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Sinopse: Estudou-se a variação sazonal e espacial da concentração dos principais íons 

(Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3
-, SO4

2- e Cl-) e além da temperatura, oxigênio dissolvido, 

condutividade elétrica e pH, transparência da água, material em suspensão e turbidez 

no intuito de observar a influência do pulso de inundação sobre essas variáveis nas 

águas do rio Solimões, canal e lago Mamiá (Coari-AM). 
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RESUMO 

 
 
 

Foram estudadas a variação sazonal e espacial da concentração dos principais íons (Na+, K+, 
Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3

- e SO4
2-) e mensuradas a temperatura, oxigênio dissolvido, 

condutividade elétrica e pH, além de transparência da água, material em suspensão e turbidez 
na água do rio Solimões, canal do lago e lago Mamiá, localizado no município de Coari (AM) 
na enchente, cheia, vazante e início da enchente do ano de 2008. As variáveis na coluna de 
água foram medidas com potenciômetros digitais. Para as outras determinações foram 
coletadas amostras de água com garrafa de Ruttner, filtradas e preservadas. Os principais íons 
foram analisados por Espectrometria de Absorção Atômica de Chama, a transparência foi 
estimada com o auxílio de disco de Secchi, o material em suspensão foi determinado por 
gravimetria e a turbidez medida no turbidímetro. Para verificar padrões no comportamento 
das variáveis e similaridades entre as estações foram utilizadas as análises de agrupamento 
TWINSPAN, cluster e Análise de Componentes Principais (PCA). As variáveis limnológicas 
como a temperatura, concentração de oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e pH, 
identificaram mistura e circulação na coluna de água no rio Solimões e no canal do lago 
Mamiá. O lago Mamiá esteve estratificado durante todos os períodos estudados. A 
concentração dos principais íons (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3

- e SO4
2-) e as variáveis 

limnológicas como a transparência da água, material em suspensão e turbidez nas águas do rio 
Solimões, canal do lago e do lago Mamiá evidenciaram que o pulso de inundação do rio 
Solimões exerceu influência na composição química nas duas estações no canal do lago e na 
primeira estação no lago Mamiá no período de início da enchente. A sazonalidade nas 
concentrações dos principais íons no lago Mamiá mostrou que os menores valores foram 
encontrados na vazante e os maiores no início da enchente. As análises multivariadas 
TWINSPAN, dendograma (cluster) e PCA demonstraram a formação de um grupo constituído 
das estações no rio Solimões e canal do lago no período de início da enchente e de um 
segundo grupo constituído pelas demais estações do canal e as do lago Mamiá. Estas análises 
evidenciaram que as concentrações dos principais íons, juntamente com os valores 
encontrados de condutividade elétrica, material em suspensão e turbidez são variáveis 
limnológicas indicadoras de mudanças na composição química da água em lagos de ria 
durante o pulso de inundação do rio Solimões. 
 

Palavras-chave: principais íons, canal e lago Mamiá, rio Solimões, pulso de inundação. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
 
 

The seasonal variation and spatial concentration of major ions (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, 
HCO3

- and SO4
2-) and measured temperature, dissolved oxygen, conductivity and pH, and 

water transparency, material matter and turbidity were studied in the water of the Solimões 
River, channel of the lake and the Mamiá lake, located in the city of Coari (AM), during the 
rising water period, high period, falling water period and start high water period during of the 
year 2008. The variables in the water column were measured with digital potentiometers. For 
other determinations of water samples were collected with Ruttner bottle, filtered and 
preserved. The major ions were analyzed by Atomic Absorption Spectrometry Flame, 
transparency was estimated using a Secchi disk, suspended material was determined 
gravimetrically and the turbidity measured in the turbidimeter. To check the behavior patterns 
of the variables and similarities between stations were used TWINSPAN, cluster analysis and 
principal component analysis (PCA). Limnological parameters such as temperature, dissolved 
oxygen, conductivity and pH, mixing and circulation identified in the water column in the 
Solimões River and lake Mamiá channel. The Mamiá lake was stratified during all periods 
studied. The concentration of major ions (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3

- and SO4
2-) and 

limnological variables such as water clarity, suspended solids and turbidity in the waters of 
the Solimões River, channel of the lake and the Mamiá lake showed that the flood pulse of the 
Solimões an influence on the chemical composition at two stations in the channel of the lake 
and in the first station the lake Mamiá in the early period of flooding. Seasonality in the 
concentrations of major ions in Mamiá lake showed the lowest values were found at low tide 
and the highest at the beginning of the flood. Multivariate analyzes TWINSPAN, cluster 
analysis and PCA demonstrated the formation of a group consisting of stations in the 
Solimões River and channel of the lake Mamiá in the start high water period and a second 
group consisting of other stations of the channel and the Mamiá lake in the all seasons. These 
analyzes showed that the concentrations of major ions, together with the values found for 
electrical conductivity, suspended solids and turbidity are limnological indicator of changes in 
the chemical composition of water in ria lakes during the flood pulse of the Solimões River. 
 
Key-words: major ions, channel and Mamiá lake, Solimões River, flood pulse. 
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1. INTRODUÇÃO 

Sistemas aquáticos em planícies de inundação apresentam marcante variação temporal 

nos parâmetros físicos, químicos e bióticos. Estas variações são conseqüentes das variações 

sazonais nos níveis hidrométricos dos rios principais, as quais Junk et al. (1989) designaram 

pulso de inundação. Este processo é resultante das variações intra-anuais de precipitação na 

área de captação dos grandes rios produzindo períodos de inundação e de seca, com diferentes 

amplitudes e períodos de tempo em uma bacia hidrográfica. Assim, os lagos que na época de 

águas baixas dos rios são abastecidos apenas por águas de igarapés de terra firme e/ou da 

chuva, no período de enchente e cheia são abastecidos, também, pelo transbordamento dos 

rios principais. O pulso de inundação resulta em mudanças marcantes nas variáveis físicas, 

físico-químicas, na composição química da água dos lagos de várzea e também em mudanças 

sazonais na diversidade e dinâmica dos organismos aquáticos (Junk, 2001; Junk e Wantzen, 

2004). 

O regime sazonal de subida e descida do nível da água dos grandes rios na Amazônia 

Central é monomodal e o regime de inundações é previsível (Junk, et al., 1989; Junk, 2001). 

Durante o pulso de inundação na Amazônia Central quatro fases podem ser reconhecidas: 

enchente: fase de subida das águas; cheia: período de águas altas; vazante: fase de descida das 

águas; seca: período de águas baixas. 

Em muitos lagos as maiores concentrações de íons são observadas durante o período 

de águas baixas, quando os lagos estão isolados do rio principal. Durante o período de águas 

altas, que coincide com parte do período de maior precipitação pluviométrica, pode-se 

verificar a diluição dos teores desses íons nos lagos de várzea (Gibbs, 1970; Drever, 1997).  

Na maioria dos sistemas de águas interiores a salinidade da água ou a composição 

iônica é determinada principalmente por quatro cátions, cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+), sódio 

(Na+), e potássio (K+); e pelos ânions, bicarbonato (HCO3
-), sulfato (SO4

2-) e cloretos (Cl-) 

(Hutchinson, 1957; Wetzel, 1981; Wetzel e Likens, 1990). Estes íons desempenham papéis 

fundamentais nos processos fisiológicos de plantas e animais aquáticos (Wetzel, 1981; Wetzel 
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e Likens, 1990). O cálcio, por exemplo, é essencial para a manutenção da integridade 

estrutural e funcional das membranas celulares vegetais (Wetzel, 1981; Kleerekoper, 1990). O 

magnésio participa na formação de moléculas de clorofila e nas transformações enzimáticas 

dos organismos, especialmente algas, fungos e bactérias (Wetzel, 1981; Kleerekoper, 1990). 

Sódio, potássio e cloreto estão envolvidos principalmente na regulação osmótica ou nas trocas 

iônicas das células (Margalef, 1983). O potássio juntamente com o sódio são elementos 

indispensáveis para os vegetais clorofilados (Margalef, 1983; Kleerekoper, 1990). E o íon 

sulfato é a principal fonte de enxofre para os produtores primários e é utilizado na síntese de 

proteínas no metabolismo fotossintético e animal (Wetzel, 1981; Margalef, 1983).   

A composição química das águas naturais resulta da dissolução e reações químicas 

com sólidos, líquidos e gases com os quais a água entra em contato durante o ciclo 

hidrológico (Wetzel, 1981; Wetzel e Likens, 1990). Os principais íons dissolvidos nas águas 

de ecossistemas aquáticos refletem a geoquímica do solo, da água de chuva, do escoamento 

superficial, da água subterrânea e o intemperismo das rochas das bacias hidrográficas que os 

rios drenam (Wetzel, 1981; Wetzel e Likens, 1990). As proporções dos principais íons em 

águas interiores do mundo tendem a ter a seguinte relação: Ca2+> Mg2+≥ Na+> K+, e HCO3
-> 

SO4
2-> Cl- (Wetzel, 1981). 

Na região Amazônica, Furch (1984) encontrou a seguinte relação de dominância: Ca2+ 

> Na+ > Mg2+ > K+ nos sistemas aquáticos que recebem influência de águas originadas da 

região Andina e pré-Andina, relativamente rica em eletrólitos. O cálcio é o íon dominante 

com uma proporção de 60% da soma dos cátions principais e o sódio representa 20% o que é 

cerca do dobro das concentrações de K+ e Mg2+. Os rios e igarapés de terra firme com águas 

de origem na Amazônia Central apresentam menores concentrações de eletrólitos e tem o 

sódio como íon dominante na relação: Na+ > K+ > Ca2+ > Mg2+.  

De acordo com Forsberg et al. (1988) em sistemas aquáticos de zonas temperadas que 

recebem água e nutrientes unicamente de suas bacias de drenagens, a concentração total e o 

balanço dos nutrientes geralmente pode ser prevista por modelos estáveis. Este não é o caso 

da maioria dos lagos na planície de inundação da Amazônia porque estes recebem água e 

nutrientes de pelo menos duas fontes principais: dos rios e dos igarapés de terra firme que 

tendem a ter um balanço de nutrientes diferentes. 
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Como há diferenças pronunciadas na composição química das águas do rio Solimões, 

de igarapés de terra firme e da chuva, variáveis como a condutividade elétrica e os principais 

íons Ca2+, Mg2+, Na+, K+ e HCO3
- podem ser e têm sido usados como indicadores para 

acompanhar as mudanças na composição química nas águas dos lagos da Amazônia ao longo 

de um ciclo hidrológico (Furch, 1984; Hamilton e Lewis-Jr, 1990; Furch e Junk, 1997).  

Furch et al. (1983) e Darwich (1995) estudaram o lago Camaleão um lago de várzea 

localizado na Ilha da Marchantaria, no rio Solimões próximo à Manaus e observaram grandes 

diferenças nas concentrações dos principais íons ao longo do ano. No período de águas 

baixas, quando o lago estava isolado do rio, as concentrações destes íons foram superiores às 

encontradas no rio Solimões. No período da cheia, com a entrada das águas do rio Solimões 

no lago, houve uma diminuição na concentração dos íons no lago.  

Lesack e Melack (1995) avaliaram a dinâmica temporal na mistura de água do lago 

Calado (lago de várzea), como consequência da entrada da água do rio principal, chuvas 

locais, da água de escoamento superficial, do intercâmbio com um lago adjacente, a troca com 

o lençol freático e evaporação durante um ciclo hidrológico. A água do lago foi 

predominantemente água do rio principal no início do ano, representando 70%. Quando a 

água do lago começou a fluir para fora, a fração de água do lago foi diluída progressivamente 

com o escoamento superficial. Até o final do ano, escoamento superficial da água contribuiu 

com 57% da entrada total de água, descarga fluvial de 21%, precipitação 11%, vazão de um 

lago adjacente de 6% e a infiltração de água 4%. O volume do escoamento de pequenas bacias 

hidrográficas locais pode ser suficientemente grande para não permitir que a água do rio 

principal entre nos lagos durante os períodos de subida das águas. 

As planícies de inundação do rio Amazonas influenciam a hidrologia e também os 

fluxos de sólidos suspensos e solutos em múltiplas escalas. Bonnet et al., (2008) estudaram a 

planície de inundação onde está localizado o lago Grande de Curuai (Óbidos, Brasil). Com 

base em dados coletados in situ e dados obtidos por satélite, calcularam a troca de água entre 

a planície de inundação e o rio principal e determinaram a dinâmica temporal da água da área 

inundada. Verificaram que as principais fontes eram derivadas do alagamento do rio, chuva, 

escoamento superficial e intercâmbio com as águas subterrâneas. Neste processo o rio 

Amazonas contribuiu com cerca de 77% das entradas de água para a área inundada durante 

todo o ano. A precipitação e o escoamento superficial foram responsáveis por cerca de 9% e 

10%, respectivamente, enquanto que as águas subterrâneas por 4%. Os lagos presentes nas 
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planícies de inundação apresentam fluxos de água que indicam constante troca entre eles e o 

rio principal (Schmidt, 1972). 

O pulso de inundação anual dos grandes rios na Amazônia é a principal fonte 

renovadora da produtividade das áreas inundáveis e exerce marcante influência nas 

características limnológicas dos lagos amazônicos (Sioli, 1984). Estudos limnológicos em 

lagos na Amazônia contribuem para o entendimento sobre as modificações químicas e físicas 

que possam ocorrer durante um ano. Para entender a dinâmica de um sistema aquático, são 

necessárias informações sobre sua composição química a qual influencia a composição, 

abundância, distribuição e produtividade da biota aquática. Estudos sobre mudanças sazonais 

de variáveis físico-químicas e químicas demonstraram que o pulso de inundação do rio 

principal é o fator limitante dessa variação (Schmidt, 1972; Junk, 1973; Furch et al., 1983; 

Melack e Fisher, 1983; Furch, 1984; Melack e Fisher, 1990; Darwich, 1995). 

Os lagos de várzea na planície de inundação do rio Solimões/Amazonas estão sujeitos 

às inundações sazonais e a química de suas águas é diretamente influenciada pelo rio 

principal, no entanto, os lagos de ria fluvial são mais influenciados pelas águas de chuva e por 

afluentes de terra firme (igarapés) (Melack e Fisher, 1988; Furch e Junk, 1997).  

A concentração dos íons principais, cátions – (Na+, K+, Ca2+ e Mg2+) e ânions – (Cl-, 

HCO3
-, SO4

2-), contribui para o entendimento da influência do pulso de inundação sobre lagos 

amazônicos, e, juntamente com os demais componentes hidroquímicos, está submetida a 

variações ao longo de um ciclo hidrológico. Como resultado dessa mudança periódica, a 

química da água dos lagos de várzea é principalmente determinada pelo fornecimento de 

substâncias solúveis e de matéria orgânica particulada do rio principal, bem como depende da 

deposição-ressuspensão de sedimentos do fundo dos lagos (Furch et al., 1983). Por outro 

lado, em lagos de ria fluvial o teor desses elementos é influenciado principalmente pelo aporte 

central de seu rio formador juntamente com os igarapés de terra firme que drenam às suas 

bacias. Além disso, todo o conjunto depende da geologia da área de drenagem de toda a bacia 

hidrográfica, bem como de eventos localizados tais como a precipitação pluviométrica, que 

também é sazonal, e escoamento superficial dela decorrente. 

Os lagos de ria fluvial (Gorou, 1949) ou lagos bloqueados são rios cujas 

desembocaduras foram e estão represadas ou barradas a partir das variações do nível do mar 

durante o Pleistoceno, quando o nível do mar estava 100 metros abaixo do nível encontrado 
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atualmente (Sioli, 1984). Nessa ocasião, muitos rios escavaram seus leitos. Com a elevação do 

nível do mar, no Holoceno, o vale escavado pelo rio foi preenchido por sedimentos e o nível 

de base do leito do canal principal foi também elevado. Com isso, o sedimento do canal 

principal terminou por represar os afluentes vindos da terra-firme, formando lagos. Esses 

lagos são conhecidos por “rias” (Gorou, 1949; Sioli, 1984; Irion et al., 1994), podem ser 

encontrados ocupando os vales mais baixos de rios menores e também igarapés que 

transportam pouco material em suspensão (Irion et al., 2009). O lago grande de Manacapuru, 

lago Coari e lago Tefé são exemplos de lagos de ria fluvial (Sioli, 1984).  

Entre os grandes lagos de ria na Amazônia, de montante à jusante cita-se o lago Tefé, 

Caiambé, Aruã, Urucu, Coari, Grande Coari, Mamiá, Piorini, Badajós e lago Grande de 

Manacapuru, todos com eixo principal entre 50 km e 60 km, com exceção do Caiambé, Aruã 

e Urucu com eixo central entre 25 km e 35 km, largura média entre 2 km e 6 km e área de até 

397 km2 como a do Coari. Há ainda os baixos cursos de grandes rios amazônicos, os quais 

compõem as rias dos rios Negro, Tapajós e Xingu. 

A geoquímica dos sedimentos dos lagos de ria Coari, Urucu e Mamiá foram 

caracterizados (Horbe et al., 2007) e Horbe e Santos (2009) apresentaram dados químicos e 

físico-químicos de uma amostragem sobre águas pretas da Amazônia Ocidental, entre os quais 

incluíram o lago Mamiá. Santos e Ribeiro (1988) fizeram um levantamento preliminar de 

fatores físico-químicos do rio Solimões e de afluentes, trabalho no qual apresentaram valores 

de pH, condutividade elétrica e alguns íons do lago Mamiá em um ponto de coleta. No 

entanto, estes estudos compreenderam apenas uma coleta pontual em cada lago pesquisado.  

O conhecimento sobre a dinâmica sazonal de variáveis físicas, físico-químicas e 

químicas em lagos de ria, na planície de inundação do rio Solimões é importante para a 

compreensão e interpretação de processos limnológicos que ocorrem nesses ambientes, tais 

como balanço iônico, fluxo de nutrientes, estrutura química, estratificação-desestratificação 

da coluna de água e influência do pulso de inundação do rio sobre eles. Sobre estes lagos na 

Amazônia pouco se conhece sobre a amplitude hidroquímica ou os efeitos do represamento 

por influência do pulso de inundação do rio Solimões/Amazonas. O conhecimento dessa 

dinâmica abiótica é de fundamental importância para o entendimento de “processos” bióticos, 

imprescindíveis para a preservação e, estabelecimento e manutenção do manejo da fauna 

desses lagos. Por isso, decidiu-se realizar esta pesquisa no lago Mamiá, a qual é o primeiro 

estudo limnológico em um lago grande de ria a acompanhar, por um ano em diversas estações 
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limnológicas, variações sazonais de variáveis físicas, físico-químicas e químicas da água 

durante as fases de enchente, cheia, vazante e início da enchente, períodos nos quais foi 

também avaliada a extensão e influência do pulso de inundação do rio Solimões sobre o lago. 

