser feita pela 

sua gênese e ou através do seu nfvel trófico, sendo este a 
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de maior interesse CRUTTNER, 1952 e ELSTER, 1958). Podemos 

considerar 

superfície 

os lagos como limites definidos, onde a 

e a profundidade dever�o ser consideradas 

relativamente constantes, no momento de coleta das amostras 

dos sedimentos. 

Entretanto, tanto os lagos como os rios na 

região A�az6nica estão sujeitos as flutuações de nível. Que 

juntamente com o clima e o rel§vo, influenciam áreas que 

t@m sua duração de acordo com a época; ·podem variar de 

largura e profundidade. 

3.1.2. LAGOS ESTUDADOS 

Foram perscrutados sedimentos do fundo de 

29 lagos da região Amaz6nica, sendo 2 (dois) pertencentes a 

bacia do rio Branco; 13 <treze) localizados no ecossistema 

do rio Negro e 14 (quatorze) situados na bacia do rio 

Solimões/Amazonas. Na Figura 8, mostram-se esquematicamente 

a localizaçlo dos principais rios, onde foram coletadas. as 

amostras e na Figura 9, Mara mais detalhado da área em 

estudo. 

Para melhor investigar as influências do 

rio Branco sobre o río Negro. Este, foi subdividido em 
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dois outros ecossistemas, ou seja: um, do rio Negro que 

sofre influªncia do rio Branco e um outro, diretamente do 

ri.o Negro. Além dos outros dois ecossistemas, o do rio

Branco e o do rio Solimões/Amazonas, 

estão assim localizadas: 

"' 
o: 

fsc. 1:1.000.000 

·principais rios amostrados.

cujas as amostras 
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FIGURA 9. Mapa mais detalhsdo d� R@gi�o Ewtud�da: Rio 

Branco; Rio Negro e Rio Solimees/Amazonms. 
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3.1.2.2. SEDIMENTOS DOS LAGOS DO RIO �RANCO 

S�o considerados lagos de várzeas, do 

ecossistema do rio Branco, devido a movimentação de subida 

e descida do nfvel do rio (Figura 10): 

- Lago do Curubaú, localizado na margem
o o 

esquerda do rio Branco, 
o 

ponto de coleta de n 1; 

log. 61 51 W e Lat. 1 4 s, 

esquerda do rio 

ponto de coleta 

- Lago do Msguari, situado na margem 
o , o ,

Branco, Long. 61 51 � e Lat. 1 11 s, 
o 

de n 2.

3.1.2.®. SEDIMENTOS DOS LAGOS DO RIO NEGRO 

INFLUENCIADO PELO RIO BRANCO 

São lagos de várzeas pertencentes à bacia 

do rio Negro que sofrem influ§ncia do rio Branco, como 

também devido a movimentação da subida e descida do -nfvel 

de água do rio Negro (Figuras 11): 

- Lage do Purupuru, localizado no Paraná

da Floresta, na margem esqueda do rio 
o 

W e Lat. 1 21 

, 
S, ponto de coleta de 

o 
N�gro, Long. 61 
o 

n 3; 

46 

- Lago do Calango� situado no rio Jaupert,
o 

próximo a conflu@ncia do rio Negro, Long.• 61 39 W e Lat. 
o o 

1 17 S, ponto de coleta de n 4; 
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Rio Branco e Rio Negro. 
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- Lago do Curidiqui, localizado no ?araná
o 

do Jacaré, margem esquerda do rio Negro, Long. 61 20 W e 
o 

Lat. 1 52 

Baipendi, 

, 

4 tJ e Lat. 

o 
S, ponto de coleta de n 5; 

- Ltllgo do Bill! q:,�nd 1, 

próximo a confluªncia do rio 
o •

2 9 s, ponto de coleta de n 

situado no :r-10 

o 
Negro, Long. 61 

o 
6; 

- Lago do Tauatu, localiza-se na margem 

esq�erda do rio Negro, Long. 
o 

de coleta de n 7; 

- b�'e)O do 

esquerda do rio Negro, Long. 
o 

ponto de coleta de n 8; 

o o 

60 W e Lat. 2 28 S, ponto 

CitU1X1, localizado na margem 
o o 

60 58 w e Lat. 2 29 S, 

- L�go d� T�rr� Pr@t�, situado à margem 

esquerda do rio Negro, no local denominado de Terra Preta, 
o o 

Long. 50 58 tJ e Lat. 2 30 
o 

S, ponto de coleta de n 9; 

- Lago do Aríau, localizado na margem 
o o , -- . 

esquerda do rio Negro, Long. 60 47 tJ e Lat. 2 35 S, 
o 

ponto de coleta de n 10; 

localizado no 
o 

arquipélago das Anavilhanas, no rio Negro, Long. 60 37 W 
o o 

e Lat� 2 47 S, ponto de coleta de n 11. 
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3.1.2.4. SEDIMENTOS DOS LAGOS DO RIO NEGRO 

S�o lagos considerados de várzeas, que 

influência das águas do rio Negro; aumentando de 

volume, devido ao represamento das águas desse rio e de 

acordo com a subida e decida das águas do rio Negro. As 

águas dos lagos desse ecossistema são formadas por rios de 

água pr�ta, cujas localização podem ser observados nas 

Figuras 11.

localizado no r10 

Caurés, próximo � conflu@ncia do rio Negro, pela margem 
o o 

direita, Log. 62 17 W e Lat. 1 20 S, ponto de colêta 
o 

de n 12; 

próximo 

esquerda 

ponto de 

Cuieiras, 

a 

do 

- L�gQ do Curi�d, situado no rio Curtaú, 

confluência do rio Camanaú, afluente da margem 
o o 

rio Negro, Long. &1 12 tJ e Lat. 1 41 s, 
o 

coleta de n 13; 

localiza-se no rio 

afluente da margem esquerda do rio Log. 
o , o 

Negro, 
o 

óO 23 W e Lat. 2 40 S, ponto de coleta de n 14; 

- Lago do Unini, localizado no rio Uhihi, 
o 

afluente do rio Negro pela margem direita, Long. 61 40 g 
o 

e Lat. 1 36 
o 

S, ponto de coleta de n 15; 
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FIGURA 11. Bacia do rio Negro. Localização dos Lagos do rio 

Negro sobre Influência do rio Branco. 



3�1.2.5. SEDIMENTOS DOS LAGOS DO 

SOLIMOES/AMAZONAS 

São lagos típicos de várzeas 
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RIO 

do 

ecossistema Solimaes/Amzonas, sofrendo influ§ncia desse 

rio, que traz material em suspensão, durante a época cheia, 

cujo material é um dos principais fornecedores de 

nutrientes. Esses lagos possuem extensos tapetes de capim 

flutuantes (Gramineas do genero Paspalum> e outras 

macroidr6fitas <Victoria, Azolla. Eichornia, Sauvinia, 

Pistia> que s�o características de água branca. Nà Figuras 

11 e 12, observam-se as localizações desses lagos: 

Pacªncia 
o 

Lat. 3 21 

Manaquirí, 

coleta de 

próximo à cidade de Iranduba, Log. 
o 

o 

n 

S, ponto de coleta de n 1&; 

- L<?JÇJO do J qll"'&C(U 1 , situado 
o ,

Long. 60 38 w e Lat. 3 18 

17; 

. o

60 15 

no Paraná 

S, ponto 

e 

do 

de 

localizado no Paraná 

do Manaquiri, Long. 
o 

60 

o 

coleta de n 18; 

Muratu, Long. 60

n 19; 

- Lago
o 

5 tJ e 

10' 

do 

Lat.. 

o 

tJ e Lat. 3 10 

}h.1rq1tÚ, situado 

3 15 s. ponto

S, ponto de 

na Ilha do 

de coleta de 
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- Lago Grande do Jutai, localizado na 

região do Janauacá, na margem direita do rio Solimões, 
o , o o 

Long. 50 18 tJ e Lat. 3 24 S, ponto de coleta de n 20; 

- Lf!go do Formiga, situado na região do 
o o 

. , 

Janauacá, Long. G0 12 tJ e Lat. 3 18 S, ponto de 
o 

coleta de n 21; 

- Lago do Castanho, localizado na margem 

direita do rio Solimões, também faz part.e do complexo 

sistema do Janauacá, com conex�o permanente com o rio 

Solimões, 
o 

3 24 s, 

Careiro, 
o 

.de de n

pelo Paraná do 

ponto de coleta 

- Lago
o 

Long. 59 

23; 

20 

Janauacá, 
o 

de n 22; 

do Reis, 
o 

e Lat. 3 

o 

Long. G0 14 tJ e Lat. 

situado na. ilha do 

12 S, ponto de colet.a 

- Lago do Tarumanduba, situado na ilha do
o o 

Careiro, Long. 59 45 tJ e Lat.. 3 14 
o 

de n 24; 

S, ponto de coleta 

- Lago do Macaco, situado na ilha do
o o 

Careiro, long. 58 50 tJ e Lat. 3 15 S, ponto de coleta 
o 

de n 25; 

localizado à margem · 

esquerda do · Paraná do Careiro (rio Solimões), ilha do· 
o 

Careiro, Long. 59 · 48 tJ 
o 

de n 26; 

o 

e Lat. 3 10 S, ponto de coleta 



- Lago do Jagaretinga, 
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localizado na 

margem direi-ta do Paraná do Careiro (rio Solimões), Long. 
o 

59 50 
, o 

e Lat. 3 13 S, ponto d.e 
o 

coleta de n 27; 

Lago do Passarinho. situado na ilha do 
o o 

Careiro, Long. 59 40 � e Lat. 3 13 
o 

S, ponto de coleta 

de n 28; 

- Lago do Capitari, situado na margem 
o 

direita do Paraná do Careiro Crio Solimões), Long. 59 
o o 

50 ij e Lat. 3 20 S, ponto de coleta de n 29. 
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FIGURA 12. Bacia do rio Soltme®s/Ama�ona�. Loc�li�aç�o do� 

L�go� n@ R@gi�o do Janiu�cá. 
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3.3. METODOLOGIA 
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3.3.1. TECNICA DE AMOSTRAGEM' 

Em agosto de 1982, foram coletadas 

amostras de sedimento de fundo dos lagos <camada 

superficial) pertencentes à bacia do rio Negro, rio Branco 

e rio Solimões/Amazonas, com um amostrador tipo draga, 

medindo 35 x 20 x 25 cm.

intuito de que, 

Todos os esforços foram realizados com o 

no momento das coletas, permanecessimos o 

máximo possível no "centro do lago". Medida essa, realizada 

de uma maneira visual. Entretanto, devido a ação da 

correnteza e do vendo, torna-se difícil uma melhor fixaç�o 

do ponto de coleta. 

Desta maneira, procurou-se evitar que os 

sedimentos récem depositados nas várzeas, tivessem alguma 

influ@ncia nos sedimentos do "fundo do lago" do lago, no 

momento da coleta. Assim, julgamos que os sedimentos 

coletados, foram os depositados no "fundo do lago", longe 

das influências que ocorrem nos solos que circundam esses 

lagos. 

Após as coletas, as amostras foram 

acondicionadas em sacos de polietileno e conduzidas ao 



laboratório, 

química. 
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para as análises: física, físico-química e 

3.3.2. PREPARO DA AMOSTRA 

As amostras coletadas foram secas ao ar, e

peneiradas (2 mm T.F.S.A.) e devidamente armazenadas. 

Portanto, é possível que tenha ocorrido 

alterações na composição qufmica dessas amostras. Porem, os 

resultados obtidos e a semelhança no padrão de 

comportamento das tendências encontradas, permite-nos a 

acretidar que tais alterações não ocorreram, 

houveram, foram às mínimas. possíveis. 

3.3.3. ANALISE rrsICA E FfSICO-QU!MICAS 

3,3.3,1, ANALISE GRANULOMfTRICA 

ou, se 

A análise Granulométrica dos sedimentos 

foi realizada pelo método DNER-ME 51-&4, que consiste em 

uma combina�ão de análises por sedimentação e por 

penelramento, usando-se como defloculante, solução de 

hexametafosfato de sódio à 45,7 % (BRASIL. Mtnistérto do 

Transporte. Departamento Nacional de Estradas, 19&4). 
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3.3.3.2. pH 

Foi determinado usando-se o método

potenctométrico, medido em aparelho de pH meter da YT�, 

modelo pH meter, 391 com eletrodo de vidro e calibrado com 

solução pH 4,00 e pH 6,9. Para tal, pesou-se 10 g de 

T.F.S.A. e adicionou-se 100 ml de água destilada, 

homogenizou-se com agitador magnético. Ap6s 30 minutos, 

fez-se a leitura, mergulhando o eletrodo na fase líquida: 

3.3.3.3, ANALISE MINERALOGICA 

Realizou-se, a Difração aos raios-x, na 

fração argila das amostras dos sedimentos, que previamente, 

foram tratados com H O para eliminar a matéria orgânica, e 
2 2 

fazendo-se a dispers�o em soda. Para as determinações de 

minerais do tipo 2:1, fez-se um tratamento com vapores de 

etileno glicol e aquecimento. 

3.3.4. ANALISES QUtMICAS 

3.3.4.1. CARBONO 

Determinado pelo processo Qalkley=Bl�ck 

(JACKSON, 1958), onde o dicromato de potássio, em presença 

de H SO 
2 4 

a quente transforma em CO todas 
2 

oxidáveis de carbono. 

as formas 



2K Cr O 
2 2 7 

+ 3C + 8H SO
2 4 

-2

----> 2Cr (SO) 
2 4 3 

+ 2K SO
2 4 

+ 3CO
2 

8H O 
2 

2Cr O 
2 7 

+3
+ 3C + 16H -----> 4Cr + 3CO + 8H O

2 2 
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+ 

Sendo que o excesso de dtcromato de 

potása10. , determinado por lodometrla. E o ndmero de 

equ1valente-m1l1gramas de K Cr O ,  reduzido pelo carbono 
2 2 7 

multtpltcado por 3, fornece o nómero de m1ltgramas de 

Carbono em uma alíquota. Para isso, usou-se 1,0 g da 

amostra <T.F.S.A.>, em um bal�o vo l umét.r 1 co · de 50 m l, 

ad1c1onando-se 10 l'fil de H SO (1 + 1), coloca-se 5 ml de . 
2 4 

solução 2 N de I{ Cr O 
,

Após banho-mar· 1 a, toma-se uma 
2 2 7 

al íquot.a de 5 ml do sobrenadant.e, adie tomando-se 50 ml de 

água dest 1 1 ada, 5 m 1 de H PO ( 1 + 1) : 2 m 1 de sol uç'ão a 
3 4 

20 % de KI e t1tula-se o todo ltvre com Na2S203à 0,05 N. 

3.3.4.2. COMPLEXO scmTIVO: 

+2
A presença de Ca é notado quando 

ut.1l12a-se 1nd1cad6r metalocr8mtco calcon em pH 7,5 a 13,5 

originando uma coloração r6sea-v1oleta. Já os íons Ca e Mg 

em presença do indicador Er!o Cromo Pr@to Te em pH entre 
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6,5 e 11,5, forma um complexo de coloração rósea-violeta, 
+2 +2

que pela adição do agente quelante (EDTA), Ca e Mg , são 

retirados do indicador e formam um quelato que resulta na 

mudança da coloração rósea-violeta para a cor azul, 

indicando que todos os íons passaram a integrar as 

moléculas do quelato. 

Utilizou-se, 10 g de amostra (T.F.S.A.), 

adicionou-se too ml de KCl N, e filtrou-se. 

ANALISE DO CALC!O T�CCAVEL

Em uma alíquota de 25 ml do extrato 

anteriormente obtido, adiciona-se 50 - 70 ml de· água 

�estilada, 2 ml de NaOH a 20 %; 5 gota� de Trietanolamina 

2 ml de KCN a 5%, 5 gotas do indicador Calcon e titula-se 

com EDTA a 0,01 M até a coloração rósea-violeta passar a 

azul <MELO el al s.d.>. 

ANALISE DO MAGNESIO TROCãVEL 

Em uma alfquota de 25 mi do extrato obtido 

com a solução· de KCl N, adiciona-se 60-70 ml de água 

destilada: 5- gotas de Trietanolamina; 5 ml da solução· 

Tampão pH = 10 e 2 ml de KCN a 5 % e 6 gotas do indicador 

Erio Cromo Pr�to T e  titula-se com EDTA a 0,01 M até a 

coloração r6sea-violeta passe a azul (MELO �t �lii, w.d.). 
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3,3.4.2.2. SODIO E POTASSIO 

A extração do sódio e potássio trocáveis 

efetua-se, mediante a ut i 1 i zação de 150 ml da solução 

extrator a (0,05 N de HCl e 0,025 N de H so ) . ·Após 
2 

agitação e repouso, retira-se 50 ml do sobrenadante- e 

efetua-se a leitura em fotometria de Chama <GUIMAR�ES @t. 

alii, 19ro>, utilizou-se o modelo B 262 da Micronal. 

3.3.4.2.3. ALUMlNfO 

o alumínio 

metodologia 

trocável foi determinado 

utilizando-se a espectrofotometriéa do 

Aluminon, cuja absorção máxima é obtida em 485 - 555 nm. 

Para isso, tomou-se uma al[quota de 5 ml do extrato obtido 

com a solução de KCl N e adicionou-se 10 ml de HCl 0,1 N; 5 

ml de CaCl a 0,1 M; 2-ml de ácido ascórbico a 1 % e 15 ml 
2 

do reagente composto (partes iguais de aluminon a 0,1 % e

solução Tamp�o pH 5,2 - 5,4; gelatina a 1 %). Após banho

maria por 10 minutos, completa-se o volume a 50 ml com água 

destilada e faz-se a leitura da absorbância. 

