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Sinopse:

Foram avaliados parâmetros físico-químicos e nutrientes da á^a, e
macrófitas aquáticas em dois lagos na Reserva de Desenvolvimento
afim de se correlacionar com a conectividade ampliada durante a a .
considerando as grandes proporções e características contrastantes da agua nos lago^^
verificou-se uma delimitada zona de transição que, apesar e P
conectividade hidrológica, delimita uma barreira hidroquimica a algumas e p

Palavras-chave; pulso de inundação, nutrientes, variáveis físico-químicas
da água, macrófitas, sazonalidade, conectividade.
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"ifi RESUMO

Os Lagos Amanã e Urini situam-se na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã, com tamanho aproximado de 42 x 3 km e 22 x 1 km,
respectivamente. Ambos são lagos de ria, estando conectados entre si e sendo
influenciados pelo regime hidrológico do Rio Japurá e igarapés de terra firme.

^  Foram medidos parâmetros físico-químicos e químicos nos Lagos Amanã e Urini
nas fases de seca e cheia, além de terem sido analisadas a distribuição e a

í? ocorrência de macrófitas aquáticas, principalmente Echinochioa polystachya, a fim
de se determinar as variações sazonal e espacial relacionadas ao grau de
conectividade destes corpos de água. Os parâmetros físico-químicos analisados
demonstraram uma variação sazonal mais acentuada no Lago Amanã, que recebe
um maior aporte nutricional na época de cheia, quando há um maior influxo de

'T água branca, relativamente rica em eletrólitos. No Lago Urini a variação na
concentração de nutrientes entre as fases de seca e cheia foi menor, o que
demonstra um grau de conectividade maior deste lago com o sistema de águas
brancas durante todo o ciclo hidrológico. A distribuição e freqüência de E.
polystachya indicam as áreas em cada lago com maior influência de águas ricas
em nutrientes. Esta área foi proporcionalmente mais extensa no Lago Urini,
quando comparado ao Lago Amanã. O aumento da conectividade No Lago Amanã
durante a cheia não se traduziu nas características físicas e químicas ao longo de
toda a extensão do lago, permanecendo um evidente limite entre dois ambientes
distintos. Devido às extensas proporções e características físico-químicas
contrastantes em um mesmo lago, mesmo existindo uma conexão hidrológica, é
mantida uma heterogeneidade ao longo de sua extensão, proporcionando uma
barreira hidroquímica que impossibilita o avanço da colonização por determinadas
espécies.
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®  ABSTRACT

Amanã and Urini Lakes. located at the Mamirauá Reserve of Sustainable

Development, size approximately 42 x 3km and 22 x 1 km respectively. Both are
called "ria" lakes, being connected between each other and are influenced by the
hydrological regime of Japurá River and small streams from upland forest areas.

^  Physicochemicaí and chemical parameters from these lakes were measured during
flooded and non-flooded phases, as well as the distribution and frequency of
aquatio macrophytes, mainly Echinochioa polystachia as means to evaluate

H  seasonal and spatial variations and the correlation among these variables and the
connectivity of the studied lakes. Physicochemicaí parameters showed wider
seasonal variation in Amanã Lake which receives most of the nutrients during the

flooded phase when the fluxes of "whitewater", rich in electrolytes, increases. At
Urini Lake the variation on nutrients concentration along flooded and non-flooded
phases was narrower, due to the higher connectivity between that lake with the
whitewater system during the whole hydrological cycle. Distribution and frequency
of E. polystachya in those lakes was correlated with areas where the amount of
nutrients was higher. These areas were larger in Urini Lake, when compared with
Amanã. The increase of connectivity at Amanã Lake during the flooding phase did
not affect physical and chemical characteristics along the extension of the lake,
showing a clear limit between two distinct environments. Considering the large
sizes and contrasting physicochemicaí characteristics into a same lake, even in the
existence of a hydrological connection, the heterogeneity is preserved along ali
their extension, and it works as a hydro chemical barrier that reduces the possibility
of colonization of several species.
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1.1. Bacia Amazônica