Com base nestas informações e no fato desse lago estar também submetido às variações 

anuais cíclicas hidrométricas como consequência do pulso de inundação do rio Solimões, foi 

elaborado o objetivo deste trabalho visando avaliar a influência da dinâmica sazonal desse rio 

sobre a concentração dos principais íons nas águas desse lago de ria durante um ano. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Geral 

Verificar mudanças sazonais e espaciais na concentração dos principais íons e de 

variáveis limnológicas na água do lago Mamiá durante um ano.  

2.2. Específicos  

1) Mensurar variáveis limnológicas (temperatura, concentração de oxigênio dissolvido, 

condutividade elétrica e pH) visando identificar estratificações ou mistura de camadas na 

coluna da água do lago Mamiá, do canal e do rio Solimões; 

2) Quantificar a concentração dos principais íons (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3
- e SO4

2-) e 

das variáveis limnológicas (transparência da água, material em suspensão e turbidez) nas 

águas do lago Mamiá, do canal de ligação entre o lago e o rio e do rio Solimões durante um 

ano para observar a influência do pulso de inundação; 

3) Investigar mudanças sazonais na concentração dos principais íons Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, 

HCO3
- e SO4

2- nas águas do lago Mamiá, do canal e do rio Solimões em função do pulso de 

inundação; 

4) Verificar se a concentração dos principais íons, material em suspensão e a condutividade 

elétrica podem ser usados como traçadores de mudanças na composição química das águas do 

lago Mamiá em virtude da entrada de água do rio Solimões em decorrência do pulso de 

inundação.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Área de estudo 

3.1.1. Descrição da área de estudo 

 A região onde foi realizado este estudo está localizada no município de Coari, estado 

do Amazonas, distante cerca de 350 km, em linha reta, a oeste de Manaus-AM.  O município 

de Coari é caracterizado por chuvas mais intensas entre dezembro e maio, com totais anuais 

de 2.300 mm e uma temperatura média de 26 ºC. A cobertura vegetal é do tipo floresta 

tropical densa. As estações de coleta foram situadas no rio Solimões, no canal de ligação entre 

o lago e o rio e no lago Mamiá (Tabela 1; Figura 1).  

Os dados deste estudo foram coletados no âmbito do Projeto de Monitoramento Eco-

Ambiental do Gasoduto no Estado do Amazonas com o financiamento da Petróleo Brasileiro 

S.A e a Transportadora Amazonense de Gás. 

Tabela 1: Estações limnológicas: locais, estações, coordenadas geográficas, descrição/localização. 

Locais Estações Coordenadas Descrição/localização 

RSM.1 03°56'51,27'' S 
63°08'43,24'' W calha do rio, 50 Km à montante do canal do lago 

RSM.2 04°04'13,06'' S 
63°03'23,59'' W calha do rio, 15 Km à montante da foz do canal do lago Mamiá rio Solimões 

RSM.3 04°00'30,0'' S 
62°53'13,9'' W calha do rio, 5 Km à montante da foz do canal do lago Mamiá 

CLM.1 04°01'10,3'' S 
62°53'22,1'' W 

canal do lago, 2 Km à montante de sua desembocadura no rio 
Solimões canal do 

lago Mamiá 
CLM.2 04°03'14,5'' S 

62°56'13,9'' W 
canal do lago, 8 Km à montante de sua desembocadura no rio 
Solimões 

LRM.1 04°06°19,8'' S 
63°00'04,0'' W lago Mamiá, 10 Km à montante da estação CLM.2 

LRM.2 04°11'27,6'' S 
63°03'00,7'' W lago Mamiá, 10 Km à montante da estação LRM.1 lago Mamiá 

LRM.3 04°18'16,0'' S 
63°04'00,9'' W lago Mamiá, 12 Km à montante da estação LRM.2 

!
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3.1.2. Lago Mamiá e rio Solimões  

O lago Mamiá está localizado na margem direita do rio Solimões, no município de 

Coari, estado do Amazonas (04º 06' 19,8" S, 63º 00' 04,0" W) distante 350 km a oeste da 

cidade de Manaus (Figura 1). Tem cerca de 50 km de comprimento, uma largura média em 

torno de 3 km e uma área de aproximadamente 150 km2. O lago está conectado 

permanentemente ao rio Solimões por um canal de cerca de 120 m de largura média e 12 km 

de comprimento. É formado pelo alargamento da porção inferior do rio Mamiá, o qual recebe 

aportes de água de igarapés que drenam da floresta de terra-firme (Figura 1). 

No rio Solimões, as estações de coleta estavam situadas na calha do rio (Figura 1). Ao 

entrar em território brasileiro, na confluência com o rio Javarí, o rio Amazonas recebe a 

denominação regional de Solimões. Só a partir da confluência com o rio Negro, nas 

proximidades de Manaus, recebe o nome de Amazonas. O rio Solimões é o clássico 

representante das águas brancas amazônicas (Sioli, 1950). A alta turbidez é devida ao elevado 

conteúdo de sólidos em suspensão e assim as suas águas são relativamente ricas em nutrientes 

e eletrólitos originaria da região Andina (Furch e Junk, 1997). 
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!
Figura 1: Lago Mamiá e um trecho do rio Solimões com a localização das 
estações de coleta. Fonte: Imagem LANDSAT/INPE - 2010. 

3.2. Periodicidade e procedimentos de coleta 

Os parâmetros limnológicos desta pesquisa foram medidos in situ e as amostras de água 

para posterior análise em laboratório foram coletadas nos períodos que foram denominados 

de: enchente (cota 13,1 m), cheia (cota 15,7 m – 0,04 m abaixo da cota máxima), vazante 

(cota 8,9 m) e início da enchente (cota 7,8 m – 2,08 m acima da cota mínima) do ano de 2008 

(Figura 2). As cotas citadas acima, se referem à cota do rio Solimões medida na estação 

Itapéua da Agência Nacional das Águas - ANA, situada no município de Coari. As amostras 

de água foram coletadas com uma garrafa de Ruttner de 1 litro na camada superficial em cada 

estação de coleta no rio Solimões e no canal do lago. No lago Mamiá as amostras foram 

coletadas na superfície e na profundidade máxima. As amostras para a determinação dos íons 

(Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4
2-), foram transferidas diretamente da garrafa de Ruttner para 

frascos especiais de polietileno. Em seguida foram filtradas alíquotas de 250mL em filtros de 

acetato de celulose de 0,45µm de poro e fixadas com ácido nítrico (HNO3) na proporção de 5 

mL por litro de água (Golterman et al., 1978). Os filtros foram preservados para a 
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quantificação do material em suspensão. Aquelas destinadas para a determinação de HCO3
- 

foram transferidas diretamente da garrafa de Ruttner para frascos de Winkler e preservadas 

com CHCl3 para titulação posterior. 

As medidas de temperatura (oC), concentração (mg/l), oxigênio dissolvido - O2 (mg/l), 

condutividade elétrica (µS/cm) e potencial hidrogeniônico (pH) foram obtidas por leitura 

direta, de metro em metro, em toda a coluna de água no lago e do canal, e até 10 m de 

profundidade nas estações do rio. Para essas medidas foram utilizados potenciômetros WTW 

Modelos 197 e eletrodos específicos com sensibilidades de 0,1 para temperatura, percentagem 

de saturação de oxigênio e condutividade elétrica; 0,01 para a concentração de oxigênio 

dissolvido em mg/L; e de 0,001 para o potencial hidrogeniônico. Nestes equipamentos os 

eletrodos estão conectados a cabos específicos para leitura até 22 metros de profundidade na 

coluna de água e com compensação automática de temperatura para 25°C. A transparência da 

água foi medida com um disco de Secchi. 

3.3. Análise química das amostras de água no laboratório 

 As determinações analíticas tiveram por base as recomendações do Programa 

Biológico Internacional para ambientes aquáticos (Golterman et al., 1978). Foram também 

considerados, entre outros, os fundamentos técnicos descritos por Strickland e Parsons (1972), 

Rodier (1978), a revisão de métodos feita por Mackereth et al. (1978) e APHA (1995). Além 

das adaptações analíticas para esses métodos e as curvas de calibração utilizadas por Darwich 

(1995) e as atualizações contidas em Wetzel e Likens (2000). 

 A turbidez foi medida com um turbidímetro Orbeco-Hellige digital Modelo 966, com 

valores em Unidade Nefelométrica de Turbidez (NTU) e resolução de 0,01 unidades na escala 

mais sensível. O material em suspensão foi determinado por gravimetria. Os filtros foram 

previamente secos e pesados a peso constante. Após a filtração das amostras de água foram 

preservados sob refrigeração para a pesagem posterior, após secagem adequada para a 

determinação do material em suspensão (Golterman et al., 1978; APHA, 1995; Wetzel e 

Likens, 2000; Mackereth et al., 1978). 

As concentrações de HCO3
-, CO2 livre e total foram determinadas por titulação 

potenciométrica com hidróxido de sódio (NaOH) a 0,02N para levar a amostra a pH 8,3 e 

ácido clorídrico (HCl) a 0,02 N para pH 4,3, de acordo com as técnicas descritas em 
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Golterman et al. (1978) e Wetzel e Likens (2000). A partir do consumo dos dois titulantes 

para a determinação do gás carbônico, foi calculada a concentração de bicarbonatos (HCO3
-) 

das amostras (Mackereth et al., 1978). O teor de cloreto foi obtido por titulação, conforme 

descrito em Golterman et al. (1978) cujo titulante é o Hg(NO3)2 (nitrato de mercúrio). A 

concentração de SO4
2- foi analisada por espectrofotometria com leituras em comprimento de 

onda de 410nm, usando-se como reagentes principais o álcool polivinílico e o cloreto de bário 

(APHA, 1995). As leituras das absorções foram realizadas no espectrofotômetro FEMTO 

700S. As análises citadas acima foram realizadas no Laboratório de Química da 

Água/CPBA/INPA.   

Os íons Na+, K+, Ca2+ e Mg2+ foram determinados por espectrometria de emissão 

atômica em plasma de argônio indutivamente acoplado, em extratos aquosos, após digestão 

ácida em sistema fechado com aquecimento por microondas pelo método EPA 3015, APHA 

(2005) no Laboratório TASQA em Nova Paulínia (SP). 

3.4. Procedimentos de avaliação e de análise estatística dos dados 

Foram realizadas estatísticas descritivas (média, máximo, mínimo, desvio padrão e 

coeficiente de variação). Para observar diferenças significativas e formação de agrupamentos 

entre as estações de coleta nos períodos estudados, foram realizadas análises multivariadas 

exploratórias: 

- Análise divisiva de Agrupamento – TWINSPAN para identificar a segregação de 

grupos entre os ambientes nos períodos estudados. Esta análise foi realizada utilizando o 

Software PC-ORD 6.0; 

- Análise de Agrupamentos (Clusters) que consiste em identificar grupos de indivíduos 

com características semelhantes dentro de um conjunto de dados (Moura, 1985). É uma 

técnica que reconhece padrões (similaridades), ou seja, de acordo com as variáveis escolhidas 

esta análise agrupa as amostras. Neste caso, quando se dispõe de uma matriz de dados que 

resulta de diversas variáveis (principais íons) observados em diversos ambientes (lago Mamiá, 

canal do lago Mamiá e rio Solimões) e há necessidade de se agrupar os ambientes mais 

homogêneos, é quando a análise de agrupamentos deve ser utilizada (Landim et al., 1983). 

Esta análise tem por base a suposição básica de quanto menor for a distância entre os pontos, 
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maior a semelhança entre as amostras, sua representação gráfica é o dendograma. Esta técnica 

foi realizada utilizando o Software PC-ORD 6.0; 

- Análise de Componentes Principais (PCA), a qual tem sido usada em estudos 

geoquímicos (Melloul e Collin, 1992), consiste numa transformação da matriz de dados com 

o objetivo de representar as variáveis presentes em muitas variáveis através de um número 

menor de fatores. Este método é baseado na correlação entre as variáveis e na realidade 

agrupa aquelas as quais estão altamente correlacionadas. Esta análise foi realizada utilizando 

o Software PC-ORD 6.0. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A flutuação do nível das águas no rio Solimões no ano de 2008, medida na Estação 

Itapéua da Agência Nacional das Águas - ANA, situada no município de Coari, está ilustrada 

na Figura 2. O padrão do pulso é tipicamente monomodal, evidenciando os períodos da 

enchente, cheia, vazante e seca (Figura 2). O pico do período de cheia ocorreu em junho de 

2008 (cota 15,7 m) e o mínimo em outubro de 2008 (cota 6,7 m) (Figura 2). Desta forma, as 

coletas realizadas em novembro de 2008 na cota 7,8 m, não foram efetuadas na cota mínima, 

como se pensava, mas sim no início da enchente (Figura 2).  

Durante este estudo, o nível de água no lago Mamiá variou de modo semelhante ao 

nível do rio Solimões, atingindo sua cota máxima em junho (12,0 m) e a cota mínima, medida 

neste estudo, como já foi mencionado, em novembro (4,0 m) no início da enchente. Os dados 

referentes à precipitação pluviométrica medida na estação do INMET localizada no município 

de Coari estão ilustrados na Figura 3. As maiores precipitações pluviométricas mensais no 

período de estudo ocorreram de fevereiro a abril totalizando 930 mm e as menores foram 

registradas de maio a novembro de 2008 com um total de 572 mm. 

 
Figura 2: Cota anual do nível do rio Solimões (m) na estação Itapéua. As setas indicam os meses que foram 
realizadas as coletas no ano de 2008. Adaptado do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 
Agência Nacional de Águas - SNIRH. Data da consulta: 06/07/2011. 



 29 

 
Figura 3: Chuva acumulada mensal. Município de Coari (AM) no ano de 2008. Adaptado de Instituto Nacional 
de Meteorologia – INMET. Data da consulta: 06/07/2011. 
 

4.1. Variáveis físicas, químicas e físico-químicas 

 - Temperatura da água (ºC) 

A maior fonte de calor de corpos de água é a radiação solar do qual a maior parte é 

absorvida diretamente pela água (Wetzel, 1981). O aquecimento da água ocorre devido à 

transformação da radiação solar, que penetra na água, em energia calorífica. Segundo Branco 

(1986) a capacidade de penetração de radiação solar em um ambiente aquático depende da 

quantidade de material em suspensão na água. Rios com grandes cargas de sedimentos como 

o Solimões e, portanto, com pouca penetração de luz, tendem a apresentar menores valores de 

temperatura quando comparados a rios com pouca carga sedimentar como, por exemplo, o rio 

Negro (AM). Os valores das temperaturas determinadas nas estações no rio Solimões, canal 

do lago Mamiá e lago Mamiá para o ano de 2008 estão apresentados na Tabela 2.  

 Rio Solimões: Na enchente a temperatura média da coluna de água variou de 27,8 (± 

0,00) a 28,0 (± 0,00) °C, na cheia de 26,9 (± 0,00) °C em todas as estações, na vazante variou 

de 29,2 (± 0,05) a 29,4 (± 0,03) °C e no início da enchente, foi de 29,2 (± 0,03) °C (Tabela 2). 

Durante todo o estudo, o menor valor de temperatura foi 26,9 °C no período da cheia em 

todas as estações no rio Solimões, enquanto que a maior temperatura foi 29,5 °C na vazante 

na estação RSM.2 (Tabela 2). Quanto à sazonalidade, observa-se que no rio Solimões, a 
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temperatura foi menor na cheia e maior nos períodos de vazante e início de enchente (Figura 

4). Na figura 5 está representado o perfil vertical da temperatura nas estações do rio Solimões. 

Observa-se que a temperatura esteve homogênea na coluna de água. 

Neste estudo, os valores de temperatura determinados no rio Solimões foram próximos 

aos encontrados por outros autores. Queiroz et al. (2009), encontraram valores na superfície 

que variaram de 28,9 a 30,1 °C em coletas nas águas baixas. Sousa (2008) encontrou valores 

com mínimo de 27,9 ºC (cheia) e máximo 30,9 °C (seca). Neste estudo, os menores valores de 

temperatura foram encontrados no período de cheia e os maiores na vazante e início da 

enchente. A temperatura superficial em rios da Amazônia tende a ser mais elevada nos 

períodos que compreendem a estação do verão (vazante e seca) como pôde ser confirmado no 

presente estudo (Tabela 2). Não houve estratificação térmica nas estações de coleta no rio 

Solimões nos períodos estudados. Isto se deve a fatores como turbulência, correnteza e a 

conseqüente mistura constante da coluna de água (Margalef, 1983). Tal afirmativa é 

verdadeira para o rio Solimões, como evidenciado na Figura 5, em que nota-se a uniformidade 

térmica na coluna de água nesse ambiente ao longo dos períodos estudados. 

Canal do lago Mamiá: Na enchente a temperatura média variou de 26,8 (± 0,19) a 

27,0 (± 0,07) °C, na cheia de 26,7 (± 0,20) a 26,8 (± 0,35) °C, na vazante variou de 28,8 (± 

0,00) a 29,0 (± 0,00) °C e no início da enchente oscilou de 29,1 (± 0,05) a 29,2 (± 0,00) °C 

(Tabela 2). Durante todo o estudo, a menor temperatura foi 26,5°C no período da cheia em 

todas as estações no canal do lago Mamiá, enquanto que a maior temperatura foi 29,2°C no 

início da enchente na estação CLM.2 (Tabela 2). Observa-se que no canal do lago Mamiá a 

temperatura foi menor nos períodos de enchente e cheia e maiores nos períodos de vazante e 

início da enchente (Figura 4). As amplitudes de temperatura entre a superfície e fundo foram 

na enchente (0,5), cheia (0,9), vazante (0,0) e no início da enchente (0,0) °C. Na figura 6 está 

representado o perfil vertical da temperatura nas estações do canal do lago Mamiá.  

Na enchente, observa-se que as duas estações apresentaram distribuição homogênea 

dos valores de temperatura na coluna de água. Na cheia, as duas estações apresentaram perfis 

estratificados que podem estar relacionados com o efeito do represamento do rio Solimões 

sobre os lagos neste período (Figura 6). Na vazante e no início da enchente as duas estações 

apresentaram-se como ambiente com características lóticas semelhante ao comportamento 

observado no rio Solimões.  
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Lago Mamiá: Na enchente a temperatura média variou de 27,6 (± 1,00) a 28,0 (± 

1,08) °C, na cheia foi de 27,0 (± 0,75) a 27,4 (± 1,19) °C, na vazante variou de 29,0 (± 1,17) a 

29,8 (± 1,15) °C e no início da enchente, oscilou de 29,7 (± 0,33) a 30,3 (± 0,79) °C (Tabela 

2). Durante todo o estudo, o menor valor de temperatura foi 25,6°C no período da cheia na 

estação LRM.3, enquanto que a maior temperatura foi 32,4°C no início da enchente na 

estação LRM.2 (Tabela 2). Quanto à sazonalidade, no lago Mamiá os valores da temperatura 

foram menores nos períodos de enchente e cheia que correspondem ao inverno na região, e 

maiores nos períodos de vazante e início da enchente que correspondem à época do verão 

(Figura 4).  