3.3.4.2.5. SOMA DE BASE 

E calculada pela express�o abaixo, sendo 

os resultados expressos em e.mg/100 g de T.F.S.A. 

s = 

++ 

Ca 
++ 

+ Mg +

+ 

Na + K



3.3.4.2.e. RAZ�O 
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CARBONO/ 

NITROGENIO (C/N) 

� obtida por meio da raz�o entre as 

percentagens de Carbono e Nitrog@nio e fornece uma idéia 

relativa sobre o estágio de mtneralizaç�o da matéria. 

multiplicando-se 

1,724 

A 

3,3.4.2.G. MATERIA ORG�NICA (M,O.) 

matéria orgâ'nica é obtida, 

o teor de Carbono Orgânico, pelo fator

3.3.4.3. DETERMINAC�O DOS E��MENTOS TOTAIS: 

Digestlo Sulfürtca 

-Usou-se 0,1 g da amostra de sedimento 

CT.F.S.A.) em um bal�o de KJ0ld�hªl, adicionando-se 10 a 20 

ml de água destilada e aquece_r por alguns minutos. Coloca-

se H O até a destruição completa da matéria org�nica. Em 
2 2 

·• 

seguida, adiciona-se 2 ml de H SO (d = 1,84) e deixar 
2 4 

"secar", até aparecer os primeiros sinais de fumaça branca 

(20 a 30 minutos); filtra-se e completa-se o volume para 

iOO ml com água destilada. Esse filtrado (extrato) pode 

ser utilizado nas deternimações dos teores totais dos 

elementos na porção do sedimento. 
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3.3.4.3.1. NITROGENIO 

As formas nitrogenadas que se encontram no 

sedimento (solo), são transformadas em sulfato de am8nio, 

quando este é digerido com H SO em 
2 4 

presença de 

catalisador. Desta maneira, o nitrogênio é destilado por

arrastamento de vapor em um destilador tipo Markham, que em 

presença do NaOH a 40 % desprende o NH que é recebido em 
3 

um bal�6 volumétrico contendo H SO a 0,1 N afim de fixar 
2 4 

NH desprendido na destilaç�o e 
3 

determinado por 

Ne�sl@r1z�ção. A absorção é medida em espectrofotometria 

com absorção máxima em 517 nm (GOLTERMAN, 1970).

sulfõrica, 

Em 10 ml da alíquota obtida pela digestão 

adiciona-se 10-12 ml de NaOH a 40 % no 

destilador tipo Markham e em um balão volumétrico (100 ml) 

contendo 5 ml de H SO a 0,1 N, recolhe-se 100 ml do 
2 4 

destilado, a seguir, adiciona-se 2 ml de reagente Nessler e 

detemina-se a absorção no espectrofot6metro mod@lo B 382 

da Micronal. 

3.3.4.3.2. FOSFORO 

O fósforo é encontrado em várias formas de 

fosfatos complexos: ligado ao ferro, alumínio e cálcio, 

dependendo do pH e d� outras características, ocorre ainda 

na forma orgânica como fosfolipfdios, ou também na forma 

i6nica, adsorvido aos colóides do solo ou ainda, na solução 
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do solo. O fósforo foi determinado em uma alíquota do 

extrato obtido pela digestão sulfúrica, usando o método do 

azul de molibdªnio. A absorbância das amostras foram 

medidas em espectrofotometria, cuja absorção máxima se 

verifica em 712 - 720 nm (GOLTERMAN, 1970). 

Em uma alíquota de 50 ml do extrato obtido 

pela digestão sulfdrica, faz-se a acidificação com H SO a 
2 4 

1 N, até coloração amarela e em seguida, a neutralização 

com NH OH cone. 
4 

até a descoloração total. A seguir, 

adiciona-se 0,5 ml de ácido cítrico a 2 %; 1 ml de 

mobibdato de wolfranio [5 g de (NH ) Mo .4H O; 0,1 g de 
4 6 7 2 

Na WO .2H O e 85 ml de H SO (1+1), completa-se à 225 ml de 
2 4 2 2 4 

água destilada] e 0,5 ml de KCN a 0,1 %. 

o alumínio total foi determinado, 

tomando-se uma alíquota de 1 ml do extrato obtido· pela 

digestão sulfúrica, utilizando o método espectrofotométrico 

do aluminon. Cuja absorçlo mâxima é obtida em 484 - 550 nm. 

O procedimento analítico, segue o adotaqo para o alumínio 

trocável. 

3.3.4.3.4. FERRO 

o ferro total é determinado em uma 
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alíquota obtida pela digestão sulfúrica, que em presença de 

um agente oxidante como o HNO cone. e a quente, transforma 
+2 +3 3

o Fe em Fe

2Fe0 + HNO --��--> 
3 

Fe O 
2 3 

+ H O

2

+ NO
2 

Que 6 determinado por espectrofotometr1a,

cuja absorção máxima é obtida em 480 nm. 

Em 5 ml do extrato obtido pela digestão 

sulfurica, adiciona-se 1 ml de HNO cone., e aquecer para 

que ocorra a transformação do Fe 
+2 3 +3

para Fe A seguir,

adiciona-se 1 ml de HCl a 32 % e 2,5 ml de KSCN 1:3 .

.3.�.4.3.5. MANGANES

O mangan@s total pode ocorrer no sedimento 
+2

(solo) na forma de íons divalentes CMn >, trocável e n�o 

trocável, que fazem parte da rede cristalina de certos 

minerais e como óxidos hidratados, onde pode ocorrer uma 

inter-conversão das suas formas. 

Para a determinação do manganês total, 

utilizou-se uma alíquota do extrato sulfórico, e 1 f8z-se a 

convers�o do manganês divalente em heptavalente, por meio 

do persulfa�o de am6nio em presença do (on prata. 



+2

2Mn + 5S -O
2 8 

-2

+ 
Ag 

+ 8H O -------> 2Mn0
2 4 

+ 1050
4 

-2
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+ 160H

A absorção mãxtma das amostras é obtida 

em 525-530 nm, cuja determinação é realizada por 

espectrofotometrta. 

Em uma alíquota de 25 ml, ad1c1ona-se 5 rol 

de HNO 65 %, e aquecer para que .ocorra a conversão 
+2 3 +7

do Mn para Mn A seguir, ad1c1ona-se 2 ml de C1,5 g de 

Hg(NO) + 4 ml de HNO a 65 % completar para 100 �l de
3 2 3 

águaJ; 2 ml de Ag<NO) N/35,5: 5 ml de <NH) S·O a 10 % e 
3 4 2 2 8 

completa-se o volume a 100 ml de água destllada. 

3.3.4.3.6. SODIO E POTASSIO 

Quando esses elementos estão presentes em 

uma soluç�o, e, se esta é atomlzada e as partículas da 

solução são projetadas sobre uma chama, haver, a excttação 

dos átomos, ou seja, ocorrerá um deslocamento de elétrons 

para n[vels ener96t1cos mais elevados. 

Os elétrons ao retornarem ao seu nível 

energ4t1co normal, haverã emissão da energia absorvida, sob 

a forma de radiação·. A intensidade das radiações emtttdas, 

o comprimento de onda e a concentraç�o dos elementos são

asstm relacionados. Esta, 6 a base .fundamental da· 
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Espectrometria de Chama, que é �tillzada na determinação do 

S6dio e Potássio. 

Em uma alíquota do extrato obtido da 

digestão sulfúrica procede-se a determinação do Na e K por 

Espectrometria de Chama usando-se o Fotometro de Chama da 

Micronal, modelo B 262. 

A extração da Clorofila é feita 

utilizando-se acetona à 90 %, seguido de maceração e 

centrifugação à 3.000 rpm, durante 10 minutos. A leitura da 

absorvância do sobremadante é realizada em 663 e 750 nm, 

em cubeta de 1,0 cm, contra acetona� 90 %. GOLTERMAN

(1970). 



4. APRESENTAC�O DOS RESULTADOS

Para uma melhor caracterização, 

84 

dos 

sedimentos de fundo dos lagos, os resultados analíticos 

foram agrupados, em 4 (quatro> ecossistemas abaixo 

relacionados e localizáveis nas Figuras 10; 11; 12 e 13: 

Sedimento dos lagos do rio Negro: 

Sedimento dos lagos do rio Branco; 

Sedimento dos lagos do rio Negro 

influenciados pelo rio Branco e 

- Sedimento dos lagos.do. rio Solimões/ 

Amazonas. 

Serão apresentados inicialmente, · os 

resultados das análises f[sicas, físico-químicas, seguidos 

dos dados químicos do complexo sortivos, dos elementos 

totais e da fração orgânica. Os resultados da análise 

física, serão apresentados em forma gráfica, com o intuito 

de se fazer uma análise comparativa dos ecossistemas em 

estudo, bem como a comprovação da fertilização das áreas 

do rio Negro que sofrem influência do rio Branco. 
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4.1. SEDIMENTO DOS LAGOS DO RIO NEGRO 

sofrem 

São lagos considerados de várzeas, que 

influ@ncia das águas do rio Negro; aumentando de 

volume, devido ao represamento das águas desse rio e de 

acordo com a subida e descida das águas do rio Negro. As 

águas dos lagos desse ecossistema, são formadas por rios·de 

água preta (Figura 10): 

4.1.1. ANALISE FfSICA E FlSICO=QUfMICA 

4.1.1.1. ANALISE GRANULOMETRICA 

Os resultados da anâlise granulométrica 

desses sedimentos, são constituídos de Areia fina siltosa, 

contendo de 6,0 % de argial coloidal <<0,001 mm>.: 10,0 % de 

argila; 42,0 % de silte e 38,0 % de areia fina. Podem 

ainda apresentar granulometria do tipo Areia fina argilo 

siltosa, contendo, 12 % de argila coloidal << 0,001 mm); 28 

% de argila; 24 % de silte; 47,0 % de areia fina e 1,0 % de 

areia média. 

4.1.1.2. pH 

Os sedimentos dos lagos do rio Negro, 

apresentam características ácidas, cuja var1açao do pH está 

entre 4,1 a 5,1 (Tabela 3). 
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4,1,2, ANALISE QU[MlCA 

4.1.2.1. COMPLEXO SORTlVO 

O resultado das análises do complexo 

sortivo desses sedimentos est�o relacionados na Tabela 3. 

Esses sedimentos apresentam um teor de cálcio entre 0,5 a 

1,5 e.mg/100 g; magnésio com concentrações de 0,4 a 4,4 

e.mg/100 g; sódio apresenta variação de 0,5 a 1,3 e.mg/100

g; o potássio com teores variando de 0,3 a 0,8 e.mg/100 g; 

o alumío, apresenta-se ccim concentraçõ�s de 2,3 a 3,6

e.mg/100 g.

TABELA 3, ANALISE QUIMICA DOS ELEMENTOS TROCAVEIS DOS 

SEDIMENTOS DOS LAGOS PERTENCENTES. AO 

ECOSSISTEMA DO RIO NEGRO 

LOCAL DE COLETA C O M P L E X O S O R T I V O 

o ++ ++ + + +++ 

n Nome do lago Ca Mg Na s Al pH 

------------
e.mg/100 g -----------

12 Caurés 1,3 0,4 0,6 0,7 3,0 3 ,.6 4,6 

13 Curiaú 1,5 4,4 1,3 0,3 7,5 2,3 5, 1 

14 Peixe-Boi 1 - !"! 1; 2 0,5 0,4 3, 6· 4,6 4,1 
- , -

15 Unini 0,5 2,4 0,6 0,8 4,3 4,3 4,3 
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4.1.2.2. ANALISE QUfMlCA TOTAL 

A Tabela 4 apresent.a os resultados 

analíticos dos sedimentos dos lagos que situam-se na bacia 

do rio Negro e que não sofrem influincia do rio Branco. 

Esses resultados indicam um teor de alumínio variável entre 

de 2,46 a 7,22 g/100g. Notando-se uma quase inexist@ncia.do 

fósforo (0 a 0,06 g/100g) e do mangan@s <O a 0,03 g/100g) 

nos sedimentos desses lagos. Praticament.e, a variação no 

conteúdo de sódio é pequena, da ordem de 0,26 a 0,45 

g/1009. Para o potássio, essa variação está na ordem de 

0,26 a 0,87 g/1009; enquanto que para o ferro, esses

sedimentos apresentam t.eores entre 0,34 a 1,·04 · g/100g. 

TABELA 4. ANãLISE QU U'iICA OOS ELEMENTOS TOTAIS DOS 

SEDIMENTOS DOS LAGOS DO RIO NEGRO 

LOCAL DE COLETA E L E M E N T O S T O T A I S 

n .  Nome do lago Al p Na K Mn F'e 

-------------
g/100 g --------------

12 Caurés 2,46 o 0,35 0,87 o 0,47

13 Curiaú 4,66 o 0,45 0,26 0,03 0,34 

14 Peixe-Boi .7, 22 O,OG 0,26 o, 60 o 1 ·, 04

15 Unini 6,10 o 0,45 0,83 o 0,64
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4.1.2.3. FRAÇ�O ORG�NICA 

Os dados analíticos da fração org�nica, 

para os sedimentos dos lagos do rio Negro são mostrados na 

Tabela 5. Esses resultados 1nd1cam uma pequena variação nos 

teores de nitrogênio C0,12 a 0,16 g/1009) e o carbono, 

apresenta teores entre 1,60 a 2,83 g/1009. Os resultados de 

C e N, induzem a esses sedimentos, um razão C/N, da ordem 

de 11 a 24; o conteõdo da matéria orgânica, presentes 

nesses sedimentos variam entre 2,76 a 4,88 %, enquanto que 

o teor de clorofila <pigmentos total) são constantes C4,1 

ug/g). 

TAIELA �. ANALISE QUfMlCA DOS tLEMENTOS DA F�AC�O ORGiNtCA 

(C, N, C/N, MATERIA ORO�NICA, N/P E PIGMENTO 

TOTAL> NOS SEDIMENTOS DOS LAGOS DO RIO NEGRO. 

----------------------------------- · ----------------------

LOCAL DE COLETA F R A C 1¼ O O R G 1\ N I C A 

no Nome do lago e N C/N M.O. N/P Pig.Total 

-- g/1009 -- % ug/g 

12 Caurés 1,60 o, 14 1 l 2,7E, 4,1 

13 Curiaú 2,83 0,12 24 4,88 4,1 

14 Peixe-Boi 2,81 o, 16 18 4,84 2,67 4, 1 

15 Unini 2,78 O, 13 21 4,80 4,1 
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4�2. SEDIMENTO DOS LAGOS DO RIO BRANCO 

S�o considerados lagos de várzeas, do 

ecossistema do rio Branco,· devido a movimentaçãó de subida 

e descida do nível do rio (Figura 10): 

4.2.i. ANALISE F!SICA E FfSICO - QUtMICA 

4.2.1.1. ANALISE ORANULOMETRICA 

A granulometria dos sedimentos dos lagos 

locali�ados na bacia do rio Branco são do tipo Areia fina 

argilosa, com um conteõdo de 6,0 % de argila coloidal << 

0,001 mm); 13,0 % de argila; 10,0 % de silte; 76,0 % de 

areia fina e 1,0 % de areia média. 

4.2.1.2. pH 

A concentraç�o hidrogeni6níca dos 

sedimentos desses lagos <Tabela &), mostra teores de pH 

entre 5,1 a 6,0. Esses resultados indicam que os sedimentos 

dos lagos do· rio Branco constituem um meio de leve 

acidificação. 
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4.2,2. ANALISE QUfM!CA 

4.2.2.1. COMPLEXO SORTIVO 

Os resultados dos elementos trocáveis, 

estão mostrados na Tabela E, • Notam-se varíaç;ões, 

principalmente nos teores de cálcio (1,9 a 2,1 e.mg/100 g). 

Quanto aos teores de magnésio (0,2 a 0,3 e.mg/100 g); 

sódio (0,5 a 0,7_ e.mg/100 g> e potássio C0,4 a 0�8 e.mg/100 

g), não sofrem muita variação. Apresentam soma de base 

entre 3,3 a 3,6 e.mg/100 g e o Alumínio variando entre 0,9 

a 2,3 e.mg/100 g. 

TABELA �. ANALISE QUrMICA DOS ELEMENTOS TROCAVEIS NOS 

SEDIMENTOS DOS LAGOS DO RIO BRANCO. 

LOCAL DE COLETA COMP LEXO S O R T I V O 
--------------- --------------------------- ·-------------

n Nome do lago 

1 Curubau 

2 Maguari 

++ ++ + 

Ca Mg Na 

+ 

K 

+++ 

s AI 

e.mg/100 g _________ _

1,9 

2, 1 

0,3 

0,2 

0,7 

0,5 

0,4 

0,8 

3,3 

3, E, 

2,3 

0,9 

pH 

5,1 

G,O 
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4,2,2.2. ANALISE QU!MICA TOTAL 

Os sedimentos dos lagos que pertencem a 

bacia do rio Branco (Tabela 7) apresentam um teo:r de 

sódio cuja concentração é pouco variável (0,29 a 0,31 

g/100 g) e um teor de potássio (0,20 a 1,00 g/100 g), 

indicando maior variação. Os teores de alumínio total 

presentes nesses sedimentos estão em concentrações que 

variam entre 3,56 a 7,06 g/100 g. Nota-se ainda, a 

presença do ferro, com teores entre 0,37 a 1,66 g/100 g, 

quanto ao fósforo e ao manganês, a anãlise qu(iica 

evidência a total ausência do primeiro e um baixo teor do 

segundo elemento, cuja concentraçlo é da ordem de 0,04 a 

0,08 g/100 g. 