A água é um dos principais componentes da paisagem amazônica O rio

Amazonas e seus afluentes representam o maior sistema fluvial sobre a terra

(Junk & Furch, 1985). A bacia Amazônica cobre cerca de 7.000.000 km^ na

América do Sul (Herrera et ai., 1978). A formação desta densa rede de cursos de

água é conseqüência das altas taxas de precipitação anual, que variam entre

1800 e 3000 mm, com média de 2200 mm anuais. A precipitação não é distribuída

de modo uniforme ao longo do ano, o que resulta em épocas secas e chuvosas

bem distintas (Junk, 1980). A variação na distribuição das chuvas tem reflexos

importantes nos regimes dos rios. O clima quente e úmido predomina na maior

parte da região (Salati, 1983).

A morfologia dos leitos dos rios e a estrutura das planícies inundáveis na

bacia amazônica são, geralmente, influenciadas pelas diferenças nas

propriedades químicas e físicas da água (Furch, 1984; Sioli, 1984), que, por sua

vez, são conseqüência da geologia dos substratos sobre os quais os rios passam

(Putzer, 1984). Os cursos de água são usados como indicadores do caráter

geoquímico das paisagens florestais da Amazônia, pois a química de suas águas

reflete a disponibilidade de nutrientes do solo (Sioli, 1954a; 1954b; 1956).

Fittkau (1971) propôs uma classificação ecológica baseado na geologia da

Bacia Amazônica e usando como parâmetros principais o valor de pH,

condutividade e as concetrações de Ca, Mg e PO4. O autor diferenciou a área
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®  percorrida pelo rio Amazonas em três províncias geoquímicas; a região do

®  Amazonas Central, a região geoquimicamente rica Andina e Pré-Andina, e a

^  região geoquimicamente pobre dos Escudos da Guiana e Brasil Central.

^  Sioli (1951) classificou os três tipos dominantes de água na Amazônia

^  como água branca, rica em sólidos minerais em suspensão; água preta, rica em

compostos húmicos dissolvidos, e água clara, pobre em sólidos minerais em

7^- suspensão. A origem destes tipos de água está ligada às peculiaridades

ambientais da região e características geológicas da área de drenagem dos rios.

Os rios que nascem nas regiões andinas e pré-andinas, formadas na sua

maioria por sedimentos Cretáceos/Terciários (Irion et a/., 1997), alcalinos e

relativamente ricos em sais minerais, são carregados de material em suspensão

(  )

Cf' devido aos intensivos processos de erosão. Esta alta carga de sedimentos

provoca a cor branca de suas águas, que têm um conteúdo relativamente alto de

eletrólitos (Gibbs, 1967; Junk, 1983).

Os rios de água preta originam-se em terrenos geologicamente velhos nas

terras baixas do Terciario da Amazônia e seus leitos constituem, na maioria das

vezes, falhamentos geológicos, bastante definidos, com a dominância de solos

arenosos, os mais pobres em nutrientes na bacia hidrográfica. Esses rios têm

níveis extremamente baixos de nutrientes, estando alguns com a concentração de

eletrólitos abaixo dos valores da água das chuvas (Junk, 1984; Furch, 1984). A

cor de suas águas é uma conseqüência do alto conteúdo de ácido húmicos

dissolvidos e do baixo conteúdo de sedimentos.

Os rios de águas claras são também geologicamente velhos, o que é

responsável pela pequena carga de sólidos minerais em suspensão. Esses rios

t
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drenam bacias hidrográficas cujo solo é de textura argilosa, permitindo a retenção

dos produtos da humificaçâo. Suas águas são transparentes e podem ter

coloração esverdeada, o pH varia de ácido a neutro, dependendo da geologia da

área. A fertilidade das águas e solos de planícies inundáveis é variável, sendo

porém mais baixa que os rios de água branca (Sioli 1950).