Na figura 7 está representado o perfil vertical da temperatura nas estações do lago 

Mamiá. Observa-se que o lago esteve estratificado em todos os períodos estudados, sendo que 

na enchente, cheia e vazante, a estratificação foi mais acentuada, com diferenças de 3,1; 3,9; 

4,0, respectivamente, entre a superfície e fundo. No início da enchente a diferença foi de 

2,0°C. A termoclina ocorreu a partir de 2,0 m de profundidade em todos os períodos. 

Nos períodos de enchente e cheia o lago Mamiá apresentou estratificação térmica com 

a formação de termoclinas secundárias no hipolímnio em todas as estações e diferenças de 

temperatura entre superfície e fundo, de 2,9°C na estação LRM.1; 3,1°C na estação LRM.2 e 

3,2°C na estação LRM.3 no período de enchente e 2,7°C na estação LRM.1; 5,0°C na estação 

LRM.2 e 4,2°C na estação LRM.3 na cheia. No período de vazante e início da enchente 

devido à menor profundidade e ao aquecimento superficial diurno no lago, observa-se que os 

perfis de temperatura mostram a formação de termoclinas não muito evidentes na coluna de 

água com diferenças entre a superfície e fundo de 3,2°C na estação LRM.1; 4,9°C na estação 

LRM.2 e 4,1°C na estação LRM.3 no período de vazante e 1,1°C na estação LRM.1; 2,6°C na 

estação LRM.2 e 2,2°C na estação LRM.3 no período de início da enchente. 

Um fenômeno muito importante na dinâmica de sistemas lênticos é a estratificação 

térmica da coluna de água como resultado da distribuição não homogênea da temperatura na 

massa de água (Wetzel, 1983). Assim se desenvolve uma camada de água mais quente e 

menos densa na superfície da coluna (epilímnio), uma porção intermediária (metalímnio) 

caracterizada por uma marcante queda de temperatura com a profundidade (termoclina) e uma 

camada de água mais densa com temperaturas mais frias (hipolímnio) no fundo (Wetzel, 

1983). 
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Durante todos os períodos foram observados valores mais elevados de temperatura 

(Figura 7) quando comparados com o rio Solimões, que apresentou maior teor de material em 

suspensão e, menor penetração da radiação solar até as camadas mais profundas e maior 

turbulência. No lago Mamiá, a menor diferença de temperatura entre a camada superficial e a 

profunda foi registrada no período de início da enchente na estação LRM.1, isto pode estar 

relacionado ao fato de o lago estar com a profundidade máxima de 4,0 m e a maior diferença 

foi na estação LRM.2 na cheia, devido o lago ter apresentado a maior profundidade que, neste 

período pode ter restringido a ação dos ventos na coluna de água. MacIntyre e Melack (1984) 

observaram situações semelhantes para o lago Calado (AM), onde a profundidade foi um fator 

decisivo para os processos de circulação neste lago. 

As temperaturas na superfície do lago Mamiá foram superiores na vazante e no início 

da enchente em relação aos outros períodos. Rai e Hill (1981) e Camargo e Miyai (1988) 

estudaram o lago Tupé e Curuçá, respectivamente, também encontraram maiores temperaturas 

no período de águas baixas. No entanto, comparações de temperaturas superficiais em lagos 

na Amazônia devem ser feitas com cautela, porque podem variar bastante dependendo do 

horário da observação (Darwich et al., 2005). As temperaturas registradas no lago Mamiá 

neste estudo são semelhantes às observadas por Hai e Hill (1981) e Miyai (1988). 

Vários fatores influenciam a distribuição de energia solar e de calor, estabelecendo o 

padrão de estratificação térmica nos ambientes aquáticos, dentre os quais se podem destacar a 

ação do vento, as correntes ou outros movimentos da água, evaporação, morfometria da bacia 

e salinidade (Wetzel, 1981). A estratificação térmica é conseqüência do efeito da temperatura 

sobre a densidade da água e também influencia diretamente a solubilidade dos gases na água 

(Aprile e Darwich, 2009). 

O lago Mamiá apresentou estratificação térmica durante todo o período estudado com 

diferenças de temperatura, entre superfície e fundo, variando de 2,9 a 3,2 ºC na enchente, de 

2,7 a 5,0 ºC na cheia, de 3,2 a 5,1 ºC na vazante e de 1,2 a 2,7 °C no início da enchente. Nos 

lagos tropicais podem ocorrer estratificações térmicas mesmo diante de pequenas diferenças 

de temperaturas (Tundisi e Tundisi, 2008). No entanto, processos de estratificação e 

desestratificação diárias são comuns na maioria dos lagos da Amazônia (Schmidt, 1973b; 

MacIntyre e Melack, 1984, 1988; Tundisi et al., 1984, Hai e Hill, 1981). No lago Tupé (AM), 

Aprile e Darwich (2009) constataram que amplitudes de variação de 1,6 (cheia) e 4,7 ºC 

(águas baixas) entre a superfície e o fundo foram suficientes para manter constante a 
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estratificação do lago durante todo o ano. Almeida e Melo (2009), verificaram que o lago 

Catalão estratificou-se com diferença de 3,0 ºC de temperatura entre a superfície e fundo. No 

entanto, lagos tropicais rasos de águas brancas, permanentemente aquecidos por uma radiação 

difusa, que ocorre muito lentamente devido à elevada concentração de material em suspensão, 

podem não apresentar estratificação térmica clássica (Aprile, 2011). O lago Mamiá esteve 

termicamente estratificado durante todos os períodos estudados mesmo quando estava com a 

profundidade reduzida. 
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Tabela 2: Estatística descritiva dos valores de temperatura (°C) nas estações no rio Solimões, canal do 
lago Mamiá e lago Mamiá no ano de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 

Temperatura (ºC) 
Período Locais 

N Média (±DP) Mínimo Máximo CV 

RSM.1 16 28,0 (± 0,00) 28,0 28,0 0,00 

RSM.2 16 27,9 (± 0,04) 27,9 28,0 0,16 Enchente 

RSM.3 16 27,8 (± 0,00) 27,8 27,8 0,00 

RSM.1 16 26,9 (± 0,03) 26,9 27,0 0,13 

RSM.2 16 26,9 (± 0,00) 26,9 26,9 0,00 Cheia 

RSM.3 16 26,9 (± 0,00) 26,9 26,9 0,00 

RSM.1 16 29,2 (± 0,05) 29,2 29,3 0,17 

RSM.2 16 29,4 (± 0,03) 29,4 29,5 0,09 Vazante 

RSM.3 16 29,3 (± 0,00) 29,3 29,3 0,00 

RSM.1 16 29,2 (± 0,03) 29,2 29,3 0,09 

RSM.2 16 29,2 (± 0,04) 29,1 29,3 0,15 Início da 
enchente 

RSM.3 16 29,2 (± 0,05) 29,1 29,2 0,17 

CLM.1 11 27,0 (± 0,07) 27,0 27,2 0,26 
Enchente 

CLM.2 11 26,8 (± 0,19) 26,6 27,3 0,71 

CLM.1 11 26,7 (± 0,20) 26,5 27,2 0,76 
Cheia 

CLM.2 11 26,8 (± 0,35) 26,5 27,5 1,32 

CLM.1 11 28,8 (± 0,00) 28,8 28,8 0,00 
Vazante 

CLM.2 11 29,0 (± 0,00) 29,0 29,0 0,00 

CLM.1 9 29,1 (± 0,05) 29,1 29,2 0,16 Início da 
enchente CLM.2 11 29,2 (± 0,00) 29,2 29,2 0,00 

LRM.1 16 27,6 (± 1,00) 26,2 29,1 3,61 

LRM.2 16 27,8 (± 1,08) 26,1 29,2 3,88 Enchente 

LRM.3 16 28,0 (± 1,08) 26,1 29,3 3,87 

LRM.1 18 27,0 (± 0,75) 26,1 28,8 2,80 

LRM.2 18 27,3 (± 1,37) 25,7 30,7 5,03 Cheia 

LRM.3 18 27,4 (± 1,19) 25,6 29,8 4,36 

LRM.1 11 29,0 (± 1,17) 27,1 30,3 4,04 

LRM.2 11 29,7 (± 1,61) 27,2 32,3 5,41 Vazante 

LRM.3 11 29,8 (± 1,15) 28,3 32,4 3,88 

LRM.1 9 29,7 (± 0,33) 28,9 30,0 1,12 

LRM.2 9 30,3 (± 0,79) 29,4 32,0 2,62 Início da 
enchente 

LRM.3 9 30,0 (± 0,67) 29,1 31,3 2,23 !
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Figura 4: Concentração média dos valores de temperatura (°C) na coluna de água das estações no rio 
Solimões, canal do lago Mamiá e lago Mamiá no ano de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 
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Figura 5: Perfil vertical da temperatura (°C) nas estações do rio Solimões no ano de 2008. Projeto 
MEGA/PETROBRAS. 



 37 

!

!

!

!
Figura 6: Perfil vertical da temperatura (°C) nas estações do canal do lago Mamiá no ano de 2008. 
Projeto MEGA/PETROBRAS. 
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Figura 7: Perfil vertical da temperatura (°C) nas estações do lago Mamiá no ano de 2008. Projeto 
MEGA/PETROBRAS. 
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- Oxigênio dissolvido (mg/L) 

Os teores médios de oxigênio dissolvido determinados nas estações no rio Solimões, 

canal do lago Mamiá e lago Mamiá em 2008 estão apresentados na Tabela 3. 

Rio Solimões: Na enchente o teor médio de oxigênio dissolvido na coluna de água 

variou de 3,92 (± 0,05) a 4,30 (± 0,07) mg/L, na cheia foi de 3,19 (± 0,04) a 3,44 (± 0,13) 

mg/l, na vazante variou de 4,34 (± 0,09) a 4,41 (± 0,09) mg/L e no início da enchente, oscilou 

de 5,17 (± 0,05) a 5,35 (± 0,15) mg/L (Tabela 3). Durante todo o estudo, o menor o teor de 

oxigênio dissolvido foi 3,14 mg/L no período da cheia na estação RSM.2, enquanto que o 

maior teor de oxigênio dissolvido foi 5,62 mg/L no início da enchente na estação RSM.3 

(Tabela 3). Quanto à sazonalidade, no rio Solimões os teores de oxigênio dissolvido tendem a 

serem menores na cheia e maiores no início da enchente (Figura 8). Na figura 9 está 

representado o perfil vertical da temperatura nas estações no rio Solimões. Observa-se que os 

teores de oxigênio dissolvido estiveram homogeneamente distribuídos na coluna de água nas 

três estações de coleta e em todos os períodos estudados (Figura 9). Um estudo realizado por 

Furch e Junk (1997) revelou que devido a turbulências e correntes, o oxigênio dissolvido na 

água do rio Solimões geralmente é elevado, com concentrações que variam de 4,00 a 5,29 

mg/L. No presente estudo, os teores de oxigênio dissolvido encontrados, são próximos dos 

determinados por estes autores. No entanto, Darwich (1995) encontrou teores menores no 

período de cheia (2,90 mg/L) e maiores na seca (6,50 mg/L). Sazonalmente, os resultados 

deste estudo também mostram que os teores de oxigênio dissolvido foram menores na cheia e 

os mais elevados no início da enchente (Tabela 3). 

Canal do lago Mamiá: Na enchente o teor médio de oxigênio dissolvido variou de 

1,16 (± 0,00) a 1,58 (± 0,10) mg/L, na cheia de 0,31 (± 0,38) a 1,04 (± 0,80) mg/L, na vazante 

oscilou de 1,80 (± 0,03) a 2,72 (± 0,05) mg/L e no início da enchente variou de 5,36 (± 0,10) a 

5,41 (± 0,07) mg/L (Tabela 3). O menor teor de oxigênio dissolvido durante todo o ciclo 

hidrológico foi de 0,02 mg/L na cheia na estação CLM.1, enquanto que o maior foi 5,53 mg/L 

no início da enchente na estação CLM.2 (Tabela 3). No canal do lago Mamiá o teor de 

oxigênio dissolvido foi menor na cheia e maior no início da enchente (Figura 8). Durante todo 

o estudo, os teores de oxigênio dissolvido nas estações do canal do lago estiveram abaixo de 

2,68 mg/L, com exceção a do período de início da enchente onde o maior teor foi mais que o 

dobro, 5,53 mg/L (Tabela 3). Na figura 10 está representado o perfil vertical do oxigênio 

dissolvido nas estações do canal do lago Mamiá.  
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Na enchente, no canal do lago Mamiá, observa-se que a estação mais próxima ao lago 

(CLM.2) apresentou comportamento tipicamente lêntico com maiores valores de oxigênio 

dissolvido na superfície e menores no fundo e a estação mais distante do lago, mais próxima 

do rio Solimões (CLM.1) apresentou comportamento lótico com valores praticamente 

homogêneos em toda a coluna de água. Na cheia, as duas estações apresentaram típico perfil 

lêntico nos teores de oxigênio dissolvido. As diferenças entre as estações na superfície podem 

ser explicado pela proximidade da estação CLM.2 do lago e esta, receber as águas 

provenientes do lago com maiores teores de oxigênio dissolvido (Figura 10). Na vazante, as 

duas estações apresentaram-se como ambiente com características lóticas e com maior teor de 

oxigênio dissolvido proveniente das águas do lago Mamiá. No início da enchente, observam-

se altos teores de oxigênio dissolvido, similares aos do rio Solimões, distribuídos 

homogeneamente em toda coluna de água nas duas estações, evidenciando a possível presença 

das águas do rio Solimões no canal do lago. 

Lago Mamiá: No período da enchente o teor médio de oxigênio dissolvido oscilou de 

3,22 (± 2,27) a 4,31 (± 2,20) mg/L, na cheia de 1,62 (± 1,63) a 2,79 (± 2,11) mg/L, na vazante 

variou de 2,31 (± 1,96) a 3,40 (± 1,53) mg/L e no início da enchente de 5,37 (± 0,54) a 6,64 (± 

0,43) mg/l (Tabela 3). O menor teor de oxigênio dissolvido determinado durante todo o 

estudo foi de 0,00 mg/L nos períodos de enchente, cheia e vazante nas estações LRM.1 e 

LRM.2, enquanto que o maior foi 5,09 mg/L no início da enchente na estação LRM.2 (Tabela 

3). No canal do lago Mamiá o teor de oxigênio dissolvido aumentou da cheia para o início da 

enchente (Figura 8). Na figura 11 está representado o perfil vertical do oxigênio dissolvido 

nas estações do lago Mamiá. No# período# de# enchente# foi# observado# anóxia# na# estação#
LRM.1# a# partir# de# 6,0#m#de# profundidade# e# nas# demais# estações# a# partir# de# 8,0#m#de#
profundidade.#Na# cheia# a# anóxia# foi# observada#na# estação#LRM.1# a# partir# de#5,0#m#de#
profundidade#e#nas#demais#a#partir#de#8,0#m.#Na#vazante,#o#mesmo#padrão#foi#observado,#
a#estação#LRM.1#apresentou#anóxia#a#partir#de#3,5#m#e#as#demais#estações#apresentaram#
anóxia#a#partir#dos#5,0#m#de#profundidade.#No#período#de#início#da#enchente#não#ocorreu#
anóxia#em#nenhuma#das#estações.#Em#todos#os#períodos#estudados#os#menores#teores#de#
oxigênio#dissolvido# foram#observados#na# estação# localizada#mais#próxima#ao# canal#do#
lago,#LRM.1. Um perfil clinogrado, ou seja, uma distribuição vertical de oxigênio dissolvido 

marcada por um hipolímnio anóxico e por altas concentrações de oxigênio na superfície 

principalmente nos períodos de enchente, cheia e vazante foi observado no lago Mamiá. 
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Segundo Hutchinson (1975), o conhecimento da distribuição do oxigênio dissolvido 

em ambientes lacustres é de essencial importância para o entendimento da composição, 

ocorrência e abundância dos organismos aquáticos. No entanto, o papel do oxigênio não está 

limitado aos processos bióticos, ele também atua em processos químicos que ocorrem na 

coluna de água, como no controle da liberação/retenção do fósforo inorgânico no sedimento 

para a coluna de água e vice-versa (Aprile e Darwich, 2009). Em lagos como no caso do 

Mamiá, as altas concentrações de oxigênio dissolvido encontradas nas camadas superficiais, 

podem ser atribuídas ao metabolismo das comunidades aquáticas como o processo de 

fotossíntese das algas e a ação dos ventos, pois o lago apresenta um grande fecth e morfologia 

que facilitaria a incorporação de oxigênio na coluna de água (Figura 7). 

 No lago, assim como no canal, no período de cheia, foram observados os menores 

teores médios de oxigênio dissolvido e no início da enchente os teores foram mais elevados. 

Esta situação também foi observada em alguns lagos de várzea da Amazônia. No período de 

cheia, baixas concentrações de oxigênio são atribuídas ao aumento da atividade respiratória 

devido à decomposição da matéria orgânica acumulada na seca e enchente, além da 

diminuição da atividade fotossintética pelo fitoplâncton devido o aumento da turbidez no 

sistema com a entrada de águas do rio principal (Santos, 1980; Rai e Hill, 1982; Junk, 1984; 

Sanchéz-Botero et al., 2001).#Melack#e#Forsberg#(2001)#associaram#o#déficit#de#oxigênio#
em# lagos# de# várzea# às#maiores# taxas# de# consumo#durante# a# respiração# em# relação# às#

taxas#de#produção#primária. 

 Nos períodos em que a profundidade foi maior que 5,0 m (enchente e cheia), houve 

estratificação química com oxiclina entre 5,0 e 7,0 m e anóxia no fundo. Na vazante a oxiclina 

ocorreu a partir de 3,0 m. No entanto, no período de início da enchente, quando o lago esteve 

mais oxigenado e com menor profundidade, a coluna de água permaneceu oxigenada até o 

fundo. Devido#à#redução#na#produção#de#oxigênio#pelo#fitoplâncton#por#falta#de# luz#e#a#
grande# quantidade# de# material# orgânico# inundado# que# está# sendo# decomposto# por#
bactérias# e# fungos# que# consomem# o# oxigênio# disponível,# condições# de# anóxia# são#
comuns#em#lagos#de#várzea#da#Amazônia#(Melack#e#Fisher,#1983;#Junk,#1983).#O#déficit#
de# oxigênio# na# coluna# de# água# no# lago# Mamiá# foi# observado# em# todos# os# períodos#
estudados,# exceto#no#período#de# início#da#enchente#e# corroboram#com#os#estudos#dos#
autores#citados#acima.  