TA�ELA 7. ANALISE QUfMICA DOS ELEMENTOS TOTAIS NOS 

SEDIMENTOS DOS LAGOS DO RIO BRANCO.

LOCAL DE COLETA 

n .Nome do lago 

1 Curubau 

2 Maguari 

E L E M E N T O S T O T A I S 

Al p Na K Mn Fe 

g/100 g 

3,56 

7,06 

o

o 

0,31

0,29

0,20 0,08 0,37 

1,00 0,04 1,66 
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4.2.2,3. FRAC�O ORG�NICA 

Os resultados analíticos dos sedimentos 

dos lagos que pertencem à bacia do rio Branco <Tabala 8), 

apresentam teores de nitrogªnio da ordem de 0,14 a 0,21 

g/100 g, que juntamente com os resultados obtidos para o 

carbono (1,66 a 2,91 g/100 g ), produzem uma razão C/N 

-entre 12 a 14 enquanto que a matéria orgânica apresenta uma

percentagem da ordem de 2,86 a 5,01. Quanto a clorofila

(pigmentos totais) presentes 

entre 6,8 a 21,8 ug/g.

TABELA 8, ANALISE QtHMICA 

nesses sedimentos, variam

DA 

ORG�NICA (C, N, C/N, MATERIA ORG�NICA, N/? E 

PIGMENTO TOTAL) NOS SEDIMENTOS DOS LAGOS DO RIO 

BRANCO. 

LOCAL DE COLETA F R A Ç � O 

n Nome do lago C N C/N 

-- g/1009 --

1 Curubau 

2 Maguari 

2,91 

1, E,E, 

0,21 

O, 14 

14 

12 

O R G � N 1 C A 

M.O. N/P Pig.Tot�l 

% 

5,01 

2,86 

- ug/g -

6,8

21,8 
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4.3, SEDIMENTO DOS LAGOS DO RIO NEGRO INFLUENCIADO PELO 

RIO BRANCOº 

São lagos de várzeas pertencentes à bacia 

do rio Negro que sofrem influência do rio Branco, como 

também devido a movimentação da subida e descida do n[vel 

de água do rio Negro (Figuras 11): 

4,3,1. ANALISE FfSICA E F!SlCO=QUfMICA 

4.3.1.1. ANALISE GRANULOMETRICA 

A granulome.t.ria dos sedimentos desses 

lagos, mostram que os lagos que se.situam próximo da foz do 

rio Branco possuem sedimentos constituídos de Areia fina 

argilosa, contendo 19 % de argila coloidal << 0,001 mm); 

25,0 % de argila; 22 % de silte; 53 % de areia fina. 

localizados 

Os sedimentos dos lagos que estão 

mais a montante da foz do rio Branco, 

apresentam um textura do tipo Argila silte arenosa, com 

31,7 % de argila coloidal ( <0,001 mm); 45 % de argila; 31 

% de silte; 22,0 ¾ de areia fina e 2,0 % de areia m6dia. 

4. 3. 1. 2. pH

Os sedimentos dos lagos pertencentes ao 
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rio Negro e que n�o sofrem influência do rio Branco, 

apresentam um meio moderadamente acidificado e, em alguns 

casos, esses sedimentos estão perto da neutralidade. Os 

teores de pH, para essês sedimentos, variam entre 5,1 a 6,8 

(Tabela 9). 

4.3.2. ANALISE QU!MlCA 

4.3.2.1. COMPLEXO SORTIVO 

Os elementos trocáveis do complexo sortivo 

dos sedimentos dos lagos que constituem esse ecossistema 

<Tabela 9). Mostram teores de cálcio entre <0,5 a 4,8 

e.mg/100 g); magnésio <1,8 a 6,5 e.mg/100 g); sódio (0,7 a 

1,4 e.mg/ 100 g); potássio <0,5 a 1,5 e.mg/100 g) e 

alumínio (0,4 a 4,1 e.mg/100 g). Essas determinações do 

complexo sortivo fornecem a esses sedimentos, uma soma de 

base com variações entre 5,9 a 10,1 e.mg/100 g. 
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TABELA 9. ANALISE QUfMICA DOS ELEMENTOS TROCAVEIS NOS 

SEDIMENTOS DOS LAGOS DO RIO NEGRO QUE SOFREM 

INFLUENCIA DO RIO BRANCO. 

LOCAL DE COLETA 

n Nome do lago 

·3 Purupuru

4 Calango

5 Cur i d i qu_i

6 Baipendi

7 Tauatu

8 Cauixi

9 Terra Preta

10 Ariau

11 Anavi lhana

C O M P L E X O 

++ ++ + 

S O R T I V O 

+++ 

Ca Mg Na 

+ 

K s Al pH 

l , 9

1,7 

1, 2 

0,5 

4,0 

4,8 

1 , 1 

0,7 

0,9 

2,7 

2,5 

5,3 

6,5 

1, 8 

1,8 

6,5 

5,7 

6, 1 

e.mg/100 g

1,3 0,7 6,7 0,4 

1,0 1,5 5,9 0,9 

1,2 0,9 9,2 0,8 

1,1 0,6 9,0 1,4 

1,4 1,0 7,8 1,2 

1,2 1,5 8,8 1,3 

1,0 0,6 10,1 3,1 

0,8 0,5 7,8 4,1 

0,7 0,7 7,7 3,3 

6,8 

5,8 

5,8 

5,3 

5,1 

5,2 

5,5 

5,2 

----------------------- . -----------------------· -----------

4.3.2.2. ANALISE QUfMICA TOTAL 

Os lagos pertencentes a este ecossistema 

da bacia do rio Negro e que são fortemente influenciados 
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pelo rio Branco (Tabela 10), causando modificações ffsico

qufmicas. Esses sedimentos apresentam teores de alumínio 

entre 3,40 a 9,32 g/100 g. Os resultados analíticos do 

fósforo indicam uma evidência desse elemento em um 

maior número de lagos estudados, porém sua concentração é 

baixa <O a 0,03 g/100 g). 

Quanto ao mangan@.s, a mesma evid@ncia • 

observada nesses sedimentos, porém em concentrações baixas 

(0 a 0,06 g/100 g). São mostrados também, que o sódio 

(0,34 a 0,55 g/100 g> e o potássio <0,97 a 2,95 g/100 g>, 

não sofrem variações entre um lago e outro, entretanto 

para o ferro, os resultados apresentam-se mais variáveis 

(0,58 a 2,92 g/ 100 g). 



TABELA 10. ANALISE QUYMICA DOS 
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EL.EMENTOS TOTAIS NOS 

SEDIMENTOS DOS LAGOS DO RIO NEGRO 

INFLUENCIADOS PELO RIO BRANCO. 

LOCAL DE COLETA E L E M E N T O S T O T A I S 

no Nome do lago 

3 Purupuru 

4 Cal ango 

5 Curidiqu1 

6 Baipendi 

7 Tauat.u 

8 Cauixi 

9 Terra Pret.a 

10 Ariau 

11 Anavulhana 

Al 

9,32 

4,45 

7,17 

3,40 

4,60 

6,39 

4,55 

4,55 

6,49 

p 

o 

0,01 

o 

o 

0,01 

0,03 

0,01 

0,01 

0,03 

Na K Mn Fe 

g/100 g ---------------

0,33 

0,40 

o, 40 

o, 40 

0,55 

0,40 

o, 40 

0,34 

0,36 

2,32 

1,25 

1,08 

1,22 

1, 36 

2,95 

2,05 

0,97 

1,47 

0,0ó 

o 

0,03 

0,04 

o 

o 

o 

o. 

o 

2,92 

0,90 

0,97 

0,58 

1,18 

1,49 

2,17 

0,97 

1, 87 

--------------------------,-------------------------------

4,3.2,®, FRAC�O OROiNlCA 

Os resultados analíticos dos elementos que 

compoem a fração orgânica dos sedimentos fundo dos

lagos do rio Negro, que sofrem influência do rio Branco, 



est�o relacionados na Tabela 11. 
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Esses sedimentos 

apresentam teores de nitr�gênio entre 0,11 a 0,15 g/100 g 

e carbono de 1,44 a 2,93 g/100 g. A razão C/N varia 

entre 12 a 26, enquanto que a matéria orgânica não 

apresenta muita variação (2,41 a 5,05 %). 

TABELA 11, ANALISE QU!MICA DA FRAcio ORG�NlCA DOS 

CC, N, C/N, MATERIA ORGANICA, N/P E PIGMENTO 

TOTAL) SEDIMENTOS DOS .LAGOS DO RIO NEGRO QUE 

SOFREM INFLUENCIA DO RIO BRANCO. 

LOCAL DE COLETA F R A Ç P.; O 

n Nome do lago C N C/N M.O.

--- g/1009 -- % 

3 Purupuru 

4 Calango 

5 Curidiqui 

E, Baipendi 

7 Tauatu 

8 Cauixi 

9 Terra Preta 

10 Ariau 

11 Anavi lhana 

1,44 

2,47 

2,83 

2,83 

2,83 

2,93 

2,41 

2,85 

2,30 

0,12 12 

0,16 15 

o, 14 20 

0,11 26 

o, 14 

O, 13 

O, 12 

o, 15 

o, 12 

20 

23 

20 

19 

19 

2,41 

4,26 

4,88 

4,88 

4,88 

5,05 

4,15 

4,91 

3,97 

O R G � N I C A 

N/P Pig.Total 

16,00 

14,00 

4,33 

12,00 

15,00 

4,00 

__ ug/g __ 

9,6 

8,2 

8,2 

8 ,.2 

8,2 

27,3 

16,4 

30,0 
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4,4, SEDIMENTOS DOS LAGOS DO RIO SOLIMOES/AMAZONAS 

São lagos típicos de várzeas do 

ecossistema Solimões/Amzonas, sofrendo influgncia desse 

rio, que traz material em suspens�o, durante a época cheia, 

cujo materia1 é um 'dos principais fornecedores de 

nutrientes. Esses lagos possuem extensos tapetes de capim 

flutuantes (Gramíneas do genero Paspalum) e outras 

macroidr6fitas <Victoria� Azolla, Eichornia, Sauvinia, 

Pistia) que s�o características de água branca. Na Figuras 

12 e 13, observam-se as localizações desses lagos. 

4.4.l, ANALISE FfSICA E rrsICO-QUIMICA. 

4.4.1.1. ANALISE GRANULOMETRICA 

o rio Solimões/Amazonas contribui 

fortemente para a forma�âo dos sedimentos dos lagos de 

várzeas que constituem esse ecossistema. K granulometria 

desses sedimentos é do tipo Argila arenosa siltosa. Pelas 

características físicas, observa-se teores de argila 

coloidal <<0,001 mm) da ordem de 16,0 %; argila 41,0 %: 

silte 21,0 %; areia fina 35,0 % e areia media 3,0 %. 



4. 4. 1. 2. pH

·1.00

Os sedimentos dos lagos do rio Solimões/ 

Amazonas, por estarem em uma região geológica mais recente, 

apresentam um meio leveme'nt,e acidificado, em alguns casos, 

pr6xtmo da neutralidade� com variaçaes de pH entre 6,0 a 

6 , 6 ( T abe l a 1 2 ) . 

4.4.2. ANALISE QUfMICA 

5.4.2.1. COMPLEXO SORTIVO 

Na Tabela 12 são observados os resultados 

das análises químicas dos elementos trocáveis nos 

sedimentos desses làgos, veriricando -se variações nas 

concentrações do cálcio ( 5,2 a 15,6 e.mg/100 g); magnésio 

(1,2 a 7,7 · e.mg/100 g); sódio c·1,o a 1.4 e.mg/100 g>, 

potássio <0,6 a 0,9 e.mg/100 g) e alumínio <O a 0,9 

e.mg/100 g>. Esses valores proporcionam aos sedimentos de 

fundo dos lagos que constituem o ecossistema do rio 

Solimões/Amazonas, uma soma de base, que apresentam 

variações entre 9,1 a 22,7 e.mg/100 g. 
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TABELA 12. ANALISE QUfMICA DOS ELEMENTOS. TROCAVEIS NOS

SEDIMENTOS DOS LAGOS DO RIO SOLIHOES/AMAZONAS.

LOCAL DE COLETA 

n Nome do lago 

15 Paciência 

17 Jaraqui 

18 Manaqu i r_i 

19 Muratu 

20 Juta i 

21 Formiga 

22 Castanho 

23 Reis 

24 Tarumanduba 

25 Macaco 

26 Arroz 

27 Jagaretinga 

28 Passarinho 

29 Capitari 

++ 

Ca 

10,8 

6,8 

10,0 

11,6 

15,6 

15, 6 

9,6 

9,3 

5,2 

7,2 

11,6 

6,8 

6,0 

6,4 

COMP LEXO S O R T I V O 

++ + 

Mg Na s 

+++ 

Al pH 

e.mg/100 g

5,9 1,4 

4,4 1,0 

4,0 1,2 

2,3 1,1 

3,6 1,1 

5,3 1,2 

2,8 1,0 

1,2 1,2 

2,0 1,3 

2,7 1,4 

4,9 '1,3 

3,9 1,4 

7,7 1,4 

1,3 1,2 

O,G 18,7 0,1 

0,8 12,8 O 

0,7 16,0 0,8 

0,7 15,7 O 

0,7 21,0 0,9 

0,6 22,7 0,7 

O,Ei 14,0 0,9 

0,7 12,4 O 

0,6 9,1 0,9 

0,8 12,1 0,3 

0,7 18,5 0,9 

0,8 12,9 O 

0,9 16,0 0,3 

0,8 9,7 0,3 

6,6 

6 .. 3 

E,, 1 

6,2 

6,0 

6,4 

6,1 

6,5 

6, 1 

6,5 

6,4 

6,4 

6,5 

6, 1 
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4.4.2.2, ANALISE QUTMICA TOTAL 

Os resultados analíticos dos elementos 

totais dos sedimentos dos lagos que pertencem ao rio 

Solimões/Amazonas estão contidos na Tabela 13. Esses

sedimentos apresentam teores de alumínio entre 2,54 a 

9,00 g/100 g. Observa-se que o fósforo (0,01 a 0,03 g/100 

g> e o mangan@s C0,01 a 0,37 g/ 100 g) estão presentes em

todos os sedimentos desses lagos, porém em concentrações 

relativamente baixas, principalmente o fósforo. 

Quanto ao sódio (0,48 a 1,73 g/100 g} e o 

pot,ssfo (0,80 a 13,73 g/100 g>, verifica-se que não existe 

uma variação muito forte para o primeiro, enquanto que para 

o -segundo <potássio), essa variaç�o é muito mais 

�preciével. O ferro presente nesses sedimentos mostra 

teores entre 2,27 a 8,45 g /100 g, em que é constatável 

também, uma variação bem nítida entre esses sedimentos. 



TABELA 13. ANALISE QUfMICA 

.103 

DOS ELEMENTOS TOTA1S NOS 

SEDIMENTOS DOS LAGOS DO RIO SOLIMOES/AMAZONAS. 

LOCAL DE COLE-TA 

n Nome do lago 

16 Paciência 

17 Jaraqui 

18 Manaquiri 

19 Murat.u 

20 Jutai 

21 Formiga 

22 Castanho 

23 Reis 

24 Tarumanduba 

25 Macaco 

26 Arroz 

27 Jacaret.inga 

28 Passarinho 

29 Capitari 

E L E M E N T O 5 T O T A I S 

Al p Na K Mn Fe 

--------------- g/100 g 

4,25 

6,57 

9,00 

2,54 

4,56 

5, 18 

5,13 

5,08 

5,50 

5,34 

8,61 

7,02 

4,30 

0,02 

0,02 

0,02 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

0,01 

0,03 

0,02 

0,02 

0,03 

0,01 

r,. r,. � 
V I V.L 

1,73 

1,35 

1,58 

1,53 

0,98 

0,49 

1,42 

0,63 

0,74 

0,71 

0,62 

0,76 

0,73 

,-.. "7 A 
V f, '"% 

13,73 

9,92 

12,38 

10,21 

9,92 

2,96 

10,83 

ó, 18 

7,71 

0,80 

5,62 

5,28 

4,28 

5,49 

0,13 8,46 

0,01 7,33 

0,01 7,97 

0,09 2,56 

0,20 2,34 

0,05 2,46 

0,04 2,76 

0,37 2,27 

0,01 4,23 

0,05 7,96 

0,03 7,31 

0,07 2,98 

0,13 2,50 

0,08 2,50 
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4.4.2.3. FRAC�O ORGINICA 

Os resultados anal!tícos da fração 

orgânica, para os sedimentos dos lagos do rio Solimões/ 

Amazonas, podem ser observados na Tabela 14. 

Esses resultados indicam teores de

nitrogênio entre 0,3 a 1,00 g/100 g e carbono com 

variações de 0,7 a 2,4& g/100 g. Com isso, esses sedimentos 

apresentam uma variação na razão C/N entre 14 a 27 e uma 

percentagem de matéria orgânica entre 1,21 a 3,05. Quanto 

aos teores de pigmento total (clorofila), esses sedimentos 

mostram teores que variam de 1,4 a 15,0 ug/g. 
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TABELA 14. ANALISE QUfMICA DOS ELEMENTOS DA FRAÇ�O ORG�NICA 

CC, N, C/N, MATERIA ORG�NlCA, N/P E PIGMENTO 

TOTAL), NOS SEDIMENTOS DOS LAGOS DO 

SOLXMOES/AMAZONAS. 