Os rios têm suas águas constantemente renovadas e misturadas pela

correnteza, por isso são considerados sistemas abertos; já os lagos são

considerados sistemas fechados, uma vez que suas águas demoram muito para

serem renovadas, possuindo portanto características de acumulação; o material

de origem autóctone e alóctone nesses sistemas tende a se acumular ( Junk &

^  Furch, 1985).

Segundo Sakamoto (1966), que trabalhou em lagos no Japão, a

quantidade de nutrientes nos lagos é controlada pelo balanço no suprimento de

nutrientes vindos de áreas que rodeiam o lago. Há perda de nutrientes tanto pela

absorção na região litoral quanto por sedimentação, havendo, contudo, liberação

de nutrientes a partir do plâncton morto e sedimentos por meio de processos

microbiológicos. Outra forma de perda de material se dá pela saída de

substâncias planctônicas autóctones e nutrientes contidos na água do lago.
Segundo o mesmo autor, a entrada de sedimentos oriundos da área de drenagem
é muito importante e o teor de nutrientes das águas de um determinado lago irá
depender das características geográficas e geoquímicas da área de captação
circundante.
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1.2. Lagos

Os lagos de planície inundável são fundamentais para a manutenção da

biodiversidade da planície inundável. Estes lagos favorecem o desenvolvimento

de macrófitas aquáticas na zona litorânea, contribuindo com uma grande

variedade de nichos para organismos aquáticos (Zaiocar de Domitrovic et aL,

1998) e área de alimentação para muitas espécies de peixes (Agostinho &

Zaiewski, 1996; Agostinho etal., 2000).

Os lagos da Amazônia associados aos grandes rios são, na sua grande

maioria, lagos de planícies inundáveis (Junk, 1980). Dependendo da intensidade

e duração da inundação, extensas zonas de transição entre ecossistemas

aquáticos e terrestres podem ser formados nestes locais nos quais as condições

ecológicas estão sob constante mudança (Junk et ai, 1989; Neiff, 1990). Como

conseqüência disso, estes ambientes são realmente um mosaico de biótopos

aquáticos com condições dinâmicas físicas e químicas particulares. Estas

condições também são afetadas pelo tamanho, posição e conectividade destes

corpos de água com o rio (Junk, 1980; Junk et ai, 1989).

Estes lagos recebem águas quando o nível dos rios sobem na época da

cheia, as armazenam durante o período de inundação e as retomam, em parte,

quando o nível do rio volta a descer. Portanto, são considerados intermediários

entre sistemas abertos e fechados (Junk & Furch, 1985). Com isso, os lagos, em

particular das áreas relativamente mais ricas de várzea, recebem um grande

aporte de nutrientes no período da cheia, devido em grande parte aos rios a que

encontram-se conectados (Furch & Junk, 1993). Sendo assim estes lagos de
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várzea têm como principal fator que controla a composição química de suas

^  águas a entrada de massas de águas de diferentes origens e composição
- ./

^  química. Estas águas podem ser das chuvas, dos rios aos quais os lagos se

conectam. de lençóis freáticos e dos afluentes de terra firme (igarapés). Devido à

flutuação do rio ou paraná que está conectado ao lago, o pulso de inundação

(Junk et aL, 1989) controla o impacto das outras fontes de água (Furch & Junk,

1997).

Além dos lagos de várzea, outro tipo de lago presente na planície
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inundável amazônica são os de ria. Sua formação geológica é distinta dos lagos

 de várzea. Durante o Pleistoceno o nível do mar estava 100 m abaixo do

encontrado atualmente, desta forma, o leito do rio foi escavado até esse nível de

base inferior. Com a elevação do nível do mar no Holoceno, o vale escavado pelo

rio foi preenchido por sedimentos provenientes dos Andes. Nesse processo, o

nível de base do leito do canal principal também foi elevado. Entretanto, o mesmo