 42 

O# perfil# vertical# de# oxigênio# dissolvido# no# lago# Mamiá# revelou# um# padrão# de#
estratificação# química# correspondente# à# estratificação# térmica# (Figuras# 7# e# 11),#
revelando# um#perfil# clinogrado# (decréscimo#do# teor# com# a# profundidade),# similar# aos#

encontrados#em#outros#lagos#da#Amazônia#(Schmidt,#1973a;#Rai#e#Hill,#1981).# 
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Tabela 3: Estatística descritiva dos valores de oxigênio dissolvido (mg/L) nas estações no rio Solimões, 
canal do lago Mamiá e lago Mamiá no ano de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 

Oxigênio (mg/L) 
Período Locais 

N Média (±DP) Mínimo Máximo CV 

RSM.1 16 3,93 (± 0,12) 3,80 4,16 3,08 

RSM.2 16 3,92 (± 0,05) 3,85 4,04 1,28 Enchente 

RSM.3 16 4,30 (± 0,07) 4,22 4,42 1,64 

RSM.1 16 3,44 (± 0,13) 3,35 3,84 3,83 

RSM.2 16 3,19 (± 0,04) 3,14 3,31 1,34 Cheia 

RSM.3 16 3,35 (± 0,18) 3,26 3,95 5,47 

RSM.1 16 4,34 (± 0,09) 4,18 4,48 2,02 

RSM.2 16 4,40 (± 0,10) 4,25 4,55 2,26 Vazante 

RSM.3 16 4,41 (± 0,09) 4,29 4,58 2,10 

RSM.1 16 5,29 (± 0,02) 5,25 5,33 0,43 

RSM.2 16 5,17 (± 0,05) 5,12 5,28 0,97 Início da 
enchente 

RSM.3 16 5,35 (± 0,15) 5,09 5,62 2,76 

CLM.1 16 1,58 (± 0,10) 1,49 1,84 6,32 
Enchente 

CLM.2 16 1,16 (± 0,52) 0,51 2,23 44,68 

CLM.1 16 0,31 (± 0,38) 0,02 1,17 124,14 
Cheia 

CLM.2 16 1,04 (± 0,80) 0,03 2,41 76,97 

CLM.1 16 1,80 (± 0,03) 1,76 1,85 1,65 
Vazante 

CLM.2 16 2,72 (± 0,05) 2,68 2,83 1,68 

CLM.1 14 5,36 (± 0,10) 5,23 5,53 1,84 Início da 
enchente CLM.2 16 5,41 (± 0,07) 5,31 5,53 1,21 

LRM.1 16 3,22 (± 2,27) 0,00 5,42 70,42 

LRM.2 16 3,99 (± 2,44) 0,00 6,37 61,03 Enchente 

LRM.3 16 4,31 (± 2,20) 0,22 6,68 50,93 

LRM.1 18 1,62 (± 1,63) 0,00 4,40 100,54 

LRM.2 18 2,58 (± 2,21) 0,00 6,24 85,74 Cheia 

LRM.3 18 2,79 (± 2,11) 0,01 6,23 75,87 

LRM.1 11 2,31 (± 1,96) 0,00 4,27 84,79 

LRM.2 11 2,87 (± 1,78) 0,00 4,59 61,87 Vazante 

LRM.3 11 3,40 (± 1,53) 0,03 4,95 45,04 

LRM.1 9 5,37 (± 0,54) 4,07 5,76 10,07 

LRM.2 9 6,64 (± 0,43) 5,68 7,07 6,48 Início da 
enchente 

LRM.3 9 6,11 (± 0,57) 4,87 6,73 9,25 !
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Figura 8: Concentração média dos teores de oxigênio dissolvido (mg/L) na coluna de água das estações 
no rio Solimões, canal do lago Mamiá e lago Mamiá no ano de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 
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!
Figura 9: Perfil vertical do oxigênio dissolvido (mg/L) nas estações do rio Solimões no ano de 2008. Projeto 
MEGA/PETROBRAS. 
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!
Figura 10: Perfil vertical do oxigênio dissolvido (mg/L) nas estações do canal do lago Mamiá no ano de 
2008. Projeto MEGA/PETROBRAS. 
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!
Figura 11: Perfil vertical do oxigênio dissolvido (mg/L) nas estações do lago Mamiá no ano de 2008. 
Projeto MEGA/PETROBRAS. 
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- Condutividade elétrica (µS/cm) 

A condutividade elétrica é a capacidade de uma solução conduzir corrente elétrica, 

sendo esta condução determinada pela concentração dos íons presentes na água, portanto, 

quanto maior a condutividade elétrica em uma solução, maior será a concentração iônica 

(Wetzel, 1981). Os valores médios de condutividade elétrica determinados nas estações no rio 

Solimões, canal do lago Mamiá e lago Mamiá no ano de 2008 estão apresentados na Tabela 4. 

Rio Solimões: Na enchente a condutividade elétrica média na coluna de água variou 

de 95,7 (± 0,14) 98,4 (± 0,04) µS/cm, na cheia foi de 74,3 (± 0,16) a 77,9 (± 0,04) µS/cm, na 

vazante de 70,6 (± 0,08) a 82,1 (± 0,27) µS/cm e no início da enchente, variou entre 109,2 (± 

0,05) a 111,4 (± 0,04) µS/cm (Tabela 4). Durante todo o estudo, o menor valor de 

condutividade elétrica registrado foi 70,5 µS/cm no período de vazante na estação RSM.3, 

enquanto que o maior valor foi  111,4 µS/cm no início da enchente na estação RSM.1. 

(Tabela 4). Quanto à sazonalidade, observa-se que no rio Solimões a condutividade elétrica 

diminuiu da enchente para a cheia, aumentando da vazante para o início da enchente (Figura 

12). Na Figura 13 está representado o perfil vertical da condutividade elétrica da água no rio 

Solimões.  

Como já mencionado, a condutividade elétrica da água é a capacidade desta em 

conduzir corrente elétrica que, por sua vez, varia em função da concentração dos íons 

presentes. Assim, em soluções com maior concentração iônica maior será a condutividade. 

Durante todo o período de estudo, a condutividade elétrica esteve distribuída 

homogeneamente em toda a coluna de água no rio Solimões (Figura 13). Observa-se que em 

todos os períodos houve similaridade nos valores de condutividade entre as estações, exceto 

na vazante, que foi observada uma maior diferença dos valores entre as estações de coleta. 

Durante o período de vazante ocorre maior aporte de águas dos lagos pobres em nutrientes 

para os rios, o que justificaria a menor condutividade na estação RSM.3 situada à jusante da 

desembocadura do lago de Coari. As águas do rio Solimões, desde os Andes até o oceano, são 

significativamente diluídas devido à mistura com as massas de água de seus tributários, os 

quais são geralmente pobres em sólidos dissolvidos e sais (Gibbs, 1967, Irion, 1967, Stallard e 

Edmond, 1983).  

Santos e Ribeiro (1988), encontraram valores de condutividade elétrica entre 54,3 

µS/cm e 132,3 µS/cm, em alguns pontos no rio Solimões entre os municípios de Tefé (AM) e 



 49 

Codajás (AM). Furch (1984) encontrou valor médio de condutividade elétrica de 57,0 µS/cm 

no rio Solimões. Queiroz, et al. (2009) encontraram um valor médio de 98,9 µS/cm. Os 

valores determinados neste estudo corroboram com os valores encontrados por estes autores. 

Canal do lago Mamiá: No período de enchente a média da condutividade elétrica foi 

de 8,7 (± 0,07) µS/cm nas duas estações de coleta, na cheia variou de 11,5 (± 0,72) a 20,3 (± 

0,14 µS/cm, na vazante oscilou de 9,5 a 9,8 µS/cm e no início da enchente variou de 105,4 a 

108,0 (Tabela 4). O menor valor de condutividade elétrica determinado durante todo o estudo 

foi de 8,7 nas estações CLM.1 e CLM.2 no período de enchente, enquanto que o maior foi 

108,1 µS/cm no início da enchente na estação CLM.1 (Tabela 4). Observa-se que no canal do 

lago Mamiá a condutividade elétrica aumenta discretamente da enchente para a cheia na 

estação CLM.1, diminuindo na vazante e aumentando no início da enchente (Figura 12). No 

período de enchente e vazante, a coluna de água foi homogênea. Na cheia, um valor médio de 

21,5 µS/cm foi observado na estação localizada mais próxima do rio Solimões (CLM.1) 

enquanto que na estação CLM.2, mais próxima ao lago, o valor foi de 12,0 µS/cm. No início 

da enchente foram observados os maiores valores de condutividade elétrica nas duas estações 

do canal do lago. Na Figura 14 está representado o perfil vertical da condutividade elétrica 

nas estações do canal do lago Mamiá. Na cheia a estação CLM.1 esteve estratificada com 

maiores valores de condutividade a partir de 5,0 m, enquanto que nos demais períodos nas 

duas estações ocorreu circulação na coluna de água. 

Observa-se que no canal do lago Mamiá os valores de condutividade elétrica estiveram 

homogeneamente distribuídos na coluna de água com exceção do período de cheia, onde 

houve uma ligeira estratificação no perfil vertical nas duas estações. No período de início da 

enchente, altos valores de condutividade elétrica foram registrados no canal do lago, similares 

aos valores determinados no rio Solimões (Figura 14), o que sugere a influência do pulso de 

inundação do rio Solimões no canal do lago Mamiá. 

Lago Mamiá: Na enchente a média da condutividade elétrica variou de 8,7 (± 1,74) a 

7,1 (± 0,62) µS/cm, na cheia de 8,4 (± 2,04) a 9,3 (± 1,81) µS/cm, na vazante variou de 11,2 

(± 3,66) a 11,4 (± 0,45) µS/cm e no início da enchente, oscilou de 15,4 (± 0,50) a 40,8 (± 

11,19) µS/cm (Tabela 4). O menor valor de condutividade elétrica foi de 8,2 µS/cm no 

período da enchente na estação LRM.3 e o maior valor foi de 34,1 µS/cm no início da 

enchente na estação LRM.1 (Tabela 4). Quanto à sazonalidade, observa-se que no lago 

Mamiá a condutividade elétrica aumentou da enchente para o início da enchente (Figura 12). 
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Na figura 15 está representado o perfil da condutividade elétrica nas estações do lago Mamiá. 

Os perfis verticais evidenciaram uma distribuição da condutividade elétrica caracterizados por 

um discreto aumento dos valores na região profunda do lago nos períodos de enchente, cheia 

e vazante. No início da enchente, quando o lago estava com a profundidade reduzida, este 

padrão não pôde ser observado nas estações LRM.2 e LRM.3, no entanto, na estação LRM.1, 

onde os maiores valores de condutividade foram observados, houve uma grande variação 

entre os valores na superfície e fundo. 

Nos períodos de enchente e cheia, quando se registrou as maiores profundidades, 

também se observou uma pequena estratificação com maiores valores de condutividade no 

fundo. Estas estratificações estão na maioria dos casos relacionadas com a estratificação 

térmica (Esteves, 1998). Nestes períodos também foi verificado estratificação térmica no lago 

Mamiá (Figura 7). Os menores valores de condutividade elétrica registrados nos períodos de 

enchente, cheia e vazante podem ser explicados pela maior contribuição dos afluentes de terra 

firme, geralmente pobre em eletrólitos (Furch, 1997). Os maiores valores detectados em todas 

as estações no lago Mamiá, no início da enchente, podem ter sido causados pela ressuspensão 

de sedimentos. Almeida e Melo (2009), verificaram no período da seca, aumento nos valores 

de condutividade no lago Catalão e atribuíram à ressuspensão causada pelos ventos e animais. 

Affonso et al. (2011) também encontraram maiores valores de condutividade na seca, e 

atribuíram à troca iônica com o substrato, em lagos da planície de inundação da região de 

confluência dos rios Japurá e Solimões, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá, e concluíram que o pulso de inundação é um fenômeno importante na variação dos 

parâmetros físicos e químicos. 

No período de início da enchente, quando as águas do rio Solimões já estavam 

subindo, os valores de condutividade foram maiores em todo o lago, no entanto, a estação 

LRM.1 apresentou maiores valores que as demais estações do lago. Isto pode ser explicado 

pelo fato desta estação está situada mais próxima do canal do lago, sendo influenciada 

diretamente pela entrada das águas do rio Solimões (Figura 15). Lagos com grandes bacias de 

drenagem e que, portanto, recebem grandes volumes de água de drenagem local (igarapés) 

estão menos sujeitos às variações químicas sazonais impostas pela entrada de água de grandes 

rios no período de águas altas (Forsberg et al., 1988). 

As diversas entradas de água afetam diferentemente os tipos de lagos na planície 

aluvial do rio Solimões - lagos de várzea geralmente apresentam variação sazonal em função 
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da inundação periódica pelo rio ao qual estão associados, enquanto que lagos de ria recebem 

mais influência de água de chuva e de igarapés de terra firme (Melack e Fisher, 1988). Rai e 

Hill (1981) no lago Tupé (AM) determinaram valores de condutividade elétrica entre 6,0 a 

10,0 µS/cm, Furch (1984) nos lagos Jacaretinga, Calado e Castanho, valores médios de 13,8; 

9,6 e 8,4 µS/cm, respectivamente. Os valores mínimos e máximos da condutividade elétrica 

determinados neste estudo foram similares aos encontrados por esses autores. 
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Tabela 4: Estatística descritiva dos valores de condutividade elétrica (µS/cm) nas estações no rio 
Solimões, canal do lago Mamiá e lago Mamiá no ano de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 

Condutividade (µS/cm) 
Período Locais 

N Média (±DP) Mínimo Máximo CV 

RSM.1 16 97,9 (± 0,06) 97,8 98,0 0,06 

RSM.2 16 98,4 (± 0,04) 98,3 98,4 0,05 Enchente 

RSM.3 16 95,7 (± 0,14) 95,5 95,9 0,14 

RSM.1 16 77,9 (± 0,04) 77,8 78,0 0,05 

RSM.2 16 75,8 (± 0,05) 75,8 75,9 0,07 Cheia 

RSM.3 16 74,3 (± 0,16) 74,1 74,5 0,21 

RSM.1 16 82,1 (± 0,27) 81,5 82,3 0,32 

RSM.2 16 79,6 (± 0,04) 79,5 79,6 0,05 Vazante 

RSM.3 16 70,6 (± 0,08) 70,5 70,8 0,12 

RSM.1 16 111,4 (± 0,04) 111,4 111,5 0,04 

RSM.2 16 110,0 (± 0,05) 109,9 110,1 0,05 Início da 
enchente 

RSM.3 16 109,2 (± 0,05) 109,1 109,2 0,05 

CLM.1 19 8,7 (± 0,00) 8,7 8,7 0,00 
Enchente 

CLM.2 20 8,7 (± 0,07) 8,6 8,8 0,77 

CLM.1 16 20,3 (± 3,37) 16,6 25,2 16,62 
Cheia 

CLM.2 16 11,5 (± 0,72) 10,5 12,7 6,25 

CLM.1 16 9,8 (± 0,06) 9,7 9,9 0,62 
Vazante 

CLM.2 16 9,5 (± 0,03) 9,4 9,5 0,36 

CLM.1 14 108,0 (± 0,07) 107,9 108,1 0,06 Início da 
enchente CLM.2 16 105,4 (± 0,05) 105,3 105,4 0,05 

LRM.1 16 8,7 (± 1,74) 7,5 11,6 20,02 

LRM.2 16 7,5 (± 0,92) 6,8 9,2 12,34 Enchente 

LRM.3 16 7,1 (± 0,62) 6,5 8,2 8,84 

LRM.1 18 9,3 (± 1,81) 8,0 12,3 19,42 

LRM.2 18 9,0 (± 2,39) 7,4 13,6 26,52 Cheia 

LRM.3 18 8,4 (± 2,04) 7,0 13,5 24,21 

LRM.1 11 11,4 (± 3,95) 8,9 20,7 34,57 

LRM.2 11 11,2 (± 3,66) 9,2 20,1 32,64 Vazante 

LRM.3 11 11,4 (± 0,45) 11,1 12,6 3,95 

LRM.1 9 40,8 (± 11,19) 34,1 68,7 27,44 

LRM.2 9 18,0 (± 0,10) 17,9 18,2 0,56 Início da 
enchente 

LRM.3 9 15,4 (± 0,50) 14,9 16,6 3,25 !
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Figura 12: Concentração média da condutividade elétrica (µS/cm) na coluna de água das estações no rio 
Solimões, canal do lago Mamiá e lago Mamiá no ano de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 
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Figura 13: Perfil vertical da condutividade elétrica (µS/cm) nas estações do rio Solimões no ano de 2008. 
Projeto MEGA/PETROBRAS. 



 55 

!

!

!

!
Figura 14: Perfil vertical da condutividade elétrica (µS/cm) nas estações do canal do lago Mamiá no ano 
de 2008. Projeto MEGA/PETROBRAS. 
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Figura 15: Perfil vertical da condutividade elétrica (µS/cm) nas estações do lago Mamiá no ano de 2008. 
Projeto MEGA/PETROBRAS. 
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- Potencial hidrogeniônico (pH) 

Segundo Sioli (1984), o pH é uma variável importante na identificação de tipos 

diferentes de águas. As águas brancas têm pH neutro entre 6,2 – 7,2; águas pretas têm pH 

baixo entre 3,8 – 4,9 e águas claras têm pH que variam entre os extremos de águas brancas e 

pretas 4,5 – 7,8. As médias aritméticas do pH determinadas nas estações no rio Solimões 

estão apresentadas na Tabela 5. 

Rio Solimões: Na enchente o pH variou de 6,966 a 7,032, na cheia de 6,748 a 6,797, 

na vazante de 6,932 a 7,104 e no início da enchente, oscilou de 7,288 a 7,311 (Tabela 5). 

Durante todo o estudo, o menor o valor de pH foi de 6,716 no período da cheia na estação 

RSM.2, enquanto que o maior valor de pH foi de 7,335 no início da enchente na estação 

RSM.3. (Tabela 5). Quanto à sazonalidade, observa-se que no rio Solimões os valores de pH 

aumentam discretamente da cheia para o início da enchente (Figura 16). Na Figura 17 está 

representado o perfil vertical do pH da água no rio Solimões. Observa-se que nos perfis em 

todos os períodos estudados os valores de pH foram homogêneos. 

O pH é definido como o logaritmo negativo da concentração hidrogeniônica e em uma 

escala indica acidez ou alcalinidade (Hutchinson, 1957). No rio Solimões em todos os 

períodos amostrados, o pH esteve homogeneamente distribuído em toda a coluna de água e 

apresentou os menores coeficientes de variação devido à mistura constante da água no rio 

(Tabela 5; Figura 11). A água do rio Solimões pode ser classificada como branca e de caráter 

neutro (6,716 – 7,335). Santos e Ribeiro (1988) encontraram valores de pH entre 6,78 a 6,98 

no trecho do rio Solimões entre Tefé e Codajás. Furch (1984) encontrou valores médios de pH 

em torno de 6,9. Queiroz et al., (2009) encontraram valores entre 6,5 a 7,0. No presente 

estudo, os valores determinados estão próximos aos encontrados por estes autores 

corroborando com o caráter neutro das águas deste rio. 

Canal do lago Mamiá: Na enchente o pH variou de 4,940 a 4,961, na cheia de 5,475 a 

5,777, na vazante de 5,438 a 5,525 e no início da enchente foi de 7,278 a 7,279 (Tabela 5). 

Durante todo o estudo, o menor valor de pH foi 4,806 no período da enchente na estação 

CLM.1, enquanto que o maior foi 7,320 no início da enchente na estação CLM.1 (Tabela 5). 