LOCAL DE COLETA F R A Ç � O

n Nome do lago C N 

_ g/1009 _ 

16 Paci@ncia 0,87 0,06 

17 Jaraqui 0,85 0,04 

18 Manaquiri 0,80 0,03 

19 Murat.u 0,76 0,03 

20 Jutai 1,77 0,09 

21 Formiga 2,46 0,09 

22 Castanho 0,83 0,06 

23 Reis 1,41 0,10 

24 Tarumanduba 1,25 0,06 

25 Macaco 1,28 0,07 

26 Arroz 1,61 0,06 

27 Jagaretinga 1,10 0,04 

28 Passarinho 1,35 0,04 

29 Capitari 0,70 0,05 

C/N M.O.

% 

15 1,50 

21 1, 47 

27 1,38 

25 1,34 

20 3,05 

27 4,24 

14 1,43 

14 2,43 

21 2, 16 

18 2,21 

27 2, 78 

28 1,89 

34 2,33 

14 1,21 

O R G i N I C A 

N/P 

6,00 

2,00 

1,50 

3,00 

9,00 

4,50 

6,00 

10,00 

2,00 

3,60 

4,00 

2,00 

4,00 

5 ., 00 

Pi g. Tot.a 1 

- ug/g -

1, 4

5,5

4, 1

9,6

9,6

15,0

4,1 

12,3 

15,0 

15,0 

2,7 

2,7 

8,2 

&,8 

RIO 
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5. DXSCUSS�O DOS RESULTADOS

5.1. SEDIMENTO DOS LAGOS 00 RIO NEGRO 

5.1.1. COMPLEXO SORTIVO 

Os maiores valores de cálcio foram 

verificados nos lagos do Curiaú (rio Curiaú) e do Peixe

Boi (rio Cuieiras) (1,5 e.mg/100 g). Para o magnésio, as 

�aiores concentrações ocorreram, também, no lago do Curiaó 

(4,4 e.mg/ 100 g) e Unini Crio Unini) cuja concentração é 

2,4 e.mg/100 g. Embora esses teores de magnésio sejam 

considerados elevados dentro dos critérios de fertilidade 

do solo, mas, para a região Amaz8nica, mostram a baixa 

capacidade de tamponação desses sedimentos, devido aos 

baixos teores de cálcio e altas concentrações de alumínio 

(Tabela 3). 

O lago do Curtaú, localizado no rio 

Curiaú, apresenta um pH 5,1 (Tabela 3), que associado com 

à alta concentração de magnésio e a presença de 

macr6fitas aquáticas (S�uvln1�), mostram uma 
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peculiaridade (anomalia) para esse sedimentos dos lagos de 

água preta, cujas águas Bâo malB ácidas (�ANTO� *t 

& 11 & , 1984) . 

Esses fatos observados nos sedimentos do 

lago do Curlaú, são de d1ffc1l expl1cação, pots podem 

 refletir uma possível 1nflu8nc1a "externa", ou seJ� 

entrada de sedimentos e águas, provenientes de desmatamento 

e que1nadas, que possivelmente ocorrem nas regi�es das 

cabeceiras dos rio Jauperi, Alalaú, Camanaú e Cur1aú 

Na Tabela 3, contéro os resm l tados 

analíticos do complexo sort1vo para os sedimentos dos lagos 

do rio Negro 1nd1cando a presença do cálc10 e magnislo. 

Esses lagos, const1tufdos de água mostram concentraçaes de 

sais minerais s�o consederadas baixas (SIOLI, 1950 e 1965� 

® b; BRlNKMANN & SANTOS, 1973; SANTOS@� �11!, 1981 @ 

SANTOS @t tH i, 1�84). 

A presença desses dois elementos, 

principalmente nos sedimentos de fundo de lagos do rio 

Negro, ev1denc1am que são, pasetvelmente, oriundos das 

prec1p1taç��s e da decompostção da mat6rta orgtn1ca, que 

por sua vez, podem ser carreados para o lago e precipitados 

na forma de pec�atos. 
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&.1.2 ELEMENTOS TOTAIS 

Na Tabela 4, est�o distribuídas as 

concentrações dos elementos totai•s que foram determinados 

nos sedimentos dos lagos do ecossistema do rio Negro. O 

alumínio, presente nos sedimentos desses lagos, tem sua 

maior concentração no lago do Peixe-Boi, no rio Cuieiras 

(7,22 g/100 g) enquanto que a menor, ocorreu no lago do 

Caurés, no rio Caurés (2,46 g/100 g). 

E possível, que esses lagos, c�jos 

sedimentos apresentam um meio de acidez elevada <pH 4,1 

a 4,6 Tabela 3), corrobore com a liberação do alumínio na 

forma trocável, uma vez que os sedimentos desses lagos são 

constituídos de matéria orgânica em decomposição, silte e 

areia fina, assim, seria possível a solubilização da 

sílica e do alumínio. O alumínio é perdido pelo sistema 

aquático devido as altas concentraçees observadas nas águas 

do rio Negro (SANTOS et alii, 1984). Quanto à sílica, 

uma parte também é perdida pelo sistema aquático 

outra, possivelmente seja utilizada por 

esponginários conhecidos como "c�uixi". 

e a 

animais 

Esses animais esponginários monax8nidas 

da família dos espongilídeos, de água doce, cujo contato 

produz forte comich�o, por causa dos espículos que provocam 
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irritação da pele. Crescem nas várzeas alagadiças ou 

igapós e se acumulam nas raízes das árvores. S�o também 

conhecidos como "esponja-d âgua-doce, cabixi, caui, ou

ainda cauxi" <FERREIRA, 1975). 

Na época da cheia, esses pequenos animais 

"espoja", agregam-se nas raízes e galhos das árvores, que, 

-com o início da época da seca, sofrem processo de 

cristalização, que ao secar-se, tornam-se, a primeira 

vista, parecido a uma "casa de cupim", sendo contituído 

inteiramente de sílica. SANTOS e� alii (1984), informam que 

as águas pretas do rio Negro apresentam altos teores de 

sílica. Esses fatos devem ser perscrutados futuramente, 

afim de se mostrar a verdadeira funç�o desse cauixi. 

Sendo os solos da bacia_ do rio Negro, 

classificados como Latossolo Amarelos, onde são encontrados 

desde os de textura muito pesada até os Hidrom6rficos 

(IPEAAOC, 1�71). Na bacia do rio Solimões/Amazonas, os

solos mais representativos� na ãrea investigada, sJo os de 

várzeas, ou seja, aquele cuja formaç�o deve-se à deposiç�o 

dos sedimentos carreados por esse rio, e, dão formação às 

florestas de várzeas. Esses solos estão mais próximos da 

neutralidade se comparados com os solos do rio Negro, em 

cujas margens aparecem as flores�as de igap6, onde a 

água sofre processos de estagnação, favorecendo a 
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decomposição da matéria orgãnica depositada no fundo desses 

lagos. 

precipitaç�o 

Tal fato, possivelmente dificulte a 

e a fixação do fósforo e do mangan@s nesses 

sedimentos, uma vez que poderá ser facilmente assimilados 

pela vegetação dos lagos. Na bacia do rio Negro, somente o 

lago do Peixe- Boi, no rio Cuieiras, é que apresentou a 

.concentração de f6sforo da ordem de 0,06 g/100 g e o lago 

do Curiaú, no rio Curiaú, apresentou uma pequena 

quantidade de manganês, na ordem de 0,03 g/100 g. Com isso, 

constata-se a inexistêcía tanto do f6sforo como do 

mangan8s, no ecossistema do rio Negro. 

Entretanto, essas condições parecem 

favorecer aos conteúdos de nitrog@nio e carbono nos 

s�dimentos desses lagos, que têm sua entrada provenientes 

das precipitações pluviométricas na superfície dos lagos; 

pela lavagem _da florest� e seu carreamento via lixivia�ão e

decomposição da matéria org�nica. 

Esses sedimentos apresentam uma 

concentração de n1trog8nio bastante apreciável, sendo que 

o maior teor foi verificado no lago do Peixe-Boi, no rio

Cuieiras (0,16 g/100 g) e a menor concentração, ocorreu no 

lago do Curiaú, no rio Curiaú (0,12 g /100 g}, enquanto que 

para o carbono, destacam�se os lagos do Curiaú, no rio 
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Curtaó (2,83 g/100 g>; do Pe1xe-B01, no rio Cu1e1raa (2,81 

g/100 g) e o lago Un1n1, no rio Un1n1 (2,78 g/100 g) e .  a 

menor concentração, foi verlflcada no lago do Caur6s, no 

flo Caur,s (1,60 g/100 g). 

A razão C/N (Tabela 5) é maior para os 

lagos do Curiaú (rio Curiaú) de 24 e no Unini, 

Un1n1) 6 de 21 e menores, nos lagos do Peixe-B01, 

(rio 

<r10 

Cu1e1ras) de 18 e Caur,s, (rio Caurés> essa razão é de 11. 

O conteúdo de matéria org�n1ca nos sedimentos desses lagos 

são equivalentes aos do r1o Negro que estã sobr� a 

1nflu@nc1a dõ rio Branco. Destacando-se os lagos do Curuaú 

(4,88 %): Peixe-B01 (4,84 %) e Un1n1 (4,80 %), observando

se que o menor conteúdo de matéria orgintca, ver1f1ca-se no 

lago Caur6s (2,76 %). 

Ficou ev1denc1ado a quase 1nex1st@nc1a 

do fósforo, magnésio e cálcio (Tabela 3 e 4) nos sedimentos 

dos lagos de água preta, no caso os do ecossistema do rio 

Negro. Esses elementos são mats circulantes na bacia do 

rio Negro, devido as características químicas de suas águas 

"pretas", do que nos ambientes de água "branca", como 6 o 

caso do r1o Amazonas (Tabelas 12 e 13). Na Tabela 15, 

mostram-se os conte6dos de P:· K: Mg: Ca e Na, nas águas do 

rio Negro e nas folhagens bem como o fator de concentraç�o 

para esse ecossistema. 
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TABELA 1�. CONTEODO DE P, K, Mg, Ct @ N� Cg/m;> NA� 

FOLHAO�N� DAS FLORtSTAS INUNDAVElS DE IGAPO 

ELEMEN. 

CONCtNTRAC1H'.'.1 ( KL 1 NCE ®t � 111 , 1983) . 

IGAPó 

.Agua 

DO RIO 

Folhaaem 
._, 

NEGRO 

Fator 
do Rio Negro Praia Grande de Concentraç�o 

-3
10 g/mg g/rng 

p 0.025 0.618 24720 

K 0.33 6.325 19167 

Mg 0.11 1. 218 11073 

Ca 0:21 2.506 11933 

Na 0.38 0.249 655 

Comprovadamente, o fator de concentração

do P, Mg e Ca no ecossistema do rio Negro, , multo maior 

que o observado para a tiacia do rio Sol1maes/Amazonas 

(Tabela 17). Isto evidencia que esses elementos, devido a 

sua aus@nc1a (�ANTOS ç)t, �111. 1984), são r-ap 1 dal'Iiente 

absorvidos pela vegetação e que sua presença .nos 

sed1mentos do fundo dos lagos, deve-se a uma possfvel 

reação com a matéria orgânica, formando compostos 

or:ganometá 1 1 cos. 
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apreeenta-se em quantidades 

Somente no lago do Curtaú e no 

mostram uma concentração mais

elevada de s6dlo C0,45 g/100 g). Paia os demats lagos, as 

concentrações nos sedimentos, são praticamente idênticas. 

Para o potássio, dos valores observados, 

as maiores concentraç8es ocorreram no lago do Caur6s, no 

rio Caur,s de 0,87 g/100 g e a menor, observa-se no lago do 

Cur1aú, no r10 Curiaú de 0,26 g/100 ·g (Tabela 4). 

�.2. SEDIMENTO& DOS LAGOS no RIO NEGRO iNF6UENClADOS 

PELO �10 BRANCO 

5.2.1. COMPLEXO SO�TIVO 

Os valeres de cálcio e magnésio mostram 

uma concentração um pouc� maior daquela que foi observada 

na bacia do rio Negro (Tabela 3), indicando, que esses 

elementos são bastantes m6ve1s CBRINKMANN � SANTOS, 1�73), 

mas podem, tamb,m, ocorrer uma possível precipitação na 

forma de pectatos, induzida pelo pH dos sedimentos, u�a vez 

que esse pH estã pr6xlmo da neutralidade, como observados 

nos lagos do Purupuru e Anavilhanas (Tabela 9). 
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nos sedimentos dos lagos do 
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cfilc10 

Cau1x1 
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fora1n 

( 4-, 8 

os menores, 

Ocorreram nos lagos do Ar1au (0,7 e.mg/100 g) e Ba1pend1 

(0,5 e.mg/100 g>. Já para o magn,s10, destacam-se os lagos 

do Ba1pend1 e Terra Preta (6,5 e.mg/100 g): Anavilhana (6,1 

e.mg/100 g); Ar1au (5,7 e.mg/100 g> e Cur1d1qu1 (5,3 

e.mg/100 g), enquanto que as menores concentrações, 

ver1f1cararo-se nos lagos do Tauatu e Cau1x1 com 1,8 

e.mg/100 g (Tabela 9).

Sendo esses dois cátlons praticamente 

ausentes nas águas dos afluentes do r10 Negro CSAHTCS @t 

III Í i i , Just,1f1ca-se sua presença,_ devido 

prec1p�tação Juntamente coro a mat,r1a orgintca, formando 

pectatos, uma vez que os lagos que apresentam as matares 

concentraçaea de matéria orginlca <Tabela 11), são aqueles 

em que o c,1c10 e o magn,sio, estão presentes em 

quantidades mais elevadas, como o caso dQs lagos do 

Cau1x1 (5,05 % de M.0.): Tauatu e Ba1pend1 (4,88 % de 

M.0.) e Ar1au <4,9i % de M.0.).

e que são 

apresentam 

nas águas 

Tais lagos, pertencentes • bacia r1o Negro 

fortemente influenciados pelo r10 Branco, 

modificações físico-químicas e químicas, tanto 

(SANTOS @t �111, 1984) como nos sedimentos 
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(Tabela 10), mostram um pH cuja acidez é menos acentuada e 

em alguns casos, pr6xtroo da neutral1dade, c6mo é o caso do 

lago do Purupuru que apresenta um pH = 6,8 (Tabela 9). 

locais da bacia do rio Negro, 

solo re�lizado em alguns 

demonstraram uma pequena 

concentração de c6lcto e magnésio <menor que 0,5 e.mg/100 

) g , ev1denc1anda a sua quase 1nex1st@nc1a nos solos dessa 

bacta, coroo fol o caso dos solos do r10 Deroint e do rlo 

Araca e do local deroominado Seringueiro, no rio Negro. 

Desses solos, os da localtdades Ser1ngue1ro no r10 Negro e 

do rio Araca, apresentaram teores de aluro(n10 trocãvel, na 

ordem de 1,5 e 0,7 e.rog/100 g, respectivamente. 

Esses resultados ev1denc1aro que a falta 

de cálcio e do magnésio como também a presença do 

alumínio, nos solos da bacia do rio Negro, não são fat6res 

I1m1tantes ou inibidores para o crescimento e sustentação 

da floresta Amaz8n1ca, uma vez que o cálcio e o magn6s10, 

sendo constderados elementos em constante ctrculação nesta 

regi�o, são facilmente absorvidos pela vegetação, enquanto 

que o alumínio, possivelmente, não se enc6ntre em n(vets 

t6xicos para a floresta Amaz8n1ca ou ainda, essa floresta 

esteja adaptada a tais condições. 

Análise de.sedimentos na confluªncia da 
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rlo Negro com o r10 Branco como tamb,m a montante deste, 

apresentam baixa concentraçees de cálcio e presença 

considerável de magn4elo {Tabela 16). 

1 e,. 

DETERMINAÇi¼O 

F í s I co-c;iu·r MICA 

pH 

QUfMICA E FfSICO=QUfMICA 

SEDIMENTOS DO RIO NtORO: RIO BRANCO E 

CONFLUEMCIA DO �10 NEO�O COM O �10 l�ANCO 

S E D I M E N T O S D O S R I O S 

NEGRO BRANCO NEGRO/BRANCO 

4,7 5,3 5,5 

ELEMENTOS TROCAVEIS 

Ca e.mg/1009 0,4 

Mg e. l'f1g/iOOg 1, E,2 

Al e.rng/100g 2,0 

ELEMENTOS TOTAIS 

Al g/100g 1,15 

p g/1009 0,01 

Na g/100g 0,56 

R g/1009 0,83 

Mn g/100g 0,02 

Fe g/1009 0,58 

1, 8 

4,46 

O ,,, ...

0,68 

0,03 

0,93 

1 33 , 

0,09 

1 , 66 

o; E, 

5,26 

0,4 

1,43 

0,01 

0,24 

2,34 

0,03 

1,73 



117 

Continuação da Tabela 16. 

FRAÇ�O ORGANICA 

N g/100g 0,07 0,07 0,07 

e g/100g o, 98 1 ,00 2, 10 

M.O. % 1,69 1,72 3,62 

C/N 14 14 · 30

5.2.2. ELEMENTOS TOTAIS 

Pode ser observado com auxílio da Tabela 

10 a presença do alumfnlo total, com teores osc1lando 

entre 3,40 a 9,32 g/100 g, bem corno a presença d� s6dio 

total e do potássio total na ordem de 0,34 a 0,55 g/100 g 

e 0,97 a 2,95 g/100 g respectivamente. Nota-se também, a 

presença do _n1trog@n10 (0,11 a 0,15 g/100 g> e do ferro 

total C0,58 a 2,92 g/100 g>. Quanto ao fósforo total e 

rnangan@s total, estes estão presentes, em um rnalor 

nõmero de lagos, pr1nc1palmente o fósforo, com teores entre 

O a 0,03 g/100 g e o rnangan@s entre O a 0,06 g/100 g. 