não ocorreu com os tributários originados nos planaltos Pré-Cambrianos, os quais

não recebiam elevadas cargas de sedimentos. Esses rios não foram assoreados,

sendo preenchidos somente com água, e mantendo, portanto, o nível de base

inferior. Com isso, o sedimento do canal principal terminou por represar os

afluentes formando lagos no contato entre o Terciário e o Quaternário (Sioli,

1975). Esses são os lagos de ria, que diferem dos lagos de várzea por possuírem

padrões dendríticos e se conectarem com o canal principal apenas por pequenos

canais. Os lagos de ria também são mais influenciados pelas águas de chuva e

de rios de terra firme que os lagos de várzea, sendo seu sistema hidrológico

extremamente complexo (Melack & Fisher, 1988).
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1.3. Físico-química e química da água

f/)

'  as

ííP\

,s^

-7>.

//•»

T'

/■"'

■.7>

-7*

7'

De acordo com Forsberg et ai. (1988), nos lagos da Amazônia a

concentração de nitrogênio total e fósforo total depende, fortemente, das

características geoquímicas do rio associado e da bacia de drenagem local.

Segundo Schmidt (1973), na Amazônia Central, a entrada de material mineral a

partir do rio constitui a principal fonte de nutrientes para o fitoplâncton durante as

cheias. Na seca, no entanto, a ressuspensáo de sedimento e a mineralização da

matéria orgânica, oriunda da morte e decomposição de macrófitas aquáticas, são

principais fontes de nutrientes para o fitoplâncton. Grobbelaar et aí. (1992)

considera os sedimentos do fundo dos lagos como importante fonte de nutrientes.

Todavia, os sólidos em suspensão influenciam diretamente as propriedades de

transmissão de luz na água e dessa maneira o regime de luz subaquática.

A temperatura das águas superficiais varia com a localização geográfica e

as condições climáticas. Os corpos de água naturais apresentam variações de

temperatura sazonais e diurnas, bem como estrafificação vertical. A temperatura

das águas superficiais exerce influência sobre os organismos aquáticos, os quais

possuem limites de tolerância térmica superior e inferior e temperaturas ótimas

para crescimento. A temperatura tem relação direta com o teor de gases

dissolvidos, portanto, variações de temperatura estão ligadas a variações do

oxigênio dissolvido nas águas (Esteves, 1988).

Nos ecossistemas aquáticos continentais, a quase totalidade da

propagação do calor ocorre por transporte de massas de água, estando a

eficiência deste transporte relacionada a ausência ou presença de camadas de
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%
diferentes densidades. Por outro lado, em lagos que apresentam temperaturas

uniformes em toda a coluna, a propagação do calor através de toda a massa

líquida pode ocorrer de maneira bastante eficiente, uma vez que a densidade da

água nessas condições é praticamente igual em todas as profundidades, sendo o

vento o agente fornecedor da energia indispensável para a mistura das massas

de água (WetzeI, 1975).

Já quando as diferenças de temperatura geram camadas de água com

diferentes densidades, que em si já formam uma barreira física, impedindo que se

misturem, e se a energia do vento não for suficiente para misturá-las, o calor não

se distribui uniformemente, criando a condição de estabilidade térmica. Quando

ocorre este fenômeno, o ecossistema aquático está estratificado termicamente.

Os estratos formados freqüentemente estão diferenciados física, química e

biologicamente (WetzeI, 1975).

O termo pH (potencial hidrogeniônico) é usado universalmente para

expressar o grau de acidez ou basicidade de uma solução, ou seja, é o modo de

expressar a concentração de íons de hidrogênio nessa solução. Em lagoas com

grande população de algas, nos dias ensolarados, o pH pode subir muito,

chegando a 9 ou até mais. Isso porque as algas, ao realizarem fotossíntese,

retiram muito gás carbônico, que é a principal fonte natural de acidez da água.