Observa-se que no canal do lago Mamiá o pH aumenta da enchente para a cheia e da vazante 

para o início da enchente (Figura 16). Na Figura 18 está representado o perfil vertical do pH 

da água no canal do lago. 
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O pH das águas do canal variou de 4,806 a 5,886 podendo ser classificada como 

levemente ácidas nos períodos de enchente, cheia e vazante. No entanto, no início da enchente 

suas águas são neutras com variação de pH de 7,180 a 7,320. No canal do lago Mamiá, na 

enchente e vazante o pH teve distribuição homogênea em toda a coluna de água. No período 

de cheia observa-se que há diferenças entre a estação CLM.1 que apresentou valores de pH 

superiores dos encontrados na estação CLM.2, talvez por estar localizada mais próxima ao 

rio. No início da enchente os valores de pH são similares aos do rio Solimões, que pode ser 

decorrente do início do período de subida das águas com a entrada do rio no canal do lago 

(Figura 11). 

Lago Mamiá: No lago Mamiá no período da enchente o pH variou entre 5,014 a 

5,283, na cheia de 5,182 a 5,279, na vazante variou de 5,635 a 5,796 e no início da enchente 

de 6,416 a 6,902 (Tabela 5). O menor valor de pH encontrado durante todo o estudo foi de 

4,854 no período de enchente na estação LRM.1, enquanto que o maior foi 7,160 no início da 

enchente na estação LRM.2 (Tabela 5). Observa-se que no lago Mamiá o pH foi similar na 

enchente e na cheia aumentando da vazante para o início da enchente (Figura 16). Na Figura 

19 está representado o perfil vertical do pH da água do lago Mamiá. Observam-se nos perfis, 

discretas oscilações nos valores de pH na coluna de água em todos os períodos. 

No lago Mamiá o pH das águas variou de 4,854 a 6,036 podendo ser classificada como 

levemente ácida em todos os períodos exceto no início da enchente quando o pH variou de 

6,154 a 7,160. A acidez das águas pretas, de acordo com diversos autores (Sioli e Klinge, 

1962; Sioli, 1968; Thurman, 1985; Stallard e Edmond, 1987) é devida à decomposição da 

matéria orgânica do solo em ácidos húmicos e fúlvicos e estes são lixiviados para as águas. 

Esses ácidos têm em sua estrutura grupos carboxílicos (-COOH) e hidroxílicos (-OH) que se 

dissociam e liberam íons H+ na água, o que reduz o pH do meio. Por outro lado, o pH das 

águas dos rios da Amazônia também tem relação com a geologia (Stallard e Edmond, 1987), 

uma vez que os minerais silicatados em conjunto com o CO2 influenciam as reações do meio 

aquoso e conferem forte poder de tamponamento nas águas. Deste modo, enquanto a matéria 

orgânica tende a acidificar a água, os sedimentos em suspensão contribuem para manter o pH 

próximo da neutralidade, já que a dissolução dos silicatos por hidrólise consome íons H+ e 

eleva o pH das águas (Queiroz et al., 2009). 

Nos períodos de enchente, cheia e vazante, observa-se que houve uma discreta 

variação nos valores de pH na coluna de água (Figura 11). Na vazante e no período de início 
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da enchente o pH na coluna de água em todas as estações diminui com a profundidade. O pH 

no lago Mamiá mostrou valores oscilando de 4,854 a 7,160 (Tabela 5). Portanto, seus valores 

mínimo e máximo indicam respectivamente o caráter levemente ácido na maior parte do 

período de estudo, chegando a levemente alcalino na estação mais próxima do rio Solimões 

no período de início da enchente. A dinâmica sazonal foi marcada pelos menores valores nos 

períodos de enchente, cheia e vazante e os maiores no período de início da enchente. Os 

maiores valores de pH observados no período de início da enchente podem estar relacionados 

com a elevada atividade fotossintética, a qual tende a elevar os valores de pH pela retirada de 

gás carbônico do sistema (Schmidt, 1973b). Nos demais períodos estudados, onde foram 

registrados os menores valores de pH na coluna de água, deve-se à água dos igarapés de terra 

firme que drenam para o lago que possuem pH mais ácido. 
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Tabela 5: Estatística descritiva dos valores do potencial hidrogeniônico (pH) nas estações no rio Solimões, 
canal do lago Mamiá e lago Mamiá no ano de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 

Potencial hidrogeniônico (unidades de pH) 
Período Locais 

N Média aritmética 
(±DP) Mínimo Máximo CV 

RSM.1 16 6,969 (± 0,02) 6,938 7,008 0,33 

RSM.2 16 7,032 (± 0,02) 7,009 7,057 0,25 Enchente 

RSM.3 16 6,966 (± 0,06) 6,859 7,077 0,81 

RSM.1 16 6,797 (± 0,02) 6,753 6,818 0,26 

RSM.2 16 6,748 (± 0,02) 6,716 6,779 0,29 Cheia 

RSM.3 16 6,774 (± 0,01) 6,740 6,793 0,21 

RSM.1 16 7,045 (± 0,02) 6,999 7,074 0,26 

RSM.2 16 7,104 (± 0,01) 7,088 7,124 0,16 Vazante 

RSM.3 16 6,932 (± 0,01) 6,890 6,948 0,20 

RSM.1 16 7,311 (± 0,00) 7,300 7,320 0,06 

RSM.2 16 7,288 (± 0,01) 7,280 7,305 0,10 Início da 
enchente 

RSM.3 16 7,309 (± 0,01) 7,292 7,335 0,18 

CLM.1 19 4,940 (± 0,06) 4,806 5,035 1,21 
Enchente 

CLM.2 20 4,961 (± 0,05) 4,883 5,094 0,95 

CLM.1 16 5,777 (± 0,08) 5,657 5,886 1,35 
Cheia 

CLM.2 16 5,475 (± 0,10) 5,328 5,628 1,92 

CLM.1 16 5,438 (± 0,03) 5,394 5,481 0,56 
Vazante 

CLM.2 16 5,525 (± 0,08) 5,259 5,635 1,47 

CLM.1 16 7,278 (± 0,04) 7,180 7,320 0,56 Início da 
enchente CLM.2 16 7,279 (± 0,03) 7,189 7,310 0,44 

LRM.1 16 5,014 (± 0,11) 4,854 5,203 2,26 

LRM.2 16 5,283 (± 0,09) 5,119 5,366 1,62 Enchente 

LRM.3 16 5,168 (± 0,11) 4,936 5,377 2,19 

LRM.1 18 5,279 (± 0,10) 5,101 5,432 1,88 

LRM.2 18 5,195 (± 0,16) 4,910 5,461 3,12 Cheia 

LRM.3 18 5,182 (± 0,14) 4,950 5,417 2,76 

LRM.1 11 5,635 (± 0,16) 5,395 5,868 2,77 

LRM.2 11 5,709 (± 0,14) 5,429 5,928 2,53 Vazante 

LRM.3 11 5,796 (± 0,18) 5,448 6,036 3,11 

LRM.1 9 6,775 (± 0,04) 6,705 6,820 0,59 

LRM.2 9 6,902 (± 0,23) 6,523 7,160 3,34 Início da 
enchente 

LRM.3 9 6,416 (± 0,14) 6,154 6,570 2,15 !
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Figura 16: Concentração média aritmética dos valores de pH na coluna de água das estações no rio 
Solimões, canal do lago Mamiá e lago Mamiá no ano de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 
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Figura 17: Perfil vertical do potencial hidrogeniônico (pH) nas estações do rio Solimões no ano de 2008. 
Projeto MEGA/PETROBRAS. 
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Figura 18: Perfil vertical do potencial hidrogeniônico (pH) nas estações do canal do lago Mamiá no ano 
de 2008. Projeto MEGA/PETROBRAS. 
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Figura 19: Perfil vertical do potencial hidrogeniônico (pH) nas estações do lago Mamiá no ano de 2008. 
Projeto MEGA/PETROBRAS. 
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4.2. Principais íons 

 A caracterização do ambiente iônico é de grande importância nos ambientes aquáticos, 

em função que o mesmo: (i) determina a composição química da água, ou seja, o ambiente 

para todos os organismos aquáticos e; (ii) constitui o ambiente químico, no qual se processa a 

reciclagem de nutrientes (Golterman e Kouwe, 1980).  

Os principais íons são aqueles elementos ou compostos que, freqüentemente ocorrem 

em maiores quantidades nas águas naturais. A concentração destes numericamente mais 

importantes (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3
-, SO4

2- e Cl-) e em conjunto, são responsáveis pela 

condutividade elétrica da água e pela salinidade das águas interiores (Stumm e Morgan, 

1981). A distribuição espacial e temporal dos principais íons varia em função de sua dinâmica 

no ambiente. Assim podem ser distinguidos entre: (1) íons conservativos, cujas concentrações 

dentro do lago sofrem trocas relativamente pequenas, devido sua utilização pelos seres vivos 

ou modificações ambientais provocadas por eles e, (2) íons dinâmicos, cujas concentrações 

dependem de grande parte do metabolismo. Entre os cátions principais, o Mg2+, Na+ e K+ são 

íons relativamente conservativos, tanto quanto à sua atividade química sob as condições 

típicas das águas doces, como nos raros usos que deles fazem os organismos. O cálcio é mais 

reativo e pode mostrar marcada dinâmica estacional e espacial. O sulfato é mais influenciado 

pelos ciclos microbianos e os cloretos são essencialmente conservativos (Wetzel, 1981). 

As propriedades químicas dos corpos de água refletem as características dos solos de 

suas bacias de drenagem. Rios e igarapés que nascem e drenam a Amazônia Central, onde 

está inserida a bacia do lago Mamiá, apresentam baixas concentrações de íons. O rio Solimões 

com sua origem na região Andina, recebe grande influência química desta região rica em 

nutrientes (Furch, 1984). 

As concentrações médias dos principais íons (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3
- e SO4

2-) 

e das variáveis limnológicas transparência da água, material em suspensão e turbidez nas 

estações de coleta no rio Solimões, canal do lago Mamiá e no lago Mamiá durante os quatro 

períodos de coleta do ano de 2008 são apresentadas na Tabela 6. 

Na Tabela 7 estão apresentados os resultados das médias de condutividade elétrica e 

das concentrações dos principais íons encontrados por diversos pesquisadores, nas águas do 

rio Solimões e de lagos em sua planície de inundação. Os resultados determinados neste 
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estudo corroboram com os valores das concentrações de íons encontrados por estes autores. 

Estes dados evidenciam a maior concentração dos principais íons no rio Solimões. 

- Sódio (Na +)  

 Rio Solimões: Na enchente as concentrações de sódio variaram entre 1,22 a 1,52 

mg/L, na cheia de 1,33 a 1,37 mg/L, na vazante de 1,55 a 1,82 mg/L e no início da enchente 

de 2,62 a 3,51 mg/L (Figura 20). A concentração média de sódio em todo o período de estudo 

variou de 1,35 mg/L (cheia) a 3,18 mg/L (início da enchente), havendo diminuição da 

concentração da enchente para a cheia e aumento na vazante e no início da enchente (Tabela 

6). 

 Canal do lago Mamiá: Na enchente as concentrações de sódio variaram de 0,36 a 0,57 

mg/l, na cheia de 0,37 a 0,40 mg/L, na vazante de 0,28 a 0,36 mg/L e no início da enchente de 

2,48 a 2,71 mg/L (Figura 20). Os valores médios de sódio diminuíram discretamente da 

enchente para a vazante e aumentaram cerca de cinco vezes no início da enchente (Tabela 6). 

Lago Mamiá: Na enchente as concentrações de sódio variaram entre 0,21 a 0,33 mg/L 

na superfície e 0,22 a 0,50 mg/L no fundo, na cheia de 0,24 a 0,32 mg/L na superfície e 0,21 a 

0,26 mg/L no fundo, na vazante de 0,31 a 0,53 mg/L na superfície e 0,34 a 0,49 mg/L no 

fundo e no início da enchente de 0,64 a 1,29 mg/L na superfície e 0,65 a 2,11 mg/L no fundo 

(Figura 20). A concentração média de sódio em todo o período de estudo variou de 0,25 mg/L 

(enchente) a 0,88 mg/L (início da enchente) na superfície do lago e 0,23 mg/L (cheia) a 1,19 

mg/L (início da enchente) no fundo. Houve diminuição da concentração na superfície da 

enchente para a cheia e aumento na vazante e no início da enchente. Na superfície do lago 

Mamiá as concentrações de sódio aumentaram da enchente para o início da enchente. Os 

valores superficiais foram similares àqueles detectados nas amostras de fundo. Quanto à sua 

dinâmica espacial, observa-se uma diminuição gradual nas concentrações de sódio conforme 

se adentra no lago (Tabela 6; Figura 20). 
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Tabela 6: Concentração média dos principais íons (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3
-, SO4

2- e Cl-) nas águas do rio Solimões, canal de ligação entre o lago e o rio e lago 
Mamiá no ano de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 

Na+ (mg/L) K+ (mg/L) Ca2+ (mg/L) Mg2+ (mg/L) HCO3
-(mg/L) SO4

2- (mg/L) Cl- (mg/l) 
Período Locais Prof. 

Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) 
RSM sup. 1,36 (±0,15) 0,87 (±0,08) 12,93 (±0,29) 1,54 (±0,05) 42,91 (±3,87) 2,32 (±0,24) 5,39 (±0,41) 
CLM sup. 0,47 (±0,15) 0,50 (±0,14) 0,24 (±0,01) 0,18 (±0,02) 1,53 (±0,43) 2,34 (±0,00) 2,76 (±0,37) 
LRM sup. 0,25 (±0,07) 0,42 (±0,10) 0,16 (±0,06) 0,15 (±0,02) 6,91 (±2,54) 2,22 (±0,10) 2,60 (±0,27) 

Enchente 

LRM fun. 0,39 (±0,15) 0,45 (±0,03) 0,19 (±0,12) 0,14 (±0,03) 1,83 (±0,61) 2,32 (±0,32) 2,43 (±0,20) 
RSM sup. 1,35 (±0,02) 0,77 (±0,02) 9,06 (±0,36) 1,05 (±0,06) 31,73 (±1,61) 2,24 (±0,12) 6,15 (±0,27) 
CLM sup. 0,39 (±0,02) 0,50 (±0,01) 1,31 (±0,58) 0,30 (±0,06) 9,46 (±3,88) 2,78 (±0,05) 3,20 (±0,25) 
LRM sup. 0,28 (±0,04) 0,47 (±0,01) 0,22 (±0,07) 0,15 (±0,02) 2,24 (±0,93) 2,91 (±0,24) 2,49 (±0,18) 

Cheia 

LRM fun. 0,23 (±0,03) 0,51 (±0,00) 0,18 (±0,04) 0,16 (±0,02) 1,26 (±0,67) 3,36 (±0,26) 2,48 (±0,31) 
RSM sup. 1,67 (±0,14) 0,75 (±0,01) 8,47 (±0,82) 1,04 (±0,11) 32,14 (±1,54) 1,75 (±0,29) 5,33 (±0,47) 
CLM sup. 0,32 (±0,06) 0,58 (±0,01) 0,31 (±0,14) 0,15 (±0,00) 8,54 (±0,86) 2,11 (±0,09) 2,05 (±0,37) 
LRM sup. 0,39 (±0,12) 0,67 (±0,11) 0,26 (±0,10) 0,15 (±0,01) 7,73 (±1,27) 1,87 (±0,10) 1,84 (±0,01) 

Vazante 

LRM fun. 0,43 (±0,08) 0,72 (±0,09) 0,38 (±0,07) 0,18 (±0,02) 9,56 (±1,27) 2,27 (±0,38) 2,07 (±0,27) 
RSM sup. 3,18 (±0,49) 0,96 (±0,11) 10,53 (±0,32) 1,43 (±0,03) 42,51 (±0,70) 2,33 (±0,49) 7,52 (±0,10) 
CLM sup. 2,60 (±0,16) 1,00 (±0,04) 10,8 (±0,00) 1,42 (±0,01) 43,93 (±0,00) 1,85 (±0,16) 7,01 (±0,13) 
LRM sup. 0,88 (±0,36) 1,17 (±0,26) 1,58 (±0,59) 0,30 (±0,06) 11,39 (±3,36) 2,17 (±0,23) 2,78 (±0,90) 

Início da 
enchente 

LRM fun. 1,19 (±0,80) 1,15 (±0,21) 2,06 (±1,51) 0,36 (±0,15) 14,03(±5,82) 2,13 (±0,12) 3,08 (±1,38) !
* não analisado; ±DP – desvio padrão; RSM - rio Solimões; CLM - canal do lago Mamiá; LRM - lago Mamiá; Prof. - profundidade; sup. - superfície; fun. - 
fundo; M. S. – material em suspensão 
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Figura 20: Concentração de sódio (Na+) em mg/L no rio Solimões, canal do lago Mamiá e lago Mamiá no ano 
de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 
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- Potássio (K +) 

 Rio Solimões: Na enchente as concentrações de potássio variaram de 0,80 a 0,96 

mg/L, na cheia de 0,75 a 0,79 mg/L, na vazante de 0,74 a 0,75 mg/L e no início da enchente 

de 0,89 a 1,09 mg/L (Figura 21). A concentração média de potássio em todo o período de 

estudo variou de 0,75 mg/L (vazante) a 0,96 mg/L (início da enchente), havendo diminuição 

da enchente para a vazante e aumento no início da enchente (Tabela 6). 

 Canal do lago Mamiá: Na enchente as concentrações de potássio variaram de 0,40 a 

0,60 mg/l, na cheia de 0,49 a 0,50 mg/L, na vazante de 0,57 a 0,58 mg/L e no início da 

enchente de 0,97 a 1,03 mg/L (Figura 21). As concentrações médias de potássio aumentaram 

da enchente para o início da enchente (Tabela 6). 

Lago Mamiá: Na enchente as concentrações de potássio variaram entre 0,36 a 0,54 

mg/L na superfície e 0,42 a 0,48 mg/L no fundo, na cheia foi de 0,46 a 0,47 mg/L na 

superfície e 0,51 mg/L no fundo, na vazante de 0,59 a 0,79 mg/L na superfície e 0,63 a 0,80 

mg/L no fundo e no início da enchente de 0,87 a 1,35 mg/L na superfície e 0,97 a 1,38 mg/L 

no fundo (Figura 21). A concentração média de potássio em todo o período de amostragem 

variou de 0,42 mg/L (enchente) a 1,17 mg/L (início da enchente) na superfície do lago e 0,45 

mg/L (cheia) a 1,15 mg/L (início da enchente) no fundo, havendo aumento da superfície ao 

fundo da enchente para o início da enchente. Os valores superficiais foram similares àqueles 

detectados nas amostras de fundo, caracterizando uma distribuição homogênea na coluna de 

água. Quanto à sua dinâmica espacial no período de enchente observa-se uma diminuição 

gradual nas concentrações quanto mais distantes do canal do lago. Na cheia, as colunas de 

água foram homogêneas. Na vazante observa-se um aumento quanto mais distante do canal e 

no início da enchente o maior valor de potássio foi encontrado na estação LRM.2 (Tabela 6; 

Figura 21). 
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Figura 21: Concentração de potássio (K+) em mg/L no rio Solimões, canal do lago Mamiá e lago Mamiá no 
ano de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 
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- Cálcio (Ca 2+) 

 Rio Solimões: Na enchente as concentrações de cálcio variaram de 12,60 a 13,10 

mg/L, na cheia de 8,65 a 9,27 mg/L, na vazante de 7,54 a 9,07 mg/L e no início da enchente 

de 10,30 a 10,90 mg/L (Figura 22). A concentração média de cálcio em todo o período de 

estudo variou de 8,47 mg/L (vazante) a 12,93 mg/L (enchente), havendo diminuição da 

concentração da enchente para a vazante e aumento no início da enchente (Tabela 6). 