Observa-se tarnb,m, uma percentagem de matéria orgãnica roais 

acentuada, coroo também uma razão C/N em n{vels apreciáveis 

< T abe 1 a 11> . 
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Esses elementos, sendo const1tu1ntes dos 

minerais de argila, e, por conseguinte, fazendo parte de 

sua r@de cr1st�l1na, era de se esperar uma maior ou menor 

quantidade desses elementos. Observa-se também, que a 

presença doa elementos P: Mn: N e C, que dependendo das 

condições Hidroquímicas das águas que dão formação a esses 

lagos, e sua presença é de fundamental 1mport�nc1a para 

a região Amaz6nica, principalmente o fósforo, devido a sua 

c�rincia nos solos dess� região, enquanto que o ferro, 

estará presente nos processos de ox1-redução que ocorre 

nos lagos. 

r10 Negro 

Os teores de ferro, 

(Tabela 4), mostram 

para o ecossistema do

valores menores aos 

ver1f1cados para os sedimentos dos lagos do rio Sol1maes/ 

Amazonas (Tabela 13), evidenciando, que as substSncias 

h6m1cas, nesse ecossistema, apresentam ba1xa capacidade de 

formarem complexos com o ferro, como observado por JUNK 4 

FURK (1980). Entretanto, SANTOS et al11, (1984), sugerem 

que a formaç�o de substãnclas metal-orgãnlcas na forma 

de complexos, somente ocorra em águas com melhores 

condiç8es físico-químicas, com pH neutro e com maiores 

concentrações de sais dissolvidos ou complexados, e n�o 

para as ,guas do rio Negro, que apresentam-se pobres em 

nutrientes minerais. 
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Porém, a fatxa do rio Negro que sofre 

1nflu@ncta do rio Branco (Tabelas 9 e 10), a h1droquím1ca 

apresenta lYie l hores condtç:ões que as do rio Negro 

(Tabelas 3 e 4), e o pH próximo da neutralidade e com 

melhores conteúdo de nutrientes minerais. Essas condições 

parecem favorecer a formação de um complexo de ferro com a 

matéria orgintca, como 6 constatével para os sedimentos dos 

lagos do Purupuru: Cautx1 e Anav1lhanas (Tabela 11), devido 

o elevado teor de ferro nesses sedtroentos.

Na bac1� do r10 Negro (Tabela 4), nota-se 

a aus@nc1a do f6sforo nos sedimentos desses lagos. 

Entretanto, o aparecimento do f6sforo nos sedimentos dos

lagos do rio Negro que sofrem influ@ncias do rio Branco 

(Tabela 10), seria possível, devido ao 

caulinítico do rio Branco, terem uma melhor 

sedimento 

afinidade 

pelo fósforo (LEENHEER a SANTOS, 1980), ou seja, esses 

sedimentos ao entrarem na bacia do rio Negro, cujos 

sedimentos são caul1n[t1cos ClRION, 1�14), fixariam e íon 

H PO 

2 4 

em substituição a oxidrila, semelhante às 

subst1tu1çaes do s1l[c10 e os étomos de ox1g@n10, onde 

agrupariam quatro oxig8n1o ao redor do f6sforo. 

Contudo, essa substituição 18n1ca não é 

multo favorável, devido as· cond1çaes de pH mostrarem uma 
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ieve ae:1d1f1e:aç:ãa, posstvelmente, as 

substituições. Entretanto, poderá 

preJud1cando 

sofrer uma ação 

favorável, devido ao conteõdo da matéria orglnica contida 

nas águas dos rios de Negro (SANTOS @t �111, 1984). 

Esse conteódo de f6sforo mostra a sua 

quase 1nex1st@c1a nos solos e sedimentos, evidenciando a 

facilidade de ass1m1lação pela vegetação. Sua presença 

nesses sed1mentos, devem-se a essa possfvel subst1tu1ção, 

como também pela 

pluv1ometr1cas_, e, 

ecossistema, pela 

entrada através das precipitações 

no caso e>�pec í f 1 co. dos l agos de'sse 

presença de capim flutuante (S�lvint1), 

que sofre o processo de decomposição, uma vez que os lagos 

da baita do rio Negro não apresentam esse tipo de 

vegetaç�o. 

5.2.3. INFLUENCIAS 00 RIO BRANCO SOBRE O RIO NEGRO 

Os lagos localtzados nessa faixa do rio 

Negr�, são aqueles que sofrem 1nflu@nc1as hldrogeoquímtcas 

das águas e sedimentos do rio Branco, cujos sedimentos 

caul1n(t1cos em suspensão são floculados pela água preta 

e ácida do rto Negro, dando ortgem ao arquipélago das 

Anavilhanas <LEENHEER & SANTOS, 1980). 
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r11a 1 ores 

destaques para os rios Branco e Jauperi: primeiro pela sua 

possível formação do arqu1p,1ago das Anav1lhanas, sendo que 

atualmente, esses rios estão fert1l1zando ,reae 1nund,ve1e 

da margem esquerda do baixo rio Negro, devido aos fatores 

erosivos, pro�ocados pelo desmatamento 1ntens1vo que v@m 

ocorrendo em suas bacias. 

Esses sedimentos apregentam 

características químicas diferentes (Tabelas 9: 10 e 11), 

daqueles do ecossistema do rio Negro propriamente dito 

(Tabelas 3: 4 e 5), ou seJa, aqueles cúJaa águas são 

pretas e não são influenciadas pelo rio Branco, como 

tamb6m as const1tu1ç8es físicas slo dtferentes (Figuras 

14, 15 e 16). Os mesmos apresentam-se menos ácidos, sendo 

que os lagos que estão com os maiores valores de pH, são 

os lagos do Purupuru <pH=6,8 >, Calango e Cur1diqu1 

(pH=5,8) e os menores, foram observados nos laéos do 

Tauatu e Ar1au <pH=5,1). 
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FIGURA 14. Teores de Argila, Silte, Areia Fina e· Areia 

Média nos S@dim@ntos do Rio Br8neo.
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Teeres d® Argila, Si 1 te, Areia Fina e Areia 

Média no� S@dlm@nto� �o Rio Negro. 
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Estudo •realizado nessa faixa do rio Negro 

por LEENHER 8 SANTOS (1980), mostram que os sedimentos 

finos, provenientes do rio Branco, floculavam a uma 

dist§ncia de 100 km da foz e que nessa �poca não existia 

nas áreas inundáveis <várzea$) e lagos do rio Negro, 

quaisquer indício de formaç�o de macr6fitas aquáticas, fato 

destacado por JUNK (1970). 

SANTOS et slii (1984), mostraram que entre 

1979 a 1980, no perfodo em que o rio subia de· nfvel, 

formações de pequena quantidade macr6fitas em um canal que 

dá• acesso do Paranã da Floresta ao rio Jauaperi,. como 

também em um local denominado de Tauatu, já pertencente ao 

arquipélago das Anavilhanas. 

Esses autores, constataram também, .em 

1981, que em lugares onde não existem corredeiras e nos 

lagos das ilhas, partindo ·do Paraná da Floresta até próximo 

ao Estreito (Baia do Buiuçui, extensos tapetes flutuantes 

de capim-arroz (Oryza per®nnis), e, em menores quantidades, 

a canarana (Echinoehloa polys�&chya) e salvfnia (Salninia 

�urlcul�t�). Mostraram ainda, que nas áreas inundáveis 

desse trecho de rio, a exist@ncia de cultives de milho, 

arroz mandioca, macacheira, mam�o entre outras. 

Relatam ainda, que do ano de 1974 a 1980 
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ponto, considerado 

substancial de sais minerais nessas águas; bem como o

aparecimento 

fertilizaç�o 

de macrófita aquáticas, sugerindo que essa 

deve-se em parte, pelas águas e sedimentos 

dos do rio Branco como tamb,m de um desmatamento 

1nd1scr1m1nado, seguido de queimadas em escala crescente, 

na rê�ilo das bacias do rio Branco e Jauaperi. 

Este fato, também foi constatado no mês de 

agosto de 1982, quando da raalizaç�o das coletas dos 

sedimentos nos lagos que se situam nessa faixa do rio 

Negro. Notou-se quantidades significantes de macr6fitas 

aquáticas, como também uma quantidade de sedimento em 

suspens�o nas águas do rio Branco, principalmente durante 

chuva .recente, tornando as águas do rio Negro um pouco 

turbidas. 

Considerando-se os ecossistema do rio 

Branco, rio Negro e rio Negro sobre influ@ncia do rio 

Branco como 

modificações 

um todo, 

causadas 

para que possamos 

pelo rio Branco ao 

avaliar as 

rio Negro. 

Relacionou-se, de uma maneira percentual, os teores de 

Argila coloidal, Argila e Silte obtidos para esses 

sedimentos (Figuras 17, 18 e 19). Constata-se, que existe 

uma alteração nos constituintes físicos no sedimento do 

rio Negro, logo após a junção deste, como o rio Branco, 



127 

cujas modificações, são perceptíveis nos sedimentos dos 

lagos do-rio Negro sobre influ6ncia do rio Branco. 

Néssa relaç�o, observa-se que a argila 

coloidal <<0,001 mm), para os sedimentos do rio Negro sobre 

influ@ncia do.rio Branco,, apresentam-se em 72 % alteradas 

(FIGURA 17). Já os teores de argila, indicam que a parté 

influenciada do rio Negro, apresenta-se 58 % alterada 

(FIGURA 18). Para o silte, os resultados mostram que essa 

faixa do rio Negro, apresenta-se com 37 % alterada <FIGURA 

19). 
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FIGURA 17. R@laçlo P@re�ntuGl d@ Argila Coloidal, nos 

Sedimen�os do Rio Negro, Rio Branco -e Rio 

N@gro �ebr@ lnrlu@nei� do rio »r�neo. 
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Isto, reflete, nitidamente, nos sedimentos 

dos lagos que se localizam na faixa do rio 

influªncia do rio Branco, o que, comprov� a 

que está ocorrendo tanto nas águas como nos 

Negro sobre 

f ert i l 1·zação 

sedimentos 

desse lagos, devido aos teores dos elementos químicos que 

foram detectados nesses sedimentos (Tabelas 9 e 10), se 

comparados com os resultados obtidos para os sedimentos dos 

lagos da margem direita do rio Negro, sem influªncià do rio 

Branco (Tabelas 3 e 4). 

Os resultados obtidos para esses

sedimentos (Tabela 16), corroboram - também para essa 

evidªncía, pois mostram que os sedimentos dos lagos do rio 

Negro, cuja faixa da . margem esquerda, sofrem também 

influ3n�ia do rio Branco, est�o nitidamente alteradas. 

modificaç:êSes 

Outra constatação, de que está ocorrendo 

flsico-qufmicas como também flsicas e 

químicas, é a composiç�o mineral6gica desses sedimentos 

(Figura 20) . 

Essa Figura contém os difratogramas de 

raios-X dos sedimentos do rio Negro (A), mostrando uma 

composiç�o meneral6g1ca, de �aulinita, quartzo e ev1dgc1as 

de mineral 2:1, possivelmente a goetíta. 
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FIGURA 20. Difratograma de raio�-x. <A> Sedimentos do Rio 

Negro, (B) Sedimsntos do Rio Branco e CC) 

Sedlm�nto� do Rio N@gro sobr0 Inrlu@nc1a do Rio 

Branco. 
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No espectro (B) do sedimento do rio

Branco, é facilmente jdentificãvel, uma mineralogia 

constituída de montemorilonita, mica, caulinita, quartzo, 

feldspato e evidências de outros minerais 2: 1 , 

possivelmente a goetita. 

Por outro lado, o espectro de refraç1o do 

J·io-X para o sedimento do rio Negro sobre influ&ncia do rio 

Branco (C), mostra que esses sedimentos estão em parte 

alterados, em comparação ao do rio Negro (A), 

além da caulinita e do quartzo, 

indicando a 

da mica e existªncia 

feldspato e outros minerais 2: 1, entre esses, 

possivelmente, esteja presente, a goetita . 

. · · S. 3 • SEDIMENTOS DOS LAGOS DO RI O SOL l MOES

5.3.1. COMPLEXO SORTlVO

As águas desse ecossistema, provenientes 

de região geologicamente mais recente, contribuem com 

sedimentos andinos, ricos em minerais alcalinos que ao 

depositarem esses sedimentos, tormam os solos de várzeas 

que circundam esses lagos, mais rérteis. 

lagos (Tabela 

Os valores de pH para os sedimentos ·desses 

12), mostram uma leve acidiricaç:ão, 



aproximando-se da neutralidade, 

Paci@ncia <pH=6,6). 
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como é o caso do lago da 

Esses lagos formados por águas ricas em 

s6ltdos em suspens�o, em cuja composição química da água 

estão presentes elementos em quantidades apreciáveis para a 

regi�o Amaz8nica (GIBBS, 1967), s�o lagos que na época da 

cheia, estão constantemente ligados com o rio Solimões/ 

Amazonas, cujas águas al-agam a planície de inundação e 

por conseguinte, ocorre a deposição dos sólidos em 

suspens�o tanto no leito dos lagos, como nas várzeas 

alagáveis. 

O cálcio e o magnésio presentes nesses 

sedimentos, são provenientes das partículas em suspensão 

nas águas, bem como do material vegetal que se depositam no 

fundo do lago e que farão parte da remineralização e

entradas provenientes da lixiviação erosiva dos solos que 

circundam o lago. 

Os maior.es teores de cálcio foram 

observados para os sedimentos dos lagos do Jutai e Formiga 

(15,& e.mg/100 g), seguido dos lagos do Murat.u e Arroz 

(11,& e�mg/100 g). Para o magnésio, a maior concentraç�o 

observada, ocorreu no lago do Passarinho (7,7 e.mg/100 g), 

seguidos dos lagos da Paciancia (5,9 e.mg/íOO g); Formiga 

(5,3 e.mg/100 g) e Arroz (4,9 e.mg/100 g). 
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IRION et a l 1 i (1983), determinaram 

quantidades apreciáveis . de cálcio e magnésio total no 

sedimento do rio Solimões/Amazonas, na ordem de 8.900 ppm 

de Ca 

teoria 

e 11.700 ppm de Mg. Isso, vem corroborar com a 

de que esses elementos n�o s�o encontrados 

dtspôníveis, mais sim, em circulaç�o, podendo ser 

absorvidos pela vegetação (BRINKMANN 8 SANTOS 1973), 

O alumínio está presente em quantidades 

m_enores do que foi observado para os outros sedimentes dos 

lagos em estudo. Entretanto, as maiores concentrações 

verificaram-se nos lagos do Jutaí, Castanho e Arroz (0,9 

e.mg/100 g) seguido dos lagos do Man�quiri (0,8 e.mg/100 g)

e Formiga com 0,7 e.mg/100 g (Tabela 12). seguido do lago 

do Castanho de 2,9 e.mg/100 g e do Jutai de 2,0 e.mg/100 g 

(Tabela 12). 

5.3.2. ELEMENTOS TOTAIS 

E notável a presença de sódio e potássio 

total (Tabela 13), onde as maiores concentrações de sódio, 

verifica-se nos lagos da Paciªncia (1,73 g/100 g> e 

Manaquiri (1,58 g/100 g) seguido do lago do Muratu (1,53 

g/100 9). Para o potássio total, os lagos do Macaco C0,80 

g/100 g); Formiga (2,96 g/100 g> e Passarinho (4,98 g/100 

g), foram os que apresentaram as menores concentraç8es. 
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Enquanto que, os demais lagos, cont@m teores acima de 5,00 

g/100 g de T.F.S.A., sendo que o lago da Paci@ncia foi ·o 

que apresentou a maior concentração de 13,73 g/1-00 g 

(Tabela 13). 

O alumínio total estã em quantidades 

relativamente elevadas, como é o caso do lago do Manaquiri 

e Arroz, cuja concentração é da ordem de 9,00 g/100 e 

8,61 g/100 g respectivamente (Tabela 13). 

A presença desse elemento nos sedimentos 

dos lagos, também s�o provenientes dos minerais de argilas 

desses sólidos em suspensão que são carreados e 

depositados nesses lagos, como os já existentes nesses 

ecossistemas. Observa-se uma concentração bastante 

apreciável no teor de alumínio total, sendo que as maiores 

concentrações foram encontradas nos lago do Manaquiri (9,00 

g/100 g>, seguidos dos lagos do Arroz (8,61 g/100 g); 

Jacarettnga (7,02 g/100 g) e do Jaraqui (6,57 g/100 g> e a 

menor, veri�icou-se no lago do Muratu (2,54 g/100 g). 

Esses elementos, sendo constituintes dos 

minerais de argilas e por conseguinte, fazendo parte da 

r@de cristalina desses minerais, era de esperar que tal 

ocorresse, devido esses sedimentos serem carreados da 

região andina. Observa-se também, que esses sedimentos 
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apresentam ainda, os elementos P1 Fe; N e C, que estão em 

maior ou menor quantidade, dependendo das condições 

hidrogeoquímtcas do lago e s�o de importância fundamental, 

�rincipalmente o fósforo, devido a sua car3ncia nessa 

regi�o, enquanto que o ferro, participará dos processos de 

ox1-redução que ocorrem nos lagos. 