Dentre os gases dissolvidos na água, o oxigênio é um dos mais
T

importantes na dinâmica e na caracterização de ecossistemas aquáticos. As

principais fontes de oxigênio são a atmosfera e a fotossíntese, e as perdas são

para a atmosfera, o consumo pela decomposição de matéria orgânica, respiração

de organismos aquáticos e oxidaçáo de íons metálicos. Sua solubilidade na água
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depende principalmente da temperatura e da pressão. A difusão dentro de um

corpo de água ocorre principalmente pelo seu transporte em massas de água

(Esteves, 1998).

A condutividade elétrica é a capacidade que a água possui de conduzir

corrente elétrica. Este parâmetro está relacionado com a presença de íons

dissolvidos na água, que são partículas carregadas eletricamente. Quanto maior

for a quantidade de íons dissolvidos, maior será a condutividade elétrica da água.

p  Este parâmetro é um bom indicador das modificações na composição da água,

especialmente na sua concentração mineral (WetzeI, 1975).

-'^1 Em águas continentais, os íons diretamente responsáveis pelos valores da

condutividade são, entre outros, o cálcio, o magnésio, o potássio, o sódio,

carbonatos, sulfatos e cloretos. A condutividade elétrica da água pode variar de

acordo com a temperatura e a concentração total de substâncias ionizadas

dissolvidas (Esteves, 1998).

Nutrientes são sais minerais introduzidos no meio líquido, servindo de

,r substrato para a produção primária, desta maneira entrando na cadeia trófica

^  permitindo a proliferação dos organismos que vivem no meio aquático. As águas

7' naturais, em geral, contêm nitratos em solução e, além disso, principalmente
tr

tratando-se de águas que recebem esgotos, podem conter quantidades variáveis

de compostos mais complexos, ou menos oxidados, tais como compostos

orgânicos quaternários, amònia e nitritos. Em geral, a presença destes denuncia a

existência de poluição recente, uma vez que essas substâncias são oxidadas

rapidamente na água, graças, principalmente, à presença de bactérias

nitrificantes. Por essa razão, compostos dessa natureza constituem um
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Ü^  importante índice da presença de despejos orgânicos recentes em um dado corpo

^  de água (Esteves, 1998).

^  Os compostos de fósforo são um dos mais importantes fatores limitantes á

vida dos organismos aquáticos e a sua economia, em uma massa de água, é de

^  importância fundamental no controle ecológico das algas e das macrófitas

aquáticas na região amazônica (Forsberg et ai, 1988).

"' A transparência da coluna de água pode variar desde alguns centímetros

p  até dezenas de metros. A região da coluna de água na qual a penetração de luz

se verifica é denominada zona eufótica e sua extensão depende, principalmente,

da capacidade do meio em atenuar a radiação subaquática. O limite inferior da
1

jp\ zona eufótica é geralmente assumido como sendo aquela profundidade onde a

intensidade da radiação corresponde a 1% daquela que atinge a superfície do

corpo de água. Esta profundidade da coluna de água é também chamada de

"ponto de compensação". Do ponto de vista óptico, a transparência da água pode

ser considerada o oposto da turbidez (WetzeI, 1975).

.5- Os íons cálcio, magnésio, sódio e potássio têm importante papel na

produtividade global dos ecossistemas aquáticos, pois fazem parte de importantes

7^ processos fisiológicos de suas comunidades. O cálcio, essencial para o

crescimento de macrófitas aquáticas, encontra-se combinado principalmente nas

formas de carbonato e bicarbonato de cálcio. Sua dinâmica influencia a ciclagem

de fosfato e interfere no pH. O magnésio participa na formação da molécula de

clorofila, e sua concentração no meio geralmente é superior à requerida pelos

vegetais aquáticos. O sódio e o potássio têm função na troca e transporte de

T

V'
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outros íons para os meios Intra e extraceluiares; na água, dificilmente atuam como

fatores limitantes (Forsberg et ai., 1988).