 Canal do lago Mamiá: Na enchente as concentrações de cálcio variaram de 0,23 a 

0,25 mg/L, na cheia de 0,90 a 1,72 mg/L, na vazante de 0,21 a 0,41 mg/L e no início da 

enchente foi de 10,80 mg/L (Figura 22). As concentrações médias de cálcio aumentaram da 

enchente para a cheia diminuindo na vazante e aumentando no início da enchente (Tabela 6). 

Lago Mamiá: Na enchente as concentrações de cálcio variaram de 0,10 a 0,20 mg/L 

na superfície e 0,11 a 0,33 mg/L no fundo, na cheia de 0,15 a 0,29 mg/L na superfície e 0,15 a 

0,22 mg/L no fundo, na vazante de 0,17 a 0,36 mg/L na superfície e 0,32 a 0,46 mg/L no 

fundo e no início da enchente de 1,20 a 2,26 mg/L na superfície e 1,11 a 3,80 mg/L no fundo 

(Figura 22). A concentração média de cálcio em todo o período de amostragem variou de 0,16 

mg/L (enchente) a 1,58 mg/L (início da enchente) na superfície do lago e 0,18 mg/L (cheia) a 

2,06 mg/L (início da enchente) no fundo, havendo aumento da concentração, na superfície e 

fundo, da enchente para o início da enchente. Os valores superficiais foram similares àqueles 

detectados nas amostras de fundo, caracterizando uma distribuição homogênea na coluna de 

água. Quanto à sua dinâmica espacial no período da enchente a menor concentração de cálcio 

foi observada na estação foi observada na estação LRM.2.  Na cheia observa-se que há uma 

diminuição dos valores à medida que se adentra no lago e na vazante e início de enchente 

observa-se que a estação mais próxima ao canal do lago, LRM.1 apresentou as maiores 

concentrações de cálcio (Tabela 6; Figura 22). 
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Figura 22: Concentração de cálcio (Ca2+) em mg/L no rio Solimões, canal do lago Mamiá e lago Mamiá no ano 
de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 
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- Magnésio (Mg 2+) 

 Rio Solimões: Na enchente as concentrações de magnésio variaram de 1,48 a 1,57 

mg/L, na cheia de 0,99 a 1,09 mg/L, na vazante de 0,93 a 1,14 mg/L e no início da enchente 

de 1,41 a 1,47 mg/L (Figura 23). A concentração média de magnésio em todo o período de 

estudo variou de 1,04 mg/L (vazante) a 1,54 mg/L (enchente), havendo diminuição da 

concentração da enchente para a vazante e aumento no início da enchente (Tabela 6). 

 Canal do lago Mamiá: Na enchente as concentrações de magnésio variaram de 0,16 a 

0,19 mg/L, na cheia de 0,25 a 0,34 mg/L, na vazante de 0,15 mg/L e no início da enchente de 

1,41 a 1,43 mg/L (Figura 23). As concentrações médias de magnésio aumentaram da enchente 

para a cheia diminuindo na vazante e aumentando novamente no início da enchente (Tabela 

6). 

Lago Mamiá: Na enchente as concentrações de magnésio variaram entre 0,13 a 0,17 

mg/L na superfície e 0,12 a 0,18 mg/L no fundo, na cheia foi de 0,13 a 0,17 mg/L na 

superfície e 0,15 a 0,18 mg/L no fundo, na vazante de 0,15 a 0,16 mg/L na superfície e 0,17 a 

0,20 mg/L no fundo e no início da enchente de 0,25 a 0,36 mg/L na superfície e 0,24 a 0,53 

mg/L no fundo (Figura 23). A concentração média de magnésio em todo o período de 

amostragem variou de 0,15 mg/L (enchente) a 0,30 mg/L (início da enchente) na superfície do 

lago e 0,18 mg/L (vazante) a 0,36 mg/L (início da enchente) no fundo, havendo aumento da 

concentração na superfície e fundo da enchente para o início da enchente. Os valores na 

superfície foram similares aos de fundo, caracterizando uma distribuição homogênea na 

coluna de água. Quanto à sua dinâmica espacial no período de enchente a menor concentração 

de magnésio foi observada na estação LRM.2. Na cheia, houve uma diminuição dos valores 

lago adentro e na vazante as concentrações foram similares entre as estações. No início da 

enchente a maior concentração de magnésio foi encontrada na estação LRM.1 que é a estação 

mais perto do canal (Tabela 6; Figura 23). 
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Figura 23: Concentração de magnésio (Mg2+) em mg/L no rio Solimões, canal do lago Mamiá e lago Mamiá no 
ano de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 
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- Bicarbonato (HCO3 
-) 

 Rio Solimões: Na enchente as concentrações de bicarbonato variaram de 38,44 a 45,15 

mg/L, na cheia de 30,51 a 33,56 mg/L, na vazante de 30,51 a 33,56 mg/L e no início da 

enchente de 42,10 a 43,32 mg/L (Figura 24). A concentração média de bicarbonato em todo o 

período de estudo variou de 31,73 mg/L (cheia) a 42,91 mg/L (enchente), havendo diminuição 

da concentração da enchente para a cheia, aumentando na vazante e no início da enchente 

(Tabela 6). 

 Canal do lago Mamiá: Na enchente as concentrações de bicarbonato variaram de 1,22 

a 1,83 mg/L, na cheia de 6,71 a 12,20 mg/L, na vazante de 7,93 a 9,15 mg/L e no início da 

enchente foi de 43,93 mg/L (Figura 24). As concentrações médias de bicarbonato aumentaram 

da enchente para a cheia diminuindo na vazante e aumentando novamente no início da 

enchente (Tabela 6). 

Lago Mamiá: Na enchente as concentrações de bicarbonato variaram entre 4,88 a 9,76 

mg/L na superfície e 1,22 a 2,44 mg/L no fundo, na cheia foi de 1,22 a 3,05 mg/L na 

superfície e 0,61 a 1,95 mg/L no fundo, na vazante de 6,71 a 9,15 mg/L na superfície e 8,54 a 

10,98 mg/L no fundo e no início da enchente de 7,93 a 14,64 mg/L na superfície e 10,37 a 

20,75 mg/L no fundo (Figura 24). A concentração média de bicarbonato em todo o período de 

amostragem variou de 2,24 mg/L (cheia) a 11,39 mg/L (início da enchente) na superfície do 

lago e 1,26 mg/L (cheia) a 14,03 mg/L (início da enchente) no fundo, havendo diminuição da 

concentração na superfície e fundo da enchente para a cheia aumentando na vazante e no 

início da enchente. Ressalta-se que nos períodos de enchente e cheia os valores na superfície 

foram menores do que no fundo, no entanto na vazante e no início da enchente os valores na 

superfície foram maiores que no fundo. Quanto à sua dinâmica espacial no período de 

enchente a maior concentração de bicarbonato foi observada na estação LRM.2. Na cheia, 

houve uma diminuição de bicarbonato que aumentou novamente na vazante. No início da 

enchente os valores diminuíram conforme a distância do canal (Tabela 6; Figura 24). 
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Figura 24: Concentração de bicarbonato (HCO3

-) em mg/L no rio Solimões, canal do lago Mamiá e lago 
Mamiá no ano de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 
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- Sulfato (SO4 
2-) 

 Rio Solimões: Na enchente as concentrações de sulfato variaram de 2,10 a 2,58 mg/L, 

na cheia de 2,14 a 2,37 mg/L, na vazante de 1,42 a 1,98 mg/L e no início da enchente de 2,72 

a 1,78 mg/L (Figura 25). A concentração média de sulfato em todo o período de estudo variou 

de 1,87 mg/L (vazante) a 2,91 mg/L (cheia), havendo diminuição da concentração da 

enchente para a vazante e aumentando no início da enchente (Tabela 6). 

 Canal do lago Mamiá: Na enchente as concentrações de sulfato foram de 2,34 mg/L, 

na cheia de 2,74 a 2,81 mg/L, na vazante de 2,04 a 2,17 mg/L e no início da enchente de 1,73 

a 1,96 mg/L (Figura 25). As concentrações médias de sulfato aumentaram da enchente para a 

cheia diminuindo na vazante e no início da enchente (Tabela 6). 

Lago Mamiá: Na enchente as concentrações de sulfato variaram entre 2,16 a 2,34 

mg/L na superfície e 2,10 a 2,69 mg/L no fundo, na cheia foi de 2,74 a 3,19 mg/L na 

superfície e 3,11 a 3,63 mg/L no fundo, na vazante de 1,79 a 1,98 mg/L na superfície e 1,85 a 

2,60 mg/L no fundo e no início da enchente de 1,96 a 2,42 mg/L na superfície e 2,02 a 2,25 

mg/L no fundo (Figura 25). A concentração média de sulfato em todo o período de estudo 

variou de 1,87 mg/L (vazante) a 2,91 mg/L (cheia) na superfície do lago e 2,13 mg/L (início 

da enchente) a 3,36 mg/L (cheia) no fundo, havendo aumento da concentração na superfície 

da enchente para a cheia diminuindo na vazante e aumentando novamente no início da 

enchente. Destaca-se que em todos os períodos os valores encontrados na superfície foram 

maiores ou similares aos do fundo. Quanto à sua dinâmica espacial no período de enchente a 

maior concentração de sulfato foi observada na estação LRM.1. Na cheia, houve uma 

diminuição gradual na concentração da estação LRM.1 para a LRM.2 e um aumento na 

LRM.3. Na vazante a maior concentração foi encontrada na estação LRM.2 aonde a menor 

concentração foi encontrada no início da enchente (Tabela 6; Figura 25). 
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Figura 25: Concentração de sulfato (SO4

2-) em mg/L no rio Solimões, canal do lago Mamiá e lago Mamiá no 
ano de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 
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- Cloretos (Cl -) 

 Rio Solimões: Na enchente as concentrações de cloretos variaram de 5,15 a 5,86 

mg/L, na cheia de 5,86 a 6,39 mg/L, na vazante de 4,97 a 5,86 mg/L e no início da enchente 

de 7,46 a 7,63 mg/L (Figura 26). A concentração média de cloretos em todo o período de 

estudo variou de 5,33 mg/L (vazante) a 7,52 mg/L (início da enchente), havendo aumento da 

concentração da enchente para a cheia, diminuindo na vazante e aumentando novamente no 

início da enchente (Tabela 6). 

 Canal do lago Mamiá: Na enchente as concentrações de cloretos variaram de 2,49 a 

3,02 mg/L, na cheia de 3,02 a 3,37 mg/L, na vazante de 1,78 a 2,31 mg/L e no início da 

enchente de 6,92 a 7,10 mg/L (Figura 26). As concentrações médias de cloretos aumentaram 

da enchente para a cheia diminuindo na vazante e aumentaram novamente no início da 

enchente (Tabela 6). 

Lago Mamiá: Na enchente as concentrações de cloretos oscilaram de 2,31 a 2,84 

mg/L na superfície e 2,31 a 2,66 mg/L no fundo, na cheia foi de 2,31 a 2,66 mg/L na 

superfície e 2,13 a 2,66 mg/L no fundo, na vazante de 1,78 a 1,95 mg/L na superfície e 1,78 a 

2,31 mg/L no fundo e no início da enchente de 1,95 a 3,73 mg/L na superfície e 1,95 a 4,62 

mg/L no fundo (Figura 26). A concentração média de cloretos em todo o período de estudo 

variou de 1,18 mg/L (cheia) a 2,78 mg/L (início da enchente) na superfície do lago e 2,07 

mg/L (vazante) a 3,08 mg/L (início da enchente) no fundo, havendo diminuição da 

concentração na superfície da enchente para a cheia aumentando na vazante e no início da 

enchente. Destaca-se que em todos os períodos os valores encontrados na superfície foram 

maiores ou similares aos do fundo. Quanto à sua dinâmica espacial no período de enchente a 

maior concentração de cloretos foi encontrada na estação LRM.1. Na cheia, houve uma 

diminuição gradual na concentração de cloretos nas estações mais distantes do canal. Na 

vazante a maior concentração foi encontrada na estação LRM.3 e no início da enchente o 

menor valor foi encontrado nesta mesma estação (Tabela 6; Figura 26). 
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Figura 26: Concentração de cloretos (Cl-) em mg/L no rio Solimões, canal do lago Mamiá e lago Mamiá no ano 
de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 
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De modo geral, nos três ambientes estudados, as maiores concentrações dos principais 

íons ocorreram no rio Solimões. Sazonalmente as menores concentrações médias foram 

encontradas na cheia e vazante e as maiores na enchente e no início da enchente (Tabela 6).  É 

possível que as menores concentrações na cheia e vazante sejam resultadas da diluição 

exercida pelas águas com baixo teor de eletrólitos acumuladas de precipitação pluviométrica 

ocorrida na enchente nas bacias de drenagem dos tributários, que neste período drenam 

maiores volumes de água para o rio principal. Por outro lado, no início da enchente, quando 

neste período foram encontradas as maiores concentrações, refletem principalmente a maior 

riqueza em eletrólitos da área de drenagem da Região Andina. Em grandes rios como o 

Solimões, a variação na concentração de elementos químicos é menos influenciada pela 

precipitação pluviométrica do que pelo efeito desta em toda bacia hidrográfica, além disso, o 

escoamento superficial, o regime de subida do nível da água e a erosão na calha dos rios 

também influenciam a química das águas.  

As águas do rio Solimões foram caracterizadas como neutras, com altos teores de 

eletrólitos e a sua composição iônica teve a seguinte ordem de dominância Ca2+ > Na+ > Mg2+ 

> K+ e HCO3
- > Cl- > SO4

2-, em todos os períodos exceto no período de enchente quando para 

os cátions a ordem foi Ca2+ > Mg2+ > Na+ > K+. (Tabela 8). O conteúdo iônico do rio 

Solimões, refletiu as condições químicas das águas da região da Andina e Pré-Andina (Área 

Periférica Ocidental) em que seus solos e águas são ricos em eletrólitos e nutrientes (Fittkau, 

1971, apoud Furch, 1984). Quando consideramos as massas (meq/L) dos principais íons, o 

cátion Ca2+ e o ânion HCO3
- predominaram nas águas do rio Solimões durante todos os 

períodos (Figura 27). Altos teores de cálcio no rio Solimões evidenciam a dominância deste 

elemento nas águas brancas (Furch, 1984; Furch e Junk, 1997). A predominância do cátion 

Ca2+ e"HCO3'"no rio Solimões, conhecido" como"bicarbonatado,"é em parte explicada pelo 

desgaste de rochas na região do Andes (Stallard e Edmond, 1983; Furch"et al.,"1983). 

A grande carga sedimentar transportada pelas águas dos rios originários das regiões 

Andina e pré-Andina depositados nas planícies amazônicas criou extensas áreas alagáveis 

(Furch, 1984) formando lagos de formas e tamanhos diferentes, além de represarem alguns 

tributários formando os lagos de “ria” (Sioli, 1984). Alguns lagos são conectados 

permanentemente como o rio principal e outros apenas nos períodos de águas altas quando, 

por força do pulso de inundação, as águas dos rios adentram o lago podendo alterar sua 

composição química. A conexão pode se dar através de pequenos ou grandes canais. As 
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propriedades químicas desses canais de ligação são alteradas de acordo com a fase do pulso 

de inundação, refletindo as características das águas do rio principal, quando as águas 

estiverem entrando no lago ou refletindo as características das águas do lago e, por extensão, 

de toda sua bacia de drenagem quando as águas estiverem fluindo para o rio principal. 

No canal do lago Mamiá, as maiores concentrações dos principais íons foram 

encontradas na estação CLM.1, mais próxima do rio. Os elementos mais representativos nas 

águas do rio Solimões (HCO3
-, Ca2+ e Cl-) foram os maiores responsáveis pelas mudanças na 

composição química da água nesta estação. As menores concentrações ocorreram na estação 

CLM.2, mais perto do lago, que recebe maior influência da água do lago. No entanto, no 

início da enchente, as concentrações encontradas nas duas estações foram semelhantes às do 

rio Solimões. Apesar do canal do lago Mamiá ter aproximadamente 12 Km ficou evidente, 

neste período, a influência do pulso de inundação do rio Solimões no canal em toda sua 

extensão. 

As águas do canal foram caracterizadas como levemente ácidas a ácidas, com baixos 

teores de eletrólitos e sua composição iônica apresentou a seguinte proporção na enchente: K+ 

> Na+ > Ca2+ > Mg2+ e Cl- > SO4
2- > HCO3

-; cheia: Ca2+ > K+> Na+ > Mg2+ e HCO3
- > Cl- > 

SO4
2-; vazante: K+ > Na+ > Ca2+> Mg2+ e HCO3

- > Cl- > SO4
2- e início de enchente: Ca2+ > Na+ 

> Mg2+ > K+ e HCO3
- > Cl- > SO4

2- (Tabela 8). O canal do lago Mamiá, de acordo com o 

conteúdo iônico, refletiu as condições químicas das águas da região da Amazônia Central 

(Fittkau, 1971, apoud Furch, 1984). Quando consideramos as massas (meq/L) dos principais 

íons, o cátion Na+ e o ânion Cl- predominaram nas águas do canal na enchente, Ca2+ e HCO3
- 

na cheia, Na+, Ca2+ e HCO3
- na vazante e Ca2+ e HCO3

- no início da enchente (Figura 27). As 

altas concentrações de cálcio e bicarbonato no canal do lago Mamiá principalmente no 

período de início da enchente evidenciam a presença de águas brancas que são ricas neste 

elemento (Furch, 1984; Furch e Junk, 1997).  

Na planície Amazônica, a composição química dos lagos de várzea é influenciada 

principalmente pela composição química do sistema Solimões/Amazonas. No entanto, lagos 

de terra firme e lagos de ria, como o lago Mamiá, têm a composição química de suas águas 

principalmente influenciada pela precipitação local e pela contribuição dos igarapés que 

drenam a sua bacia (Melack e Fisher, 1988). A entrada das águas do rio Solimões causou 

grandes diferenças sazonais nas condições físico-químicas e biológicas nas águas do lago do 

Castanho (Schmidt, 1973). Furch et al., (1983) acompanhou modificações nas concentrações 
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dos cátions principais no lago Camaleão (lago de várzea na Ilha da Marchantaria) e no rio 

Solimões. As modificações mostraram periodicidade pronunciada. Nas águas baixas as 

concentrações dos cátions no lago foram maiores que no rio. Na enchente com a entrada de 

água do rio e o aumento das chuvas diluíram a água no lago chegando à mesma concentração 

encontrada no rio. Estudos em diferentes áreas do lago evidenciaram que a concentração de 

íons no lago não foi uniforme e aumentou da entrada do lago para as áreas interiores, sendo 

estas áreas mais distantes mais ricas que o próprio rio Solimões. 