E possível que nesses sedimentos mesmo 

com alto teor de argila (Figura 21), n�o ocorram as 

substituições do Al por outros elemento�, como 6 o cas6 

do Si e o Mg ou seja, essas substituições i8nicas 

(isomórficas) n�o ocorrem, ou esses sedimentos (argilas) 

ainda n�o . tiveram tempo necessário para que essas 

substituições a fossem processadas; uma vez, que as 

deposições do material em suspensão ocorrem a cada Seis 

meses. Isto ocorre durante a época das enchentes, quando as 

águas do rio Solimões/Amazonas inundam as terras de várzeas 

e consequentemente ocorrem um aumento do volume de água 

no l�go. Segundo IRtON et alii (1983), os sedimentos do rio 

Solimões/Amazonas, 

ilit� e caulinita. 

são constitu{dos de montemorilonita, 
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Análise de raio-X realizada nesses

sedimentos (Figura 22), mostram-se idªnticas à constituiçto 

observada por I RI OH �t, a 111 ( 1983) . _ Entretanto, ev i denc 1 a-

se uma diferença na composição mineralógica desses

sedimentos, dentre os lagos que estão situados na ilha do 

Careiro (B) e os sedimentos dos lagos da região do

Janauaca (A)-.

O sódio e o potássio, constatável nos

sedimentos desses lagos, também, constituem o mineral· de 

argila depositado por sedimentação no fundo dos lagos, 

provenientes dos contra fortes andinos e das terras caidas, 

provocadas pela erosão desse rio, nas terras altas. Outra 

porção provém dos solos circunvizinhos do lago, devido à 

lixiviaç�o que ocorre nos campos de várzeas, intensamente 

utilizados, na atividade agropecóaria. 

As maiores concentrações de sódio foram 

observadas no lago da Paci@ncia (1,73 g/100 g), seguido dos 

lagos do ManaquiPi (1,58 g/100 g); Muratu (1,53 g/100 g); 

Castanho <1,42 g/100 g) e Jaraqui (1,35 g/100 g) e a menor 

foi verificada no lago do Formiga C0,49 g/100 g). 
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FIGURA 22. Difratograma de Raios-X. Sedimento dos Lagos do 

rio Sollm���/Am�zon�s. (A) R@gt�o do Jan�u�e� �

(B) R@gl�o do C�re1ro.
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Para o potássio total, os lagos que 

apresentaram os maiores teores, �oram os lagos da Paci@ncia 

(13,73 g/100 g>: Manaquiri (12,38 g/100 g>: Castanho (10,83 

g/100 g) e do Muratu (10,21 g/100 g) e a menor 

concentração, encontrou-se no lago do Macaco <0,80 g/100 

g) 

Essas elevadas concentrações de potássio, 

que ocorrem nos lagos da Paci@nci_a, Muratu, Manaquiri, 

Castanho, Jaraqui e Jutai devem-se ao conteúçlo de 

sólidos em suspensão nas águas do rio Solimões/Amazonas. 

IRION et alii (1983), estudando esses 

sedimentos, obtiveram valores de 2.800 ppm de Na e

18.600 ppm de K. E que os teores de s6dio e potássio nos 
I 

sedimentos dos lagos desse ecossistema, são em sua maior 

parte, provenientes dos sedimentos em suspensão existe�tes 

nesse rio. 

Conv6m salientar, que grande parte das 

terras que circundam esses lagos, s�o utilizados nas 

atividades agropecuárias, principalmente na época da seca. 

Com isso, seria possível também, uma maior contribuição de 

sódio e potássio, para os sedimentos dos lagos . dessa 

regi�o em decorrªncia dessas atividades. 
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O f6sforo total encontrado nos lagos do 

ecossistema do rio Solim�es/Amazonas (Tabela 13), t@m sua 

font.e principal, devido ao transporte de compostos 

org�nicos e inorgânicos pela água de precipitação e pela 

inundações provocadas por 

vegetais, principalmente 

microorganismos. 

esse rio; decomposição dos 

capim flutuante, animais e 

Os maiores valores encontrados nesses

sedimentos, foram observados nos lagos do Tarumanduba 

<0,03 g/100 g); enquanto os lagos do Jacaretinga; Macaco; 

Manaquiri e Jaraqui, apresentaram 0,02 g/100 g e o lago que 

apresentou a menor concentração, foi o lago da Pac1gncia 

com 0,01 g/100 g. 

Entretanto, é possível, uma reciclagem 

quanto ao teor de fósforo nos sedimentos desses lagos, 

principalmente pelas atividades biológicas, uma vez que 

esses lagos na época da seca, ocorre a resuspensão dos 

sedimentos, tanto provocada pela ação eólica� como pelos 

peixes, o que pode possivelmente, permitir a estocagem de 

fósforo nos sedimentos (LOPES et a111, 1983). 

Para os rios de água branca 

CSolimees/Amazonas), existe uma paralelismo entre o rio e 

os lagos que são influenciados por esse rio, como mostrado 

por SCHMIDT (1972b), para o fósforo e o ferro. 



SANTOS (1980), constata uma concentração 

muito baixa de fósforo nas águas dos lagos desse 

ecossistema, tanto na época cheia como na época seca, 

indicando que sua presença viabiliza a produç�o de fito e 

zoopl�ncton. 

Entretanto, a capacidade dos sólidos em 

suspensão das águas brancas, de liberar ou absorver certas 

q�antidades de f6sforo .(GESSNER, 19&0), depende das 

condições ecológicas. à viabilidade desse elemento para a 

produção primária é de importância fundamental, quanto a 

sua concentração nesses sedimentos. 

Esse fósforo pode ser adsorvido por 

Fe(OH> 
3 

onde os (ons fosfatos ficariam mais facilmente 

trocáveis, do que quando o fósforo se apresentar na forma 

de ·FePO . Segundo SANTOS (1980 ), não existe até o 
4 

presente, algas capazes de obterem fósforo de outra-maneira 

que não seja, adsorvido ao FeCOH> . Su�ere ainda, que o 
3 

fósforo presente nas águas dos lagos, é motivado pela 

vazante e turbul@ncia da água do fundo do lago, causando 

uma intensa resuspensão do sedimento. Sendo que o fósforo e 

o ferro encontram-se em um círculo fechado de combinaçôes

nos sedimentos dos lagos de várzeas desse ecossistema, 

provenientes de depósitos de sólidos suspensos, que s�o 

carreados pelo rio Solimôes/Amazonas. 
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O ferro e o manganês total _também se acham 

presentes nos sedimentos· dos lagos de várzeas pertencentes 

ao ecossistema do rio Solimões/Amazonas. Devido as suas 

peculiaridades químicas, existe uma rel·ação entre esses 

elementos, principalmente nas águas dos lagos de várzeas 

(LOPES et al11, 1983). Sendo o ferro um elemento que está 

presente nas águas do rio Solimões/Amazonas em 

concentraç5es variando de 1,10 a 4,10 mg/1 CSCMIDT, 

1972b), 

lagos 

logo era de se esperar, 

com forte influ@ncia 

que os sedimentos desses 

desse rio, tivessem 

concentrações relativamente elevadas. 

As maiores concentrações de ferro total 

foram verificadas nos lagos da Paci@ncia (8,50 g/100 g); do 

Manaquiri (7,97 g/ 100 g); do Macaco (7,96 g/100 g); do 

Jaraqui (7,33 g/100 g) e do Arroz (7,31 g/100 g) e a menor 

foi observada no lago do Reis (2,30 g/100 g). 

Já o manganªs, suas maiores concentrações 

foram observadas nos lagos do Reis (0,40 g/100 g); do Jutai 

(0,20 g/100 g ); da Paci8ncia (0,13 g/100 g>, enquanto que 

as menores foram encontradas nos lagos de Manaquiri; do 

Jaraqui e Tarumanduba (0,01 g/100 g). 

IRION ali i (1983), observaram 

concentrações elevadas de ferro e mangan�s, nos sedimentos 
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dos rios Solimões/Amazonas, na ordem de 54.400 ppm de Fe e 

804 ppm de Mn. Como o ecossistema desse rio é uma fonte 

predoninantemente de elementos nutritivos para os lagos de 

vãrzeas, onde evidencia-se um forte processo de oxi

redução, ou com possíveis assimilaç�o pela vegetaçãQ tanto 

aquática como terrestre, que circunda esses lagos. 

Na Tabela 17, mostram-se os teores de P; 

K; Mg; Ca e Na Cg/kg> nas folhas das florestas inundáveis 

de várzeas e nas águas do rio Solimões/Amazonas. 

Pode ser observado que essas vegetaç�es, 

apresentam maiores conteódos de cálcio e potássio 

de magnésio e fósforo, porém, indicando um 

concentração maior para os dois óltimos 

seguidos 

fator de 

elementos. 

Indicando que a presença desses elementos no ecossistema, 

principalmente o fósforo, magnésio e cálcio estão sempre 

baixos, devido a sua rápida absorção pela vegetação dos 

lagos. 
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TABELA 17. CONTEnoo DE P, K, Mg, e� @ N� NA FOLHAGENS DAS 

FLORESTAS DE INUNDAÇ�O E NAS AGUAS DO RIO 

SOLIMOES E O FATOR DE CONCENTRAC�O CKLINGE et 

a l i i , 1 S83 > • 

E 

L 

E 

M 

Agua de 
Rio 

Solimões 

VARZEA DO RIO SOLIMOES/AMAZONAS 

Folhagem 

Marchantaria Iranduba 

Fat.or de
Concentraç�o 

Marchant.aria Iranduba 
----------------------------------------------------------

p 

K 

Mg 

Ca 

Na 

-3

10 g/kg g/kg g/kg 

0.105 

· o. 9

1.1

7.2

2.3

1.755 0.871 

13 .183 8.609 

3.982 4.029 

19.141 16.314 

0.195 0.085 

. 
. 

16714 8295 

14684 9566 

3620 3663 

2653 226& 

85 37 

----------------------------------------------------------

o nitrog@nio total encontrado nos 

sedimentos dos lagos perscrutados do rio Solimões/Amazonas 

(Tabela 14), t,em sua entrada nesses lagos, através da 

precipitaç�o sobre a superfície de fixaç�o; material 
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orgânico al6ctone, incluindo água-de infiltração: material 

orgânico autóctone, proveniente de decomposição de 

vegetais e animais. Entretanto, a principal fonte de 

nitrogªnio nesses lagos s�o os provenientes da 

decomposição 

1980). 

da vegetação aquática (JUNK, 1980 e SANTOS, 

As concentraç�es de mais 

elevadas foram observadas nos lagos do Reis (0,10 g/100 g); 

do Jutai e do Formiga (0,09 g/100 g) e as menores, 

verificaram-se nos lagos do Manaquiri e Muratu (0,03 g/100 

g). Em 

Orgânico, 

tais concentrações, incluem-se 

proveniente da decomposiç�o de 

o Nitrog@nto

produtos tais 

como: proteínas, aminoácidos, ureia e ácido metilamínico 

como também, estão inseridos os nitratos e nitritos. 

Contudo, esses lagos podem perder 

quantidades de nitrog@nio através de ligações direta dom o 

rio; pela d�fusão dos compostos voláteis na superfície do 

lago e pala denitrificação (LOPES @t ali 1, 1983). 

Os lagos estudados, apresentam também 

uma concentração de carbono, da ordem de 2,46 g/100 g, 

para o lago do Formiga, que foi considerada maior e a 

menor, ocorreu no lago do Capitari (0,70 g/100 g), dando 
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uma raz�o C/H de 27 e 14 respectivamente, conseqüentemente, 

o teor da m�teria orgânica para o lago do Formiga foi de

4,24 % e para o lago do Capitari de 1,21 % (Tabela 14). 

5.4. INTERPRETACOES 

ESTUDADOS 

DA ANALISE DO CONJUNTO DOS t.AGOS 

5.4.1. COMPLEXO SORTIVO 

O complexo sortivo dos sedimentos dos 

lagos perscrutados da bacia Amaz6nica (rio Amazonas e 

Negro), é bastante distintos e divergentes quanto à 

composiç�o físico-química e química (Tabelas 3, 4, 12 e 

13), mostrando uma acidez acentuada para os s�dimentos dos 

lagos do rio Negro <Tabela 3) isto, se n�o levarmos em 

consideração as concentrações dos sedimentos que pertencem 

a esse ecossistema e que sofrem influ@ncia do Branco 

(Tabela 10); que por sua vez, mostram uma concentração 

hidrogeni6nica (pH) se aproximando da neutralidade, o mesmo 

acontecendo com os sedimentos dos lagos que pertencem ao 

rio Solim8es/Amazonas (Tabela 12). 

A parte investigada do rio Negro, 

principalmente, aqual não sofre influªncia do rio Branco 

(Tabela 3), mostra a pobreza do material de origem em 
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dando provas de que as condtçaes de pedog&neqe 

favorecem a remoç�o de cátions, onde se destaca o grau de 

intemperismo do solo. VAN RAIJ (1983), destaca que, quanto 

mais intemperizado for o solo, maior a tendªncia que o 

mesmo tem para perder sua bases trocáveis. 

Perscrutando-se os sedimentos dos lagos 

do rio Solimões/Amazonas, observa-se, uma condição adversa 

ao do rio Negro, onde as concentrações hidrogeni8nicas, 

mostram a quase neutralidade dos sedimentos, confirmando 

assim, sua maior quantidade de bases trocáveis existente no 

complexo sortivo. MARTINELLI (1986), sugere que tanto 

esses sedimentos, como os adjacentes aos lagos, bem como 

os sedimentos do rio Solimões/Amazonas, podem suportar uma 

agricultura à níveis ideais dos sais básicos. 

Nas áreas investigadas (Tabelas 3; 6; 9 e 

12),· mostram que os cãtions trocáveis (Ca; Mg; Na e K), 

aparecem em maiores quantidades, nos sedimentos dos lagos 

do rio Solimões/Amazonas (Tabela 12) e nos sedimentos dos 

lagos do ecossistema do rio Negro que sofrem�influlncia do 

rio Branco <Tabela 9). 

A concentração desses elementos trocáveis 

nos sedimentos dos lagos, tem uma tendªncia de apresentar 

uma concentração de cálcio menor nos lagos do·rio Negro; 
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seguindo em ordem crescente nos lagos do rio Branco; dos 

lagos do rio Negro influenciados pelo rio- Branco e dos 

lagos do rio Solimões/Amazonas. 

inversão, onde 

uma 

Para o magnésio, 

os sedimentos dos 

concentração maior 

ex i s_te 

lagos 

que 

uma 

do 

às 

pequena 

rio Negro 

que foram apresentam 

verificadas 

outro lado, 

nos sedimentos dos lagos do rio Branco. 

os sedimentos dos lagos do rio 

Por 

Negro 

influenciados pelo rio Branco, apresentam uma concentração 

maior que às observadas para o rio Negro, e, os maiores 

teores, foram encontrados nos sedimentos dos lagos do rio 

Solimões/Amazonas. 

No caso do sódio, existe uma tendência a 

igualdade entre os sedimentos dos lagos do rio Negro com 

os do rio Branco, e estes, apresentam uma concentraç�o 

maior que às do rio Negro influenciado pelo rio Branco, 

notante-se tàmbém, uma 

dos lagos que pertencem 

igualdade para com os sedimentos 

ao rio Solimões/Amazonas. Para o 

potássio, os ecossistemas estudados mostram que n�o há uma 

variaç�o nítida, 

similares. 

uma vez que apresentam concentrações 

Coroo as várzeas e mesmo os sed i ment._os dos 

fundos dos lagos do ecossistema do rio Solimões/Amazonas 
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por deposição de sedimentos transportados 

por esse rio, a composição química e mineralógica deriva 

dos horizontes de intemperismo que ocorrem na bacia do rio 

Solimões/Amazonas (lRlON, 198�b). 

Tais evidências, podem, possivelmente, ser 

aplicadas ao rio Negro, que pela composiç�o química de 

suas águas (SANTOS @t alii, 1984), refletem nos sedimentos 

do fundo dos lagos, a pobreza em cátions trocáveis. Porém, 

para os sedimentos dos lagos do rio Negro influen�iado 

pelo rio Branco, dá-se de um modo diferente, onde o rio 

Negro ao receber as águas e sedimentos que são carreados 

pelo rio Branco, sofre uma alteração na composição química 

de suas águas (SANTOS �t alii, 1984), como nos sedimentos 

dos lagos, que são enriquecidos com bases trocáveis 

proveni�ntes das descargas do rio Branco. 

Essas e as diferentes 

concentrações observadas nos ecossistemas estudados são 

coerentes, uma vez que STALLARTD a EDMOND (1983), sugerem 

que as grandes bacias dos rios que formam a bacia 

Amaz8nica, encerram substratos geológicos bastantes 

distintos e que dessa forma a quantidade e qualidade do 

material transportado por esses tributários, que são 

depositados nas várzeas, ser�o também distintos. 
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Tamb6m as concentrações de cátions básicds 

trocáveis da fração argila do material em suspensão no rio 

Solimões/Amazonas, realizada por IRION (1976), mostram 

essa tendência (Tabela 18) e justificam as concentrações 

encontradas para os sedimentos dos lagos do rio Solimões/ 

Amazonas. 

TABELA 18. CATIONS BASJ
°

COS TROCAVEIS DA FRAC1í0 ARGILA DO 

MATERIAL EM SUSPENS�O DO RIO SOLIMOES/ 

AMAZONAS CIRION, 197G). 