1.4. Macrófitas aquáticas

-■Sí^

;<?> Macrófitas aquáticas, em uma definição muito generalizada, são plantas

herbáceas que se desenvolvem na água, em solos cobertos por água ou em solos

geralmente saturados de água. Na Amazônia um grande número de plantas pode

ser incluída nesta categoria (Junk & Howard-Williams, 1984; Junk & Piedade,

1997).

Dentro do sistema de rios de planície de inundação por águas brancas, ao

qual encontra-se interligada uma rede de rios, lagos, furos, paranás e pequenos

igarapés com suas áreas de planície, as comunidades bióticas mais

características são as macrófitas aquáticas (Sioli, 1984). Em lagos de várzea, o

conteúdo de nutrientes geralmente é atribuído à ocorrência e alta produtividade

de macrófitas aquáticas e semi-aquáticas (Howard-Williams & Junk, 1976, 1977;

Junk, 1982, 1983; Piedade et aí., 2000).

7' Junk (1970) indica que a vegetação submersa normalmente não ocorre no

rio Amazonas e no rio Negro, tanto como nos lagos diretamente ligados à estes,

por causa das altas flutuações de nível de água, das quais resultam mudanças

drásticas das condições de luz. Outros fatores que também influenciam as

condições de luz na água são grandes quantidades de partículas inorgânicas em

suspensão nas águas brancas, e substâncias orgânicas coloridas (substâncias

10
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^  húmicas) nas águas pretas. Elas reduzem a intensidade e mudam o espectro pela

^  absorção seletiva da luz (Junk & Furch, 1980).

A biomassa de plantas aquáticas depende do tempo disponível para a

^  produção e das espécies consideradas. As espécies pequenas e flutuantes com
ciclos de vidas estreitamente ligados à fase aquática, como espécies do gênero

Sdivinia, produzem de 2 a 8 t/ha/ano, enquanto que as gramíneas como

Paspaium fasciculatum e Echinochioa polystachya encontram-se entre as

espécies de maior produtividade registrada em literatura, tendo sido medido para

esta última espécie o valor de 80 t/ha/ano de biomassa seca (Piedade et ai,

1991).

íA a enorme importância das macrófitas aquáticas na dinâmica de nutrientes

^  dos corpos de água da Amazônia já foi amplamente reportada ( Furch & Junk,
1992). A dinâmica de absorção e incorporação de nutrientes na fitomassa durante

as fases de crescimento, e sua liberação durante as fases de decomposição e

resuspensão, influenciam marcadamente os balanços de eletrólitos de lagos

r- (Furch et aL, 1983). Apenas Echinochioa polystachya acumula durante sua fase

de crescimento, sincronizada com a enchente e águas altas, 377,51 e 1136 kg/ha

7" de N, P e K, respectivamente (Piedade et aL, 1997). Altas produtividades e

massiva decomposição são também encontradas para outras herbáceas (Junk &

Piedade, 1993), o que demonstra a enorme importância desse grupo de plantas

como indicadoras d o estado nutricional das áreas alagáveis da Amazônia. Estes

principais nutrientes são recirculados devido ao pulso hidrológico, alimentando,

dessa forma, principalmente os lagos, favorecendo portanto, o crescimento de

outras espécies, tais como árvores da floresta inundável.

11
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^  A maioria das espécies de macrófitas aquáticas flutuantes amazônicas

^  prefere águas ricas em nutrientes, e não ocorre em condições ácidas e pobres em

nutrientes (Junk & Piedade, 1993; Piedade et ai, 2000).