No lago Mamiá houve predominância dos ânions (HCO3
-, Cl-, SO4

2-) sobre os cátions 

(K+, Na+, Ca2+, Mg+) durante todo o período estudado. O HCO3
- foi o elemento mais 

abundante no lago em todos os períodos, exceto na cheia. A abundância do bicarbonato pode 

estar relacionada à reação do gás CO2 de atividades de microorganismos com água, 

produzindo ácido carbônico (H2CO3) que tende a se dissociar em H+ e HCO3
-. As menores 

concentrações foram encontradas na cheia, que pode ter sido ocasionada pela diluição 

provocada pela entrada de águas de igarapés que possuem baixas concentrações deste 

elemento como mencionado por Schmidt (1972) e as maiores foram no início da enchente. 

Neste período, a distribuição horizontal das concentrações de HCO3
- diminuiu à medida que 

se adentra no lago. Assim, a maior concentração de HCO3
- na estação LRM.1 pode ter sido 

influenciada pelos valores do canal que, neste período, esteve semelhante aos valores do rio 

Solimões (Figura 24). 

O íon Cl- nas águas doces pode ser derivado dos aerossóis produzidos pela evaporação 

oceânica, passando às águas fluviais pela precipitação pluviométrica, pelo escoamento 

superficial ou pela lixiviação das águas de infiltração do solo (Santos et al., 1894). Como foi 

observado para o SO4
2-, as concentrações de Cl- foram semelhantes entre as estações do lago, 

sendo observadas as maiores concentrações no início da enchente, com destaque para a 

estação LRM.1 que teve o maior valor entre as demais estações ficando próxima das 

concentrações encontradas no rio Solimões e no canal do lago (Figura 26). Schmidt (1972) e 

Horbe e Oliveira (2008) encontraram em igarapés de terra firme concentrações de Cl- bem 

menores do que as determinadas neste estudo. O conteúdo mais elevado de Cl- encontrado no 

lago Mamiá pode ser conseqüência da água da chuva como já relatado por Gaillardet et al., 

(1997) nas águas de rios e lagos da Amazônia. Furch e Junk (1997) mencionam que a 

quantidade de Cl- é freqüentemente maior do que a SO4
2- em afluentes de terra firme. 
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A distribuição horizontal do SO4
2- no lago Mamiá foi caracterizada por similaridade 

entre as estações não havendo variação sazonal das concentrações (Figura 25). As principais 

fontes de sulfatos nas águas fluviais são resultantes da oxidação de rochas sulfatadas 

(Carvalho, 1995).  

Os cátions K+ e Na+ foram os mais abundantes nas águas do lago Mamiá corroborando 

com os resultados encontrados por Hai e Hill (1981) em um lago de água preta, lago Tupé, e 

por Horbe e Oliveira (2008) em igarapés de água preta do nordeste do Estado do Amazonas. 

O K+ pode ser oriundo da decomposição de matéria orgânica vegetal ou de produtos 

metabólicos da macro e micro fauna como relatado por Stallard e Edmond (1983).  

A distribuição horizontal de Mg2+ entre as estações no lago Mamiá foram uniformes 

em todos os períodos estudados. No início da enchente as concentrações foram duas vezes 

maiores que o encontrado nos demais períodos. A estação LRM.1 novamente apresentou a 

maior concentração provavelmente recebendo influência dos altos valores de Mg2+ 

encontrados no canal do lago. As concentrações de Ca2+ também tiveram distribuição 

horizontal semelhante na enchente, cheia e vazante. No início da enchente quando as 

concentrações na estação LRM.1 aumentaram cerca de cinco vezes em relação ao período 

anterior, evidenciando a contribuição das águas do rio Solimões nas concentrações de Ca2+ no 

lago Mamiá. 

Houve maior concentração dos cátions K+, Na+, Ca2+, Mg+ no inicio de enchente e não 

apresentaram grande variação espacial (Figuras 20, 21, 22 e 23). As menores concentrações 

de eletrólitos na maioria dos períodos estudados podem ser explicadas pela diluição da água 

por entrada de água da chuva, lixiviação, águas subterrâneas e afluentes de terra firme 

geralmente pobres em eletrólitos (Furch, 1997). No entanto, As maiores mudanças nas 

concentrações dos cátions ocorreram no início da enchente, como demonstrado para a maioria 

dos íons, se devem provavelmente, à entrada da água do rio Solimões para o lago através do 

canal, principalmente na estação LRM.1, a qual apresentou as maiores concentrações dos 

cátions principais. Nota-se que há um decréscimo nas concentrações à medida que as estações 

adentram no lago Mamiá, evidenciando que a influência do pulso de inundação do rio 

Solimões pode ser observada até a estação LRM.1.  

Do ponto de vista químico, as águas do lago Mamiá foram caracterizadas como 

levemente ácidas, com baixos teores de eletrólitos e as suas composições iônicas 
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apresentaram a seguinte proporção: enchente: K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+ e HCO3
- > Cl- > SO4

2-; 

cheia: K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+ e SO4
2-> Cl- > HCO3

-, vazante: K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+ e 

HCO3
- > Cl- > SO4

2- e no início da enchente: K+ > Ca2+ > Na+ > Mg2+ e HCO3
- > Cl-> SO4

2- 

(Tabela 8). O lago Mamiá, de acordo com seu conteúdo iônico, refletiu as condições químicas 

das águas da região da Amazônia Central (Fittkau, 1971, apoud Furch, 1984).  

Neste estudo, as concentrações dos principais íons encontradas no lago Mamiá, 

corroboram com os valores encontrados por Furch (1984), Santos e Ribeiro (1988), Queiroz et 

al. (2009) e Horbe e Santos (2009) em lagos na planície de inundação do rio Solimões (Tabela 

7). Estes autores também encontraram menores concentrações de eletrólitos nas águas dos 

lagos e maiores no rio Solimões. Horbe e Santos (2009) comentam que a composição química 

das águas pretas é altamente variável e fortemente influenciada pelo ambiente geológico local. 

No lago Mamiá as concentrações dos principais íons variaram em função do pulso de 

inundação do rio Solimões. 

4.3. Somatório de cátions (Tz+) e ânions (Tz-) e razão M/D 

Tendo como base a média das concentrações nas estações de coleta no rio Solimões 

durante todo o período de estudo, o somatório de cátions (TZ+) e ânions (TZ-) foi menor na 

cheia e vazante e maior na enchente e início da enchente. A razão monovalente/divalente 

(M/D) variou de 0,106 (enchente) a 0,254 (início da enchente). A relação de dominância entre 

os principais íons no rio Solimões foi: Ca2+ > Mg2+ > Na+ > K+ e HCO3
- > Cl- > SO4

2- na 

enchente, cheia e vazante; e início da enchente: Ca2+ > Na+ > Mg2+ > K+ e HCO3
- > Cl- > 

SO4
2-. Dentre os cátions, o cálcio foi o elemento mais representativo no rio Solimões, seguido 

de sódio, magnésio e potássio em todo o período de estudo, exceto para a enchente e dentre os 

ânions, o bicarbonato foi o íon mais abundante, seguido de cloretos e sulfatos (Tabela 8; 

Figura 27).  

No canal do lago Mamiá o somatório de cátions (TZ+) e ânions (TZ-) foram menores 

na enchente e vazante e maiores na cheia e início da enchente. A razão M/D variou de 0,211 

(início da enchente) a 1,251 (enchente). A relação de dominância foi assim representada na 

enchente: K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+ e Cl- > SO4
2- >HCO3

-; na cheia: Ca2+ > K+ > Na+ > Mg2+ e 

HCO3
- > Cl- > SO4

2-; vazante: K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+ e HCO3
- > Cl- > SO4

2- e no início da 

enchente: Ca2+ > Na+ > Mg2+ > K+ e HCO3
- > Cl- > SO4

2-. No canal do lago Mamiá, o 

potássio e o cálcio foram os elementos mais abundantes, seguidos de sódio e magnésio. No 
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canal, o bicarbonato também foi o elemento mais representativo, seguido por cloretos e 

sulfatos, exceto na enchente.  

No lago Mamiá, o somatório de cátions (TZ+) e ânions (TZ-) foi menor na enchente, 

cheia e vazante e maior no início da enchente. A razão M/D variou de 0,687 (início da 

enchente) a 1,345 (vazante). A relação de dominância foi na enchente: K+ > Na+ > Ca2+ > 

Mg2+ e HCO3
- > Cl- > SO4

2-; na cheia: K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+ e SO4
2- > Cl- > HCO3

-; 

vazante: K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+ e HCO3
- > Cl- > SO4

2- e no início da enchente: K+ > Ca2+ > 

Na+ > Mg2+ e HCO3
- > Cl- > SO4

2-. No lago Mamiá, o potássio foi o cátion mais 

representativo em todos os períodos, seguido de sódio, cálcio e magnésio, exceto para o início 

da enchente. O bicarbonato também foi o elemento químico mais abundante com exceção do 

período de cheia que foi o sulfato (Tabela 8; Figura 27). 

A composição de cátions totais (Tz+) e ânions totais (Tz-) para os ambientes estudados 

foram estimados a partir da soma dos valores detectados com as concentrações expressas em 

miliequivalente (meq/L). Stallard e Edmond (1983) classificaram as águas da Bacia 

Amazônica quanto ao substrato geológico e ao regime de erosão, que seriam os controladores 

da composição química das águas superficiais. Assim, rios com soma de cátions TZ+ < 0,200 

meq/L apresentariam baixas concentrações de cátions básicos e materiais intemperizados, 

formados por condições de erosão, limitados pelo transporte. Rios com TZ+ entre 0,200 e 

0,450 meq/L seriam típicos de concentração baixa a média de cátions básicos, com drenagem 

em terrenos silícicos e o controle geológico regido pela intemperização de silicatos. Rios com 

TZ+ entre 0,450 e 3,000 meq/L, seriam ricos em Ca2+, sedimentos marinhos e de material de 

leito de origem Andina. Rios com TZ+ > 3,000 meq/L pertenceriam aos rios cujo sistema de 

drenagem estariam relacionados aos evaporitos, ricos em NaCl. 

No rio Solimões TZ+ variou de 0,600 meq/L (vazante) a 0,853 meq/L (enchente), 

característico para rios com nascentes na região Andina e Pré-Andina que drenam áreas de 

sedimentos recentes e o TZ- variou de 0,713 meq/L (vazante) a 0,957 meq/L (início da 

enchente). No canal do lago a variação de TZ+ de 0,056 meq/L (vazante) a 0,794 meq/L 

(início da enchente) e o TZ-  oscilou de 0,151 meq/L (enchente) a 0,956 meq/L (início da 

enchente). No lago Mamiá o TZ+ variou de 0,042 meq/L (enchente) a 0,172 meq/L (início da 

enchente), característicos de rios drenando áreas de sedimentos geologicamente antigos 

(Stallard e Edmond, 1983) e o TZ- variou de 0,167 meq/L (cheia) a 0,310 meq/L (início da 

enchente). O maior TZ+ encontrado no canal do lago Mamiá no período de início da enchente 
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deve-se à entrada de água do rio Solimões que elevaram os teores de Ca2+ e Mg2+. Queiroz et 

al. (2009), encontraram TZ+ de 0,3 meq/L e TZ- de 0,3 meq/L para afluentes do rio Solimões 

de água preta e TZ+ igual a 0,8 meq/L e TZ- igual a 0,6 meq/L para o rio Solimões no período 

de seca. No presente estudo, o somatório de cátions e ânions são maiores nas águas do rio 

Solimões do que no canal e no lago Mamiá (Tabela 8). 

Corpos de água pobres em minerais que drenam das florestas de terra firme da 

Amazônia Central são relativamente ricas em cátions monovalentes (Na+ e K+) e com poucos 

teores de cátions divalentes (Ca2+ e Mg2+) (Junk e Furch, 1980). Este fato é mais bem 

expressado pela razão M/D (Monovalentes/Divalentes). Razão ao redor de 1,0 indica uma 

equivalência entre os cátions monovalentes e divalentes. Uma razão maior que 1,0 indica o 

predomínio de monovalentes sobre os divalentes, enquanto que uma razão fracional indica o 

predomínio de divalentes sobre monovalentes. 

A razão M/D para o rio Solimões apresentou uma amplitude de variação de 0,106 a 

0,254 indicando a dominância de cátions divalentes sobre os monovalentes, devida à maior 

contribuição do íon cálcio (Tabela 8). Sua dinâmica sazonal foi caracterizada pelo aumento 

gradual da enchente para o início da enchente, apresentando nesta última, o maior valor desta 

razão. No canal do lago a razão M/D foi caracterizada por uma amplitude de variação de 

0,211 a 1,251 com as menores frações ocorrendo na cheia e seca e as maiores na enchente e 

vazante. No lago Mamiá a razão M/D apresentou uma amplitude de variação de 0,687 (início 

da enchente) a 1,345 (vazante). Hai e Hill (1981) encontraram uma amplitude de variação da 

razão M/D no lago Tupé de 1,1 a 5,0 e Alves (1983) observou a razão M/D igual a 5,6 no lago 

Verde, ambos banhados pelo Rio Negro e com forte influência de igarapés, evidenciando a 

dominância dos cátions monovalentes sobre os divalentes. 
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Tabela 7: Quadro comparativo entre concentrações dos principais íons (mg/L) e condutividade elétrica (µS/cm) no rio Solimões e em lagos na sua planície de 
inundação, por diversos pesquisadores. 
 Furch (1984) Santos e Ribeiro (1988) Queiroz et al., (2009) Trabalho atual (2008) 

 média anual Águas baixas Águas baixas Variação anual - médias (mínimas-
máximas) 

 
Lago 

Jacaretinga 
Lago        

Calado (1) 
Lago 

Castanho 
Rio   

Solimões 
Lago  

Mamiá 
Rio   

Solimões 
Lago   
Coari 

Rio     
Solimões 

Lago      
Mamiá 

Canal do    
lago Mamiá 

Rio     
Solimões 

Na+ 
(mg/L) 2,50 1,60 1,60 2,30 0,40 4,64 1,50 3,00 0,25 - 0,88 0,32 - 2,60 1,35 - 3,18 

K+ 
(mg/L) 1,40 0,90 0,90 0,90 1,17 1,11 1,30 1,00 0,42 - 1,17 0,50 - 1,00 0,75 - 0,96 

Ca2+ 
(mg/L) 8,60 6,20 5,00 7,20 0,53 10,86 0,60 10,30 0,16 - 1,58 0,24 - 10,80 8,47 - 12,93 

Mg2+ 
(mg/L) 1,40 0,90 0,90 1,10 0,32 1,62 0,30 1,30 0,15 - 0,30 0,15 - 1,42 1,04 - 1,54 

HCO3
- 

(mg/L) 8,50 5,60 5,00 6,70 * * 5,10 25,00 2,24 - 11,39 1,53 - 43,93 31,73 - 42,91 

SO4
2- 

(mg/L) * * * * 5,10 3,42 3,70 7,10 1,87 - 2,91 1,85 - 2,78 1,75 - 2,33 

Cl-

(mg/L) 2,90 2,50 2,00 3,10 0,57 3,62 0,40 0,60 1,84 - 2,78 2,05 - 7,01 5,33 - 7,52 

Cond. 
(µS/cm) 60,00 47,00 42,00 57,00 8,16 72,67 5,10 98,90 6,9 - 22,3 8,7 - 106,7 76,1 - 110,2 
!
* não analisado; Cond.: Condutividade elétrica 
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Figura 27: Relação de massa (meq/L) entre os principais íons nas estações no rio Solimões, canal do lago 
Mamiá e lago Mamiá no ano 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 
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Tabela 8: Somatório de cargas positivas (Tz+) e negativas (Tz-) (meq/L), razão monovalente/divalente e 
ordem iônica encontrada para o rio Solimões, canal do lago Mamiá e lago Mamiá no ano de 2008. Projeto 
MEGA/ PETROBRAS. 

 Locais Tz+ Tz- Razão     
M/D 

Ordem                 
catiônica 

Ordem          
aniônica 

Enchente 0,853 0,904 0,106 Ca2+ > Mg2+ > Na+ > K+ HCO3
- > Cl- > SO4

2- 

Cheia 0,617 0,740 0,146 Ca2+ > Na+ > Mg2+ > K+ HCO3
- > Cl- > SO4

2- 

Vazante 0,600 0,713 0,182 Ca2+ > Na+ > Mg2+ > K+ HCO3
- > Cl- > SO4

2- 

rio 
Solimões 

Início da 
enchente 0,806 0,957 0,254 Ca2+ > Na+ > Mg2+ > K+ HCO3

- > Cl- > SO4
2- 

Enchente 0,059 0,151 1,251 K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+ Cl- > SO4
2- >HCO3

- 

Cheia 0,119 0,303 0,355 Ca2+ > K+ > Na+ > Mg2+ HCO3
- > Cl- > SO4

2- 

Vazante 0,056 0,241 1,076 K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+ HCO3
- > Cl- > SO4

2- 

canal do 
lago 

Mamiá 

Início da 
enchente 0,794 0,956 0,211 Ca2+ > Na+ > Mg2+ > K+ HCO3

- > Cl- > SO4
2- 

Enchente 0,042 0,233 1,076 K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+ HCO3
- > Cl- > SO4

2- 

Cheia 0,048 0,167 1,059 K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+ SO4
2- > Cl- > HCO3

- 

Vazante 0,060 0,217 1,345 K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+ HCO3
- > Cl- > SO4

2- 

lago 
Mamiá 

Início da 
enchente 0,172 0,310 0,687 K+ > Ca2+ > Na+ > Mg2+ HCO3

- > Cl- > SO4
2- 

!
Tz+: somatório de cátions; Tz-: somatório de ânions; M/D: monovalente/divalente 

 

4.4. Variação sazonal e espacial da concentração dos principais íons 

Na figura 28 está representada a análise divisiva de agrupamento TWINSPAN dos 

principais íons nas estações no rio Solimões, canal do lago e lago Mamiá. O agrupamento 

divisivo TWINSPAN mostra a segregação dos ambientes: rio Solimões, canal e lago Mamiá 

durante um ano de estudo. 
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No primeiro nível de divisão (0,1882 – Ca2+), foram segregadas todas as estações 

localizadas no rio Solimões nos quatro períodos estudados e as estações do canal do lago no 

início da enchente que apresentaram as maiores concentrações de cálcio das demais estações 

no canal e lago Mamiá com menores concentrações. Na segunda divisão (0,0525 – Na+), 

segregaram-se as estações do rio Solimões na enchente, cheia e vazante com menores 

concentrações de sódio das estações do rio Solimões e canal do lago no início da enchente que 

apresentaram as maiores concentrações. Na divisão 3 (0,0754 – HCO3
-), foram segregadas 

duas estações do lago no início da enchente e uma estação no canal no período da cheia com 

maiores concentrações de bicarbonato das estações no canal na enchente, vazante e uma na 

cheia e as estações do lago na enchente, cheia e vazante e uma do lago no início da enchente 

com as menores concentrações. Na divisão 4 (0,0468 – Ca2+), segregaram-se as estações do 

rio Solimões na enchente que apresentaram as maiores concentrações de cálcio das estações 

do rio Solimões na cheia e vazante com as menores concentrações.  