------------------------ · ---------------------------------

LOCAL 

Andes 

Sub-Andes 

Alto Sol i mêSes 

Médio Solimões 

Baixo Amazonas 

E L E M E N T O S 

Ca 

--------- . - -

92.0 

ao.o 

64.0 

e.o.o 

45.0 

Mg 

meq 

14.0 

8. ó

8.ó

8.6 

8.6 

T R O C A V E J S 

K Na 

I 100 g ------------

18.5 30.0 

10.0 13.0 

10.0 13.0 

10.0 14.0 

9.0 13.0 
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trocáveis 

lagos dos 

Amaz8nicos· estão relacionados com as 

concentrações desses mesmos cátions tanto na forma total 

como sol6vel, que se apresenta tanto nos sedimentos em 

suspens�o, como nos que fazem parte da composiç�o química 

das águas do rio que dão formaç�o a esses lagos. 

A razão entre o cálcio e a soma de base,· 

mostram valores mais elevados p�ra o rio Solim�es/ 

A�azonas, seguindo em ordem decrescente, o rio Branco; rio 

Negro influericiado pelo rio Branco e o rio Negro. Por outro 

lado, a razão entre o magnésio e a soma de base, tem seu 

maior valor para os sedimentos dos lagos do rio Negro 

influenciado pelo rio Branco, seguindo em ordem 

decrescente, o rio Negro; rio Solimões e rio Branco 

(Tabela 19). 

Tais condJçaes relacionadas com a razio 

Ca/Mg seguem, praticamente, a mesma tendªncia e com 

valores significantes, uma vez que mostram a contribuição 

do rio Branco sobre o rio Negro. 

THOMPSON 8 TROEH (1978); HALAVOLTA (1976)

e VAN RAlJ (1983), atribuem que o potássio ocorre no solo 

principalmente em duas formas; como {on monovalente na 
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soluç�o do solo e ou adsorvido a minerais de argila, 

fazendo par�e da estrutura de minerais como mica e 

feldspato. Da quantidade total de K que se encontra no 

solo, 99 % fazem parte da estrutura de alguns minerais e 

1 % se encontra na forma trocável. Esta forma, através de 

equilíbrio dinâmico, passa para a soluç�o do solo e é 

·rapidamente absorvido pelas plantas. Entretanto, se 

comparado ao cálcio e ao magnésio, o potássio é fracamente 

adsorvido pela argila, passando assim, facilmente à soluç�o 

do solo, onde haverá a absorção pelas plantas, ou podem 

ser lixiviado. 

Das bases trocáveis, geralmente o potássio 

é o terceiro, e está abaixo do cálcio e do magnésio. 

Segundo THOMPSON S TROEH (1978), o potássio geralmente 

encontra-se entre 1 a 3 % do total das bases. 

Com base em tais explicaçaes, justifica-se 

que, muito embora não haja uma variaç�o excessiva entre os 

sedimentos dos lagos perscrutados, observa-se porém, que o 

rio Branco, contém as maiores concentrações_ de potássio 

como também, as maiores razões K/Na. 

Tratando-se de lagos cujas características 

geológicas s�o diferentes, essas variações são consideradas 

normais, para os lagos amaz6nicos, principalmente pelo 

fato de estarem envolvidos dois sistemas ecológicos 
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sendo um do rio Solimões/Amazonas 

e o outro, do rio Negro. 

Para os lagos perscrutados do rio Solimões 

existe uma vegetaçã� aquática em grande escala, que domina 

praticamnte todo o lago, devido à fertilidade das águas e 

dos sedimento� (SANTOS, 1980 e JUNK, 1980). Quanto aos 

lagos do rio Negro, observa-se uma pobreza nesses tipo de 

vegetação, como também sais minerais (SANTOS et �111 

(1984). 

Com isso, nos sedimentos dos lagos do rio 

Solimões/Amazonas, o potássio 6 rapidamente absorvido pela 

plantas, enquanto que ·nos sedimentos dos lagos do rio 

Negro · fica fracamente adsorvido nas argilas desses 

sedimentos, principalmente para os lagos que sofrem 

influªnéia do rio Branco. 

Essas razões dos elementos trocáveis, que 

existem no complexo sortivo dos 

(Tabela 19), tem signific�ncia, 

sedimentos, divergem entre si e 

sedimentos dos 

por mostrarem que 

principalmente 

lagos 

esses 

entre 

regtees, ou mesmo dentro de uma mesma regi�o, como é o caso 

dos lagos do rio Negro, em que os sedimentos dos lagos s�o 

diferentes quimicamente, devido à faixa da margem esquerda 

do rio Negro, sofrer influ@ncia do rio Branco, dando 

melhores condições hidrogeoqufmicas. 
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TABELA 19. RAZOES Ca/Mg; K/Na; Ca/S; Mg/S; Na/Se K/S NO 

COMPLEXO SORTIVOS DOS SEDIMENTOS DOS LAGOS 

ESTUDADOS. 

-- --------------------- ---------------. --- ------------ -

C O M P L E X O S O .R T I V O 

LOCAL 
------------ -----------· ---------------------

RIO BRANCO 

1 Curubau 

2 Magua:r-1 

Ca/Mg 

. 3,00 

10,50 

K/Na 

. 0,75 

1,60 

Ca/S 

0,39 

0,60 

RIO NEGRO INFLUENCIADO PELO RIO BRANCO 

3 Purupuru 

4 Calango 

5 Curidiqui 

6 Baipendi 

7 Tauatu 

8 Cauixi 

9 Ter-ra Preta 

10 Ariau 

11 Anavilhanas 

RIO NEGRO 

12 Caurés 

13 Curiaú 

14 Peixe Boi 

15 Unini 

0,70 

0,68 

0,23 

0,08 

2,22 

2,67 

O, 17 

O, 12 

o, 15 

3,25 

0,34 

1,25 

0,21 

0,54 

1,50 

o, 75 

0,55 

0,71 

1,25 

O, 63 

1,00 

1,17 

0,23 

0,80 

.1, 33 

0,28 

0,29 

O, 13 

0,06 

0,51 

0,55 

O, 11 

0,09 

O, 12 

0,54 

O, 19 

0,43 

o, 13 

Mg/S 

O, 13 

0,06 

0,40 

0,42 

0,58 

0,72 

0,23 

Na/S 

0,30 

o, 16 

O, 19 

O, 17 

O, 13 

o, 12 

o, 18 

K/S 

0,17 

0,25 

0,20 0,14 

0�64 0,10 

O, 10 

0,25 

0,10 

0,06 

o, 13 

0,17 

0,06 

0,06 

0,09 

0,73 

0,79 

o, 17 

0,56 

0,34 

0,62 

o, 10 

0,09 

0,25 . 0,29 

0,16 0,04 

0,14 0,11 

0,15 0,21 
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Continuação da Tabela 19.

RIO SOLIMOES/AMAZONAS 

16 Paciência 1,83 O, 43 0,58 0,32 0,07 0,03 

17 Jaraqui 1,p5 0,80 0,53 0,34 0,08 0,06 

18 Manaquir i 2,50 0,58 0,63 0,25 0,08 0,04 

19 Muratu 5,04 0,64 o, 74 o, 15 0,07 0,04 

20 Jut.ai 4,33 0,64 0,74 o, 17 0,05 0,03 

21 Formiga 2,92 0,50 0,69 0,23 0,05 0,03 

22 Castanho 3,43 ·o,Go 0,69 0,20 0,07 0,04 

23 Reis 7,75 0,58 O, 75 o, 10 o, 10 0,06 

24 Tarumanduba 2,60 0,46 . O, 57 0,22 O, 14 0,07 

25 Macaco 2,67 0,57 0,60 0,22 o, 12 0,07 

26 Arróz 2,37 0,54 0,63 0,26 0,07 0,04 

27 Jacaret1nga 1,74 0,57 0,53 0,30 O, 11 0,06 

28 Passarinho 0,78 0,64 0,38 0,48 0,09 0,05 

29 Capitari 4,92 0,67 0,65 o, 13 o, 12 0,08 
----------------------------------------------------------------

5.4.2. ELEMENTOS TOTAIS 

5.4.2,1. NITROGENIO 

VAN RAlJ (1983), sugere que a forma 

predominante de nitrogênio no solo é a forma org�nica, com 

cerca de 98 % do total e qu� os 2 % restantes, estio na 
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e NO ), sendo que as plantas 
3 

absorvem exclusivamente as duas �ormas inorgânicas e que os 

processos de mineralização e imobilização são responsáveis 

pela convers�o do N-Orgânico para N-Mineral e vice-versa. 

Sendo o ciclo do nitrogênio bastante 

complexo em co�paração com os cátions básicos, uma vez que 

esse elemento- apresenta-se na forma gasosa e faz com que 

cicle através do solo, da biota e da atmosfera. Com isto, 

o nitrogênio, em alguns ecossistemas, torna-se limitante, 

fazendo com que seu processamento pela biota seja um tanto 

mais ativo em relação aos cátions básicos trocáveis. Isto 

identifica que a relação do nit.rog@nio com o substrato 

geol6gJco é multo menos nítida em comparação ao cálcio; 

magnésio; potássio e sódio (MARTINELLI, 198&). 

Os resultados de nitrogªnio obtidos para 

os sedimentos dos lagos do rio Solimões/Amazonas (Tabela 

14), mostram-se compatíveis com os obtidos por MARTINELLl

(1986), para os sedimentos do rio Solimões/Amazon�s. Por 

outro lado, VIEIRA (1975), ao estudar os Latossolos-

Amarelos de terra- firme, verificou que a concentraç�o de 

nitrogªnio, variava entre 0,2 a 0,9 %, isto para um solo de 

textura média enquanto que um solo de textura argilosa essa 

concentração era da ordem de 0,05 a 0,07 %, e se tratando 

de um solo de textura muito argilosa essa variaç�o de 

nitrog6nio apresentava valores entre 0,06 a 0,31 %. 
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Se utilizarmos os critérios estabelecidos 

por GARGANTINI et alii (1970), podemos considerar os 

sedimentos dos lagos do rio Solimões/Amazonas, com baixos 

teores de nitrogênio, uma vez que segundo esse autor, um 

solo variando entre 0,075 a 0,125 %, são -considerados com 

teores médios e os solos acima de 0,125 %, s�o considerados 

ricos em nitrog@nio. 

Para os sedimentos dos lagos do rio Negro 

<Tabelas 5 e 11)� os resultados obtidos para o nitrog@nio, 

m.ostram que esses sedimentos s�o mais ricos que os 

encontrados nos lagos do rio Solimões/Amazonas. Observa-se 

também que os lagos pertencentes ao ecossistema do rio 

Negro <Tabela 5), contém teores de nitroglnio maiores que 

os verificados nos sedimentos dos lagos do rio Negro que 

sofrem influ6ncia do rio Branco (Tabela 11). 

é um 

FORSBERG (1984), afirma que o nitrog8nio 

elemento essenci�l e limitante em qualquer 

ecossistema, principalmente quando esse elemento é 

processado por uma biota bastante ativa como a Amaz6nia. Já 

MARTINELLI (1986), ao perscrutar, os sedimentos do rio 

Amazonas, afirma que a ligaç�o do nitrogênio com o 

substrato geológico é bem menos evidente se comparado aos 

cátions trocáveis. 
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�m conseqüªncia da grande imobilidade e

sua ciclagem complexa, torna-se difícil uma comparaç�o 

do nitrog@nio, nos ecossistemas estudados, principalmente, 

quando se tem situações, onde o sistema ecológico local, 

encontra-se bastante "alterado", devido as atividades 

agropecuárias, como ocorrem nos lagos do ecossistema do rio 

Solim8es/Amazonas. 

Nos sedimentos dos lagos de várzeas do 

rio Solimões/Amazonas, evidencia-se a exist8ncia d� uma 

ciclagem de nitrog@rtio através de gramíneas e maçr6fitas 

aquáticas, onde o solo pode sofrer uma adiç�o de nitrog8nio 

devido a fixaç�o atmosférica realizada pelas leguminosas 

que habitam as várzeas, como também os lagos que fazem 

parte do ecossistema desse rio (LOPES et alit, 1983; 

SANTOS,· 1980; JUNK, 1980; RIBEIRO, 1983 e SMITH-MORRILL, 

1987). 

As concentraç�es de nitrogªnio são mais 

elevadas para os sedimentos dos lagos do ecossistema do rio 

Branco, e na ordem decrescente, aparecem as verificadas nos 

sedimentos dos lagos do ecossitema do rio Negro, seguindo 

da rio Negro influenciado pelo rio Branco e as do rio 

Solimões/Amazonas. 

Nos sedimentos dos lagos do rio Negro que 
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sofrem influ&ncia.do rio Branco <Tabela 11): verifica-se um 

comportamento similar ao do rio Solimões/Amazonas, onde a 

fertilizaç�o dessas águas pelas do rio Branco mostram o 

aparecimento de macr6fita aquática em alguns desses lagos e

mesmo nas margens do rio Negro (SANTOS et alii, 1984), 

fazendo com que ocorra uma possível fixação desse 

nitrog@nio, 

nitrogªnio 

urna vez que essas macr6fitas, podem absorver o 

que se encontra nas águas desses lagos. Um 

possível aumento nas concentrações dos sedimentos do fundo 

do lago são atribuídas à fixaç�o biológica <N-atmosferico) 

tanto pelas gramíneas corno pelas macrófitas que na época da 

seca, se decompõem. Entretanto, estudo nesse sentido, 

revelaria, uma fraç�o muito importante, do ciclo do 

Nitrogênio nos ambientes aquáticos da Amazônia Central. 

Esses teores de nitrog@nio são 

justificáveis, pelo fato desses sedimentos apresentarem 

composição granulométrica, onde os sedimentos dos lagos do 

rio_ Negro sorrern influ@ncia do rio Branco. Contém as 

maiores percentagens de argila, principalmente de argila 

coloidal fraç�o menor que 0,001 mm, onde o nitrogênio 

poss1velmente, ficaria agregado. VIEIRA (1975), estabelece, 

que um solo com alto teor de argila, tende a apresentar 

maiores percentagens de n1troggn10. 
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o fósforo, encontrado no 
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solo, se 

caracteriza pela presença em tr�s formas distintas: 

dissolvido na soluç�o do solo; na forma lábil e uma outra 

não lábil <MALAVOLTA, 197& e VAN RAIJ,1983). Observaram 

também, que a concentração de fósforo na soluç�o do solo é 

baixa, devido à solubilidade de seus compostos serem 

também, baixa. VAN RAIJ (1983), afirma que essas 

concentrações de fósforo, raramente atinge 0,1 ppm. 

Entretanto MALAVOLTA (i97G), atribui que os teores de 

fósforo em solução, podem atingir até 20 ppm e que essa 

forma de fósforo é derivada do ácido 

(H PO ). 
3 4 

ortofosfórico 

Nos sedimentos dos lagos perscrutados, as 

concentraç8es mais elevadas de fósforo-total, foram 

verificadas nos sedimentos dos lagos do rio Negro que 

sofrem influ@ncia do rio Branco, onde em alguns lagos, esse 

elemento inexiste (Lago do Purupuru; Curidiqui e Baipendi), 

entretanto, foi no lago do Cauixi e Anavilhanas (0,03 g/100 

g>, que se constatou a maior concentraç�o. Nos sedimentos 

dos lagos do rio Solimões/Amazonas observou-se que todos 

os lagos apresentaram concentrações da f6sroro-total,. muito 

embora, alguns desses lagos, também, mostram teores muito 

baixo. 
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A razão N-tot.al/P-total, para os solos 

segundo (1983) é de 

aproximadamente G. 

McGRILL & CHRISTIE 

MARTINELLI (198G), estudando os 

sedimentos do canal do rio Solimões/Amazonas, observou que 

éssa razão é da ordem de 2,06. Para as águas dos lagos de 

várzeas da Amaz6nia, FORSBERG �t alit (s.d.), sugere · a 

mesma tendOncia emcontratada por MARTINELLI (198&). 

Nos sedimentos dos lagos estudados, 

observa-se, que muitos dos sedimentos, seguem essa 

tendªncia sugerida por MARTINELLI (198G)@ FORSBE:RG et a11f 

(s.d.), principalmente para sedimentos dos lagos 

perscrutados do rio Solimees/Amazonas. Entretanto, nesse 

ecossistema, existem lagos que ultrapassam em valores, a 

raz�o sugerida por MeGRILL a CHRISTIE (1983), como é o 

caso dos lagos dos Reis e Jutai cuja razão N/P e 10,00 e 

9,00 (Tabela 14). Essa razão N-total/P-total (Tabelas 5, 11 

e 14>, 

do rio 

também é bem superior para os sedimentos dos 

Negro que sofrem influªncia do rio Branco, 

lagos 

como 

observado para os lagos do Calango Cl&,00); Ariau (15,00); 

Tauatu (14,00) e Terra Preta (12,00). 

Essa razão N/P, pode ser Justificada, 

devido aos sedimentos do rio Negro que estão sobre 

influ@ncia do 

argila como 

rio Branco mostrarem um maior conteúdo de 

também uma fração importamte de argila 
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coloidal, fraç�o menor que 0,001 mm. Com isso, esses 

sedimentos apresentam uma mai9r superf{cie de contacto, 

facilitando a adsorç�o do nitrog§nio e do fósforo. 

Contudo, FORSBERG et alii (e.d), sugerem 

que a razão N/P 6 m�ior nos lagos, se comparados aos teores 

do rio Solimões/Amazonas, devido a sedimentação. Essas 

razões mais elevadas são de difíceis explicaç�es, uma vez, 

-que para os sedimentos do rio Negro que sofrem influ8ncia

do rio Branco, podem identificar que os lagos desse 

ecossistema, são enriquecidos pela deposição que se 

verifica nesses lagos. Para os lagos do rio Solimões/ 

Amazonas, estes, estão 1nt1mamente relacionados com a 

hidrogeoqufmica desse rio. Porém, deve-se observar, que em 

muitos desses lagos, ocorrem atividades agropecária, e, 

este fator, deve ser objeto de estudo futuro, par� que se 

possa chegar a uma melhor avaliação. 