Na divisão 5 (0,0333 – SO4
2-), foram segregadas as duas estações do canal do lago e 

uma do rio Solimões no início da enchente com as menores concentrações de sulfato das duas 

estações do rio Solimões no início da enchente que apresentaram as maiores concentrações. 

Na divisão 6 não houve segregação do grupo. Na divisão 7 (0,0802 – Cl-) foram segregadas as 

estações do canal na enchente, uma do canal na cheia e vazante com as maiores concentrações 

de cloretos das estações do lago Mamiá na enchente e cheia com as menores concentrações. 

Na divisão 8 não houve a segregação do grupo. Na divisão 9 (0,0337 – SO4
2-) foram 

segregadas as estações do rio Solimões na cheia que apresentaram as maiores concentrações 

de sulfato das estações do rio Solimões na vazante com as menores concentrações. Nas 

divisões 10, 11 e 12 não houve segregação dos grupos. Na divisão 13 (0,0650 - HCO3
-) foram 

segregadas as duas estações do canal e uma do lago na enchente e as estações do lago na cheia 

com as maiores concentrações de bicarbonato de duas estações do lago na enchente e uma 

estação do canal na cheia e vazante que apresentaram as menores concentrações. Na divisão 

14 (0,600 – SO4
2-) foram segregadas as estações do lago na vazante com as maiores 

concentrações de sulfato de uma estação do canal na vazante e uma no início da enchente com 

as maiores concentrações.  
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!
Figura 28: Análise divisiva de agrupamento - TWINSPAN com os principais íons nas estações no 
rio Solimões, canal do lago e lago Mamiá no ano de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 

 

Na figura 29 está representado o dendograma (cluster) que confirmou, como no 

agrupamento do TWINSPAN, a formação de dois grandes grupos, um formado por todas as 

estações no rio Solimões e as estações do canal do lago no início da enchente e o outro grupo 

formado pelas demais estações no canal e no lago Mamiá. O grupo formado pelo rio Solimões 

e as estações do canal apresentaram uma homogeneidade de cerca de 90% e o outro, 

formando pelas estações do canal e do lago Mamiá com 95%. Por meio destes grupos, 

verifica-se que as concentrações dos principais íons confirmam semelhanças entre o canal e o 

lago Mamiá e os distinguem do rio Solimões, exceto no período de início da enchente onde as 

duas estações do canal assemelharam-se as características do grupo do rio Solimões. O 
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dendograma mostrou, ao analisarmos as concentrações dos principais íons, a grande diferença 

na composição química entre esses locais. 

!
Figura 29: Dendograma referente às concentrações dos principais íons no rio Solimões, canal do 
lago Mamiá e lago Mamiá no ano de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 

 

Na figura 30 está representado o gráfico das Componentes Principais (PCA) elaborado 

a partir das concentrações dos principais íons. Os dois componentes principais explicaram 

87% da variância total dos dados (Tabela 9). Assim como na Análise divisiva TWINSPAN e 

a Análise de Agrupamento (cluster), a PCA evidenciou a formação de dois grupos. O 

primeiro grupo é referente às coletas realizadas no canal e no lago Mamiá e o segundo é 

referente às estações de coleta no rio Solimões em todos os períodos estudados e das estações 

do canal do lago Mamiá no período de início de enchente. De acordo as variáveis que se 

correlacionam com os componentes, o eixo 1 explicou 73% da variação sendo melhor 

representado pelo Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3
- e Cl-. E o eixo 2 explicou 14% da variação sendo 

representado pelo K+ e SO4
2-. Os dois grupos demonstram que as concentrações dos principais 
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íons no rio Solimões são diferentes das concentrações dos principais íons no canal e no lago 

Mamiá. 

 

Tabela 9: Autovalores e % de variação dos eixos 1 e 2 da Análise de Componentes Principais 
(PCA) no ano de 2008. Projeto MEGA/PETROBRÁS. 

Autovalores Eixo Autovalores % de 
variação 

% Variação 
acumulada Broken-stick 

1 5,112 73,033 73,033 2,593 

2 1,026 14,656 87,688 1,593 

3 0,555 7,926 95,614 1,093 

4 0,239 3,411 99,025 0,760 

5 0,055 0,781 99,971 0,310 

6 0,012 0,166 99,971 0,310 

7 0,002 0,029 100,000 0,143 
!

 

A estatística multivariada por componentes principais indicou no Eixo 1 que, Na+, 

Ca2+, Mg2+, HCO3
- e Cl- foram os íons mais significativos e para o Eixo 2, SO4

2- e K+ foram 

os mais representativos para caracterizar os grupos formados (Tabela 10).  

 

Tabela 10: Análise de componentes principais (PCA) no rio Solimões, canal do lago e lago Mamiá 
no ano 2008. Projeto MEGA/PETROBRÁS. 

Variáveis Axis 1 (73%) Axis 2 (87%) 
Na+ 0,4056 -0,0859 

K+ 0,2869 0,4162 

Ca2+ 0,4261 -0,1225 

Mg2+ 0,4314 -0,1301 

HCO3
- 0,4341 -0,0659 

SO4
2- -0,1428 -0,8684 

Cl- 0,4204 -0,1704 
!
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!
Figura 30: Representação gráfica das componentes principais em relação às concentrações dos 
principais íons no rio Solimões, canal do lago Mamiá e lago Mamiá no ano de 2008. Projeto 
MEGA/ PETROBRAS. 

 

Na Análise de Componentes Principais (PCA), o grupo formado pelas estações no rio 

Solimões e canal do lago no início da enchente, apresentaram maiores concentrações de Na+, 

Ca2+, Mg2+, HCO3
- e Cl- e apresentaram menores concentrações de K+ (Figura 30). Estas 

características são peculiares da maioria dos rios de água branca (Sioli, 1984). Por outro lado, 

o segundo grupo formado pela PCA, apresentou características opostas às do primeiro grupo, 

com K+ e SO4
2- apresentando valores relativos de maior importância dentro deste grupo. Estes 

dados corroboram com os resultados encontrados por Hai e Hill (1981) e Horbe e Oliveira 

(2008) ao estudarem a química de sistemas de água preta. Os sistemas de água preta são mais 

pobres em íons do que os de água branca sendo considerado um ponto de diferenciação entre 

esses sistemas (Furch, 1984). 

 As análises de agrupamento citadas acima, evidenciaram a segregação dos ambientes 

em um grupo constituído das estações no rio Solimões, canal do lago no período de início da 
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enchente, das demais estações do canal e do lago Mamiá (Figuras 28, 29 e 30). Na análise do 

TWINSPAN, o Ca2+, separou os ambientes estudados em dois grandes grupos segregando 

aqueles com as maiores concentrações daqueles com as menores concentrações (Figura 22, 

28). O Ca2+ foi o elemento que apresentou maior diferença relativa nas concentrações entre os 

locais estudados. A similaridade das estações CLM-1 e CLM-2 com as do Solimões é um 

indicio da presença das águas brancas do rio no canal do lago no período de início da 

enchente. Esta análise também evidenciou a sazonalidade nas concentrações dos principais 

íons no rio Solimões. Os elementos que melhor explicaram a variação sazonal no rio 

Solimões foram o Na+, Ca2+ e SO4
2-. No grupo formado pelas estações do canal e lago Mamiá 

foram HCO3
-, Cl- e SO4

2-. 

4.5. Variáveis limnológicas 

- Transparência da água (Secchi), material em suspensão e turbidez 

A turbidez é uma propriedade visual da água que representa a redução ou falta de luz 

na coluna de água devido à presença de partículas suspensas. A turbidez consiste usualmente 

na presença de partículas inorgânicas com origem na erosão do solo da bacia hidrográfica e da 

ressuspensão do sedimento de fundo (Wetzel, 2001). A turbidez é um importante parâmetro 

óptico nos sistemas hidrológicos. Altos níveis de turbidez são associados com a baixa 

penetração de energia solar na coluna de água, o que pode comprometer a fotossíntese e a 

visibilidade, o que afeta os organismos aquáticos em todos os níveis da cadeia alimentar de 

algas microscópicas a peixes (Wetzel, 2001). 

Do ponto de vista ótico, a transparência da água pode ser considerada o oposto da 

turbidez. A medida visual de transparência da água por meio do disco de Secchi mostra a 

profundidade na qual a radiação de 400 a 700 nm (faixa visível) que é refletida do disco não é 

mais visível a olho humano. Esta medida pode ser usada de modo indireto para verificação do 

coeficiente vertical de atenuação da radiação e na avaliação da extensão da zona eufótica 

(Esteves, 1998).  

A água branca tem menor penetração de luz, devido à grande quantidade de 

sedimentos por ela carreada (Muntz, 1978; Melack e Forsberg, 2001). Em lagos de várzea, a 

transparência da água varia de acordo com o grau de decantação de partículas em suspensão 

na água. Em lagos de água preta, o fator essencial que limita a transparência é a cor devida à 
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grande presença de material orgânico dissolvido que conferem a essas águas sua cor 

característica (Sioli, 1968). Águas claras são bastante transparentes, devido, principalmente, 

aos menores teores de material orgânico dissolvido e em suspensão (Muntz, 1978; Meade et 

al., 1979). Os principais responsáveis pela turbidez são as partículas suspensas (bactérias, 

fitoplâncton, detritos orgânicos e inorgânicos) e em menor proporção os compostos 

dissolvidos.   

No rio Solimões os valores médios de transparência da água (Secchi) variaram de 0,15 

(enchente) a 0,32 m (vazante). O material em suspensão oscilou de 50,0 (vazante) a 169,67 

mg/L (enchente). Os valores de turbidez variaram de 57,43 (cheia) a 173,27 NTU (enchente) 

(Tabela 11; Figura 31). Os maiores valores médios de material em suspensão e turbidez e o 

menor valor médio de transparência foram encontrados no período da enchente. Enquanto, o 

menor valor médio de material em suspensão e maior valor médio de transparência ocorreram 

no período de vazante. 

No rio Solimões, os menores valores de transparência e maiores valores de turbidez 

observados refletem a grande quantidade de material em suspensão (Tabela 11; Figura 31). 

Gibbs (1967) atribuiu à erosão atuante na cordilheira dos Andes a carga de 82% dos 

sedimentos em suspensão encontrados no rio Solimões/Amazonas. Meade (1994) concluiu 

que os Andes peruanos (rio Solimões) e os Andes bolivianos (rio Madeira) são responsáveis 

por 90 - 95% dos sedimentos em suspensão na Bacia Amazônica. 

 No canal do lago Mamiá, a variação média da transparência da água foi de 0,20 (início 

da enchente) a 1,45 m (vazante). O material em suspensão variou de 3,50 (cheia) a 90,50 

mg/L (enchente) e de 2,20 (cheia) a 91,75 NTU (início da enchente) de turbidez (Tabela 11; 

Figura 31). Os menores valores de material em suspensão e turbidez e a maior transparência 

foram encontrados nos períodos de enchente, cheia e vazante refletindo a maior contribuição 

das águas do lago Mamiá e os maiores ocorreram no início da enchente, nas duas estações. 

Como já mencionado para as outras variáveis, os valores altos de turbidez e material em 

suspensão e baixa transparência no canal neste período, foram devidos à entrada de água do 

rio Solimões (Tabela 11; Figura 31). 

 No lago Mamiá, a transparência da água variou de 1,57 (enchente) a 2,40m (vazante) 

(Tabela 11; Figura 31). As concentrações de material em suspensão variaram de 5,67 (cheia) 

a 13,67 mg/L (início da enchente) e a turbidez de 1,55 (cheia) a 15,60 NTU (início da 
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enchente). O menor valor médio de transparência da água e os maiores valores de material 

em suspensão e turbidez foram encontrados no início da enchente e os menores valores de 

material em suspensão e turbidez foram registrados no período da cheia. Os menores valores 

de material em suspensão e turbidez nos períodos de enchente, cheia e vazante refletem a 

maior contribuição das águas dos igarapés de terra firme que drenam sua bacia. No entanto, 

os maiores valores de material em suspensão e turbidez e menor transparência foram 

encontrados no período de início de enchente e a distribuição horizontal nas estações do lago 

foi caracterizada pelos maiores valores na estação LRM.1, que recebeu influência das águas 

do canal do lago que neste período também estiveram com maiores valores de material em 

suspensão e turbidez (Tabela 11; Figura 31). 

Tabela 11: Valores das variáveis limnológicas transparência da água (Secchi), material em 
suspensão e turbidez nas águas do rio Solimões, canal de ligação entre o lago e o rio e lago Mamiá 
no ano de 2008. Projeto MEGA/ PETROBRAS. 

Secchi           
(m) 

M. S.       
(mg/L) 

Turbidez 
(NTU) Período Locais Prof. 

Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) 
RSM sup. 0,15 (±0,00) 169,67 (±26,39) 173,27 (±11,91) 
CLM sup. 1,25 (±0,07) 9,00 (±1,41) 3,90 (±0,00) 
LRM sup. 1,57 (±0,12) 6,00 (±1,00) 2,63 (±0,42) 

Enchente 

LRM fun. * * * 
RSM sup. 0,27 (±0,03) 52,00 (±15,52) 57,43 (±17,31) 
CLM sup. 0,75 (±0,07) 3,50 (±0,71) 2,20 (±0,49) 
LRM sup. 2,17 (±0,23) 5,67 (±3,79) 1,55 (±0,36) 

Cheia 

LRM fun. * * * 
RSM sup. 0,32 (±0,03) 50,00 (±11,53) 57,87 (±7,15) 
CLM sup. 1,45 (±0,21) 8,00 (±4,24) 5,65 (±1,77) 
LRM sup. 2,40 (±0,00) 7,33 (±2,08) 1,67 (±0,47) 

Vazante 

LRM fun. * * * 
RSM sup. 0,20 (±0,00) 152,00 (±32,51) 132,57 (±14,50) 
CLM sup. 0,20 (±0,00) 90,50 (±17,68) 91,75 (±7,00) 
LRM sup. 1,23 (±0,76) 13,67 (±11,72) 15,60 (±19,93) 

Início da 
enchente 

LRM fun. * * * !
* não analisado; ±DP – desvio padrão; RSM - rio Solimões; CLM - canal do lago Mamiá; LRM - 
lago Mamiá; Prof. - profundidade; sup. - superfície; fun. - fundo; M. S. - material em suspensão 
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!
Figura 31: Valores médios de material em suspensão (mg/L), turbidez (NTU) e Transparência - Secchi (m) 
nas estações do rio Solimões, canal do lago Mamiá e lago Mamiá no ano de 2008. Projeto MEGA/ 
PETROBRAS.  

 



 100 

A turbidez depende essencialmente da quantidade de material particulado em 

suspensão na coluna de água, devidos à erosão ou ressuspensão de sedimentos e crescimento 

de algas (Wetzel, 2001). Hai e Hill (1981) atribuíram o baixo teor de material em suspensão 

no lago Tupé, um lago de águas pretas, devido a pouca erosão nos solos da área de captação 

do lago. Ao contrário dos lagos de várzea amazônicos que são diretamente influenciados pelo 

pulso de inundação do rio Solimões/Amazonas que podem apresentar valores de altos de 

material em suspensão e turbidez (Affonso et al., 2011 e Casali et al., 2011). Melack e Fisher 

(1990) mencionam que durante o período de águas baixas no lago Calado, a água de 

escoamento local e a ressuspensão do sedimento promoveram o aumento na concentração de 

nutrientes, além de elevar a turbidez da água. De um modo geral, nos lagos na planície 

amazônica a turbidez é controlada pela profundidade do lago enquanto que nos períodos de 

águas baixas a ação do vento e a morfometria do lago são as principais causas da variação na 

turbidez (Alcântara et al., 2010). No lago Mamiá, os valores de material em suspensão, 

turbidez e a transparência são controladas diretamente pela bacia de drenagem do lago e 

precipitação, estando apenas sua porção mais próxima do canal de ligação com o rio sujeita à 

influência da carga de sedimentos do rio Solimões no período do início da enchente.  
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5. CONCLUSÕES 

Através das variáveis limnológicas como a temperatura, concentração de oxigênio 

dissolvido, condutividade elétrica e pH foi possível identificar a mistura e circulação na 

coluna de água no rio Solimões.  No canal do lago Mamiá também houve mistura e circulação 

na coluna de água. No entanto, no lago Mamiá, a coluna de água esteve estratificada durante 

todos os períodos estudados; 

Com a quantificação da concentração dos principais íons (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, 

HCO3
- e SO4

2-) e de variáveis como a transparência da água, material em suspensão e 

turbidez, evidenciou-se que a entrada de água do rio Solimões influenciou a composição 

química da água nas duas estações do canal e na primeira estação do lago, distante 7 Km do 

canal, no período de início da enchente, mas não na segunda e terceira estações do lago que 

ficam a 18 e 30 Km de distância, respectivamente; 

A sazonalidade nas concentrações dos principais íons no lago Mamiá mostrou que os 

menores valores foram encontrados na vazante e os maiores no início da enchente; 

Os períodos sazonais influenciaram, de forma diferenciada, algumas variáveis 

limnológicas analisadas no presente estudo, especialmente aquelas relacionadas com a 

quantidade de sedimentos e matéria orgânica presentes na água; 

As análises multivariadas TWINSPAN, dendograma (cluster) e PCA demonstraram a 

formação de um grupo constituído das estações no rio Solimões e canal do lago no período de 

início da enchente. E de um segundo grupo constituído pelas demais estações do canal e do 

lago Mamiá. Estas análises evidenciaram que as concentrações dos principais íons, 

juntamente com os valores encontrados de condutividade elétrica, material em suspensão e 

turbidez são variáveis limnológicas indicadoras de mudanças na composição química em 

lagos de ria, como o lago Mamiá durante o pulso de inundação do rio Solimões;  

É de fundamental importância em estudos limnológicos na Amazônia estudar e 

conhecer a variação natural das características limnológicas dos rios e lagos que ocorrem em 
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função principalmente do pulso de inundação do rio Solimões. Sem se conhecer a 

variabilidade natural anual é difícil reconhecer e identificar ações antrópicas, por exemplo. 

Deste modo, os ambientes estudados apresentaram variação sazonal nas concentrações dos 

principais íons em função do período analisado do pulso de inundação mostrando que o rio 

Solimões exerce uma influência direta e indireta na maioria dos lagos em sua planície; 

É necessário ampliar o conhecimento dos diferentes tipos de lagos da Amazônia, 

abrindo discussões para o entendimento da limnologia de grandes lagos de ria, que como 

abordado neste estudo, podem apresentar diferenças dos lagos de várzea, mais bem 

conhecidos, como no caso do lago Mamiá, que teve suas características limnológicas, 

influenciadas pelo pulso de inundação do rio Solimões. 
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