5.4.3. FRAÇ�O ORG�NICA 

Para o presente estudo, a fraç�o org�nica, 

está constituída de nitrogênio, carbono e pigmento total. 

Com isso, pretende-se fazer uma comparaç�o desses 

constituintes, nos ecossistemas estudados. 
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5,4.3.1. MAT!RIA OROINICA 

Nos ecossistemas do rio Negro (Tabelas 5 e 

11), apresentam teores· de carbono e nitrogênio, em

concentrações mais elevadas que as do sedimentos dos lagos 

do rio Solimões/Amazonas <Tabela 14), evidenciando um maior 

conteúdo de matéria orgânica, uma vez que os sedimentos do 

rio Solimões/Amazonas, devido ao seu tamanho, precipitam 

mais rapidamente que os col6ides presentes nas âguas do rio 

Negro, aumentando os processos de adsorção, e

conseqüentemente, haverá um aumento do conteúdo de C e N, 

nesse ecossistema. 

A entrada de carbono nos ecossistemas 

fluviais, depende do sistema da drenagem e deposição direta 

dos ecossistemas terrestriais adjacentes e da fixação de 

carbono autóctone. Nesse processo de entrada, a matérta 

org�nica particular grossa é lixiviada e degradada a 

partículas mais finas e� carbono orgânico dissolvido, 

possivelmente, durante o seu trânsito rio abaixo (DARNELL,

1975). E possível que no ecossistema do rio Negro, devido 

ao seu maior conteúdo de carbono, ocorra uma contínua 

degradação dessa carbono, onde grande parte do carbono 

dissolvido que permanece, são compostos refratários, 

constituídos de ácidos fúlvicos e húmicos. 
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RICHEY et al11 (1980), 
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fizeram uma 

com base em estudos do rio Amazonas, onde 
-3

estimaram de 4 g da C.m na forma de carbono orgânico 

dissolvido; sendo que 5 % foram encontrados na forma 

orgânica particulada e 2 % nos sólidos suspensos. Até o 

momento, pouco se perscrutiu sobre lagos de água preta na 

regi�o Amaz8nica, pór isso, dados consernentes ao rio 

Negro, não são disponíveis, entretanto, BECK et alii 

(1974), mostraram que a carga de carbono de um rio sub 

tropical de água preta é muito maior que em outros tipos 

de água, devido a sua afinidade com o substrato que dão 

formaç�o a esses tipos de água. 

Estudos relacionando as perdas de carbono 

provenientes da floresta Amaz8nica, devem ser 

correlacionados com o tamanho de sua bacia hidrográfica, 

tanto no ecossistema do rio Solimees/Amazonas, como do 

rio Negro, uma vez que podem mostrar algumas implicaçees. 

poderá refletir a natureza refratária dos Primeiro, 

compostos orglnicos, especialmente o carbono orglnico 

particulado. Segundo, o carbono organico al6ctone que 

possivelmente é oxidado nesses dois tipos de rios, poderão 

ser balanceado pela produção aut6ctone de carbono 

org§nico. Finalmente, o carbono orgânico particulado poderá 

ser degradado equivalentemente à compostos orgânicos 

refratários dissolvidos <DARNELL, 1975> .. 



Segundo 

existe indicaç�o de 

proporç�o de carbono 
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SCHLESINGER 6 MELACK <1981), n�o 

uma correlação positiva entre a 

orgânico dissolvido e o carbono 

org�nico particulado. Entretanto, RICHEY @t �111 < 1980),

sugere, que o tranporte de carbono org�nico parttculado em 

regiaes Tropicais, como a Amazônia, deverá ser um fator 

muito importante. 

Os valores mais elevados de carbono que 

se� verificam nos sedi�entos dos lagos do rio Negro em 

comparação com os do rio Solimões/Amazonas, podem ser 

ou ainda, explicados, · como sugerem BECK et. ali i (1974), 

devido a uma maior quantidade de detrito de plantas, os 

tempo nessse quais . parecem persistir 

sistema aquático, onde 

por muito mais 

podemos incluir os mat.erias 

estruturais de celulose e ligninas, como também detritos 

de animais como: dente: ossos; escamas; cristalino dos 

olhos e outros, que são as partes mais duráveis, que por 

sua vez, podem está inserido no material mole do fundo do 

lago <DARNELL, 1975). 

Pelos resultados obtidos (Tabelas 5; 11; 

14 e 20), 6 facilmente constatável, uma nítida diferença, 

quanto ao teor de carbono nos ecossistemas da Amazônia, 

sendo que o rio Negro tem um conteúdo maior que o do rio 

Branco, este, maior que o do rio Solimões/Amazonas. Se for 
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a subdivis�o do ecossistema do rio Negro, 

teremos: um teor de carbono no ecossistema do rio Negro 

sobre influ@ncia pelo rio- Branco, maior que· o observado no 

rio Negro e este, maior que o verificado no rio Branco, 

ficando a menor concentraç�o de carbono no ecossistema do 

rio Solimões/Amazonas. 

carbono 

variáveis, 

de carbono 

t�opicais, 

indicações 

Amaz8nica. 

Com isso, a distribu1ç�o do conteúdo de 

nos ecossistemas Amaz6nicos, apresentam-se 

entretanto, um cuidadoso estudo da exportação 

orgânico total proveniente das florestas 

no caso específico, a Amaz8nia, poderá fornecer 

quanto aos efeitos do desmatamento na bacia 

5.4.3.2.PIGMENTO TOTAL 

Uma possível explicaç�o para ·o

aparecimento de Pigmento Total (Clorofila), encontrada nos 

sedimentos do.fundo dos lagos, seria, sua possível produção 

em sua maior parte nas águas superficiais e em escala 

menor, provenientes dos restos das células das plantas. 

Por outro lado, a decomposição de parte dessa clorofila 

seria provavelmente o resultado de um breve comensalismo, 

como sugere KOZMINSKI (1938). 
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Entretanto, com a baixa temperatura e 

baixo conteúdo de oxigªnio que geralmente ocorre nas água 

que estão mais profundas, ou seja, no fundo do lago, como 

observado por SANTOS (1980), essa taxa de decomposiç�o pode 

ser maior. Na verdade, é possível, que ocorra um equilíbrio 

parcial entre a chegada do material de clorof'ila no fundo 

do lago e a decomposição. Estudos nesses sentidos, devem 

ser direcionados, para sua possfvel comprovação. 

Nos lagos de égua preta, ou seja aqueles 

pertencentes ao ecossistema do rio Negro <Tabela 5)i 

mostram que todos os lagos apresentam o mesmo teor de 

clorofila <4,1 ug/g). 

Já nos sedimentos dos lagos de água preta, 

pertencentes ao ecossistema do rio Negro que sorrem 

influ@rrcias do rio Branco <Tabela 11), as concentraçães de 

clorofila, variam de 8,20 a 30,0 ug/g. 

A presença de clorofila nos sedimentos 

dos lagos localizados no ecossistema do rJo Solimões/ 

Amazonas, fornece uma correlação positiva com o carbono, 

indicando que o aumento deste, causará um aumento na 

concentração da clorofila. Entretanto, essa clorofila, 

decresce com o aumento da concentraç�o de magnésio nos 

sedimentos desses lagos, devido esse elemento fazer parte 
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sua degradaç��. 

aumentará o teor de magnésio nesses sedimentos. 

E possível, que as altas taxas de pigmento 

total (clorofila), encontradas nos sedimentos dos lagos do 

ecossistema do rto Solimões/Amazonas (Tabela 14); nos 

sedimentos dos lagos dó rio Negro que sofrem influ@ncia do 

rio Branco (Tabela 11) e nos sedimentos dos lagos do rio 

Branco (Tabela 8), a luz, seja um fator muito importante na 

ocorr@ncia dessa clorqfila, como tarnb,m, na sua 

distribuição. Segundo RIBEIRO (1978), a clorofila existente 

nas águas dos lagos de várzeas do ecossistema do rio 

Solimões/Amazonas apresentam teores mais elevados que nas 

águas .do ecossistema do rio Negro. Esta afirmativa, 

corrobora, co�· os teores encontrados para os sedimentos 

dos lagos do rio Solimões/Amazonas, como para os do rio 

Negro (Tabelas 5 e 14). 

rio Negro 

penetração 

água branca 

Nos sedimentos dos lagos perscrutado 

(Tabela 5), sendo lagos de água preta, 

da luz 6 prejudicada enquanto que rios lagos 

do 

a 

de 

alguns metros 

e clara, a penatraç�o da luz pode chegar a 

<RIBEIRO, 1983 e SMITH-MORRILL, 1987).

Entretanto, em alguns lagos de água branca, ou seja, os do 

ecossistemas do rio Solimões/Amazonas (Tabela 14), são 

obervados lagos, cujos sedi�entos apresentam teores· baixos 
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de clorofila, isto possivelmente, devido a alta taxa de 

material em suspensão, que dificulta a penetração da luz. 

Investigações consernentes a taxa de 

fotossíntese em lagos da Amazônia, tanto os de água preta, 

branca e 6lara s�o necessários para que possamos conhecer 

a taxa máxima desse processo, entretanto, a luz solar, tem 

um papel extremamente decisivo. Outro desconhecimento nos 

lagos desses ecossistemas, é a exata profundidade onde 

esses processos podem correr, uma 

principalmente da transmissão da luz, 

vez, que dependendo 

que é variável nos 

diversos tipos de águas que ocorrem na Amazônia (SCHMIDT, 

1973; RIBEIRO, 1980 e 1983 e SMITH-MORRILL, 1987). 

Entretanto, pelos dados de pigmento total 

(cloroxila) obtidos nos sedimentos dos lagos formados por 

esses tipos de água, indicam a possibilidade de ocorrer 

fotossfnteses em regiões de baixa densidade de luz, como é 

o caso dos lagos do rio Negro e em alguns lagos de água

branca (RIBEIRO, 1980 o 1983). Porém, os teores mais 

elevados que se observam nos sedimentos de água branca 

(TABELA, 14), devem-se principalmente, a uma conseqü@ncia 

de melhores condições da penetração da luz na água desses 

lagos. Quanto aos teores verificados no ecossistema do rio 

Negro que sofrem influªncia do rio Branco (Tabela, 11), 

confirmam essa condição, como também, comprovam, a 
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fertilização das águas do rio Negro pelas águas do rio 

Branco. 

Para que ocorra a presença de clorofila 

nos sedimentos do fundo dos lagoa, esses lagos deverão 

apresentar algumas condiç�es 11mnol6gtcas, como o limite 

entre o trofog8nico e o trof6lico das águas e produção 

material orgânico e inorgânico que são carreados 

CKOZMINSKI, 1938). Entretanto, a falta desses trabalhos 

expecíficos em águas de lagos na região Amaz8nica, não foi 

possível uma melhor discussão no presente �rabalho. Porém, 

não poderá deixar de ser realizado em estudos futuros. 

A presença de clorofila fisiologicamente 

inativa, que possivelmente esteja presente nos lagos da 
o 

Amaz6nia com temperaturas acima de 2G C e profundidade 

ent�e 10 a 13 metros (SANTOS, 1980), como ocorrem nesta 

região, tem mais signific�ncia na simples determinação da 

clorofila. Essas determinações não podem dar medidas exatas 

nem, de massa de fitopl�ncton ou de intensidade de 

fotossíntese, quando ocorrer a uma certa profundidade do 

lago <KOZMINSKI, 1938). 

Segundo RIBEIRO (1978), os lagos do 

ecossistema do rio Soli�ees/Amazonas s�o mais produtivo• 

que os lagos do ecossistema do rio Negro. E, que a produção 
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de nanofitoplancton (fração menor de 50 u> apresentam uma 

maior produção que o microfitoplancton (fração maior que 

50 u>, nas águas dos lagos do ecossistema do rio Solimões/ 

Amazonas, enquanto que nas águas do rio Negro, a produção 

. do mi crof i top l ancton é.. maior que . a produção do 

nanofitoplancton, sendo que essa produção tende diminuir 

com a profundidade. 
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&. CONCLUS�O 

Os resultados analíticos dos sedimentos 

dos lagos de várzeas que constituem os ecossistemas do rio 

Negro; rio Branco; rio Negro inrluenciado pelo rio Branco e 

rio Solimões/Amazonas, permitem estabelecer as seguintes 

conclusões: 

1 - Os sedimentos da margem esquerda do 

rio Negro s�o fortemente influenciados pelos sedimentos 

e �guas do rio Branco, sobretudo, na faixa que Vai da foz 

do rio Branco até ao arquipélago das Anavilhanas. Ess

faixa apresenta maiores valores de soma de base; de pH·; de 

pigmento total e argila, em relaç�o aos sedimentos do rio 

Negro, antes da conflu@ncia do rio Branco; 

2 - O teor de cálcio trocável é menor nos 

sedimentos do rio Negro (0,5 a 1,5 e.mg/1009), seguindo em 

ordem crescente para os sedimentos dos lagos do rio Branco 

(1,9 a 2,1 e.mg/100g), rio Negro influenciado pelo rio 

Branco (o,5 a 4,8 e.mg/1009) e rio Solimões/Amazonas (5,2 a 

15,6 e.mg/1009). 
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3 - As.concen�rações de magnésio troc�vel 

nos sedimentos dos lagos rio Negro (0,4 a 4,4 e.mg/100g), 

foram maiores que às observadas no rio Branco (0,2 a 0,3 

e.mg/1009). Os sedimentos dos lagos· do rio Negro 

influenciado pelo rio Branco (1,8 a 6,5 �e.mg/100g), 

mostram-se superiores às do rio Negro e às dos sedimentos 

dos lagos do rio Solimões/Amazonas, (1,2 a 7,7 e.mg/1009); 

4 o sódio total apresentou 

concentrações maiores nos sedimentos dos lagos ·do rio 

Solimões/Amazonas (0,49 a 1,73 g/100g). Seguindo em ordem 

decrescente, . nos sedimentos dos lagos do rio Negro 

influenciado pelo rio Branco C0,33 a 0,55 g/100g>, nos 

lagos do rio Negro (0,26 a 0,45 9/1009) e nos lagos do rio 

Branco (0,29 a 0,31 g/1009); 

s�o maiores nos 

Amazonas (0,80 

5 - As concen�rações de potássio total

sedimentos dos lagos do rio. Solím8es/ 

a 13,75 g/1009>. Seguindo em ordem 

decrescente, nos sedimentos dos lagos do rio Negro 

influenciado pelo rio Branco C0,97 a 2,95 g/100g), nos 

lagos do rio Negro (0,26 a 0,87 g/1009) e do rio Branco 

<0,2 a 1,00 g/100g>; 

e. - O fósforo encontra-se sempre em 

baixas concentraçêSes (0,003 g/1009). A presença do 
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fósforo em um maior ndmero de lagos da bacia do rio Negro 

sobre influência do rio Branco. Isto deve-se provavelmente 

pela entrada dos sedimentos 

desse rio; 

caulinfticos provenientes 

7 - Pela análise mineralógica, constata

se que os sedimentos do rio Negro sofrem modificações com a 

entrada dos sedimentos do rio Branco, resultando no 

aparecimento da mica e evidências de minerais 2:1. Por 

outro lado, os sedimentos dos lagos do rio Solim�es/ 

Amazonas, não sofrem grandes alterações em sua composição 

mineralógica. 

8 - Comparando-se os resultados analíticos 

obÚdos para os sedimentos dos lagos dos dois ecossistemas 

do rio Negro, comprova-se a fertilizaç�o da faixa do rio 

Negro pela margem esquerda, atribuídos aos sedimentos e 

águas do rio Branco. 

9 - As concentraç�es de nitrogênio são 

maiores para os sedimentos do rio Branco (0,14 a 0,21 

g/1009) e em ordem decrescente, est�o as observadas para o 

rio Negro (0,12 a 0,1G g/100g ), do rio Negro influenciado 

pelo rio Branco (0,12 a 0,16 g/100g) e rio Solomões/ 

Amazonas (0,03 a 0,10 g/10g); 

10 - Evidencia-se uma n{tida diferença 
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quanto ao conteõdo de carbono nos sedimentos dos lagos 

amazônicos. 

estudados, 

Relaciomando-se os quatros ecossistemas 

as maiores concentrações de carbono, est�o nos 

sedimentos dos lagos do rio Negro influenciado pelo rio 

Branco (1,44 a 2,93 g/1009), seguindo em ordem decrescente, 

os sedimentos dos lagos do rio Branco (1,66 a 2,91 g/1009), 

do rio Negro (1,60 a 2,83 g/100g) e do 

Amazonas (0,70 a 2,46 g/lQOg); 

rio Solimêíes/ 

11 - Os sedimentos dos lagos do rio Negro 

influenciado pelo rio Branco, apresentam teores de

clorofila (8,2 a 30,0 ug/g), maiores que às do rio Negro 

(4,1 ug/g ). As concentraçêíes de clorofila nos sedimentos 

dos lagos do rio Solimêíes/Amazonas (1,4 a 15,0 ug/g), são 

variáveis, porém em teores menores que às do rio Negro 

infl-uenci ado pelo rio Branco; 

12 - A falta de estudos que tndca os 

limites entre o trofogªnico e o trof6lito nas águas e a 

produção de matéria orgânica e inorgânica nos lagos da 

regi�o Amaz8nica, n�o nos permite no momento. uma melhor 

explicaç�o para o aparecimento da clorofila nos sedimentos 

do fundo dos lagos das regi5es analisadas, porém, n�o 

poderá deixar de ser realizada em estudos futuros. 
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