As espécies que colonizam águas pobres em eletrólitos estão enraizadas

^  nos sedimentos, que presumivelmente atuam como uma fonte adicional de

nutrientes. No Reservatório Curuá Una grandes densidades de Eichhomia

^  crassipes e Pistia estratiotes colonizaram rapidamente a área influenciada pelo rio
m,

Curuá Una, um rio de águas claras relativamente rico em nutrientes, mas estas

espécies não foram capazes de colonizar as áreas do mesmo reservatono

influenciadas por águas ácidas e pobres em nutrientes, oriundas de seus

principais tributários (Junk ei ai, 1981; Junk, 1982).
'7/^, , , . ,
/  Gomo a ocorrência e taxa de crescimento das macrófitas aquaticas e

fortemente influenciada pela disponibilidade nutricional do sistema hídrico (Junk &

Piedade, 1993; 1997), estas plantas podem servir como indicadoras da qualidade

nutricional de corpos de água na bacia amazônica (Junk & Furch, 1980). Uma vez

que ao longo do ano as condições fisico-químicas e químicas dos corpos de água

amazônicos sofrem drásticas mudanças, decorrentes do pulso de inundação

7* (Junk et ai, 1989), e dado o curto ciclo de vida de muitas destas espécies e suas

exigências nutricionais (Junk & Piedade, 1997), esse grupo de plantas pode ser

utilizado para aferir diferenças entre sistemas aquáticos nutricionalmente

contrastantes, como também, mudanças sazonais nutricionais dentro desses

sistemas (Piedade et ai, 2000).
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1.4.1. Echinochloa polystachya (H. B. K.) Hitchcock

Esta espécie é uma gramínea C4 (Hedges et ai, 1986), perene, longa e fixa

ao substrato, que forma extensos grupamentos monotípicos em rios férteis de

águas brancas (Sioli, 1967) e lagos marginais da Bacia Amazônica. Devido a sua

elevada densidade, vigoroso crescimento e alta produtividade, Echinochloa

polystachya é uma planta chave em ambientes de várzea (Piedade, 1993;

Piedade et ai, 1997).
Oi

É uma das espécies mais freqüentes nas regiões inundáveis sujeitas a

grandes flutuações na amplitude do nível da água, tendo sua ocorrência

preferencial em praias e baixios argilosos e lamacentos dos canais dos rios e

lagos das áreas inundáveis com altos teores de nutrientes (Black, 1950). Por esse

motivo ela é mais freqüente nas áreas inundáveis dos rios de águas barrentas,

pouco freqüente nas áreas inundáveis dos rios de águas claras, e ausente nos

rios de águas pretas. Em sua área de ocorrência, E. polystachya substitui

comunidades pioneiras de plantas anuais, dado o seu denso crescimento. Em

uma etapa posterior no processo sucessional das várzeas, E. polystachya é

substituída por espécies de várzea que, invadindo seus grupamentos, podem
'/ '

eliminá-la por sombreamento (Piedade, 1993).

O crescimento de E. polystachya é regulado pelo ciclo hidrológico. Durante

a fase de seca, a partir de talos da geração anterior, formam-se novos brotos que

enraizam no substrato e crescem verticalmente 1 a 2 m de altura até o início da

alagaçâo. O crescimento do talo então se intensifica a uma taxa que permita que

a copa da planta seja mantida cerca de 1,5 m acima do nível da água, mesmo

13
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durante o pico da inundação. Nessa fase ocorre a floração, após a qual, a taxa de

crescimento é reduzida. No final da fase seca a redução do nível da água leva ao

secamento das raízes adventíceas da porção superior, enquanto a porção basal

apodrece. Novos brotos são então formados a partir dos nódulos desses talos

(Figura 1). Por esta espécie ser perene e enraizada ela pode oferecer importantes

informações das variações físico-químicas do estado nutrícional dos corpos de

água (Junk, 1980).

FASE TERRESTRE
FASEAQUATICA

*

CHUVAS

/;/ íH
'  f/n

JAN FEV ABR MAl

DECLÍNIO

CUT NOV

ESTABELECIMENTO ALAGAÇAO FLORAÇÃO

Figura 1. Ciclo anual de Echinochloa polystachya (Fonte: Piedade, 1993).
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2. OBJETIVOS

■H

2.1. Objetivo geral

Objetivos

Analisar a ocorrência e distribuição de macrófitas aquáticas e sua relação

com as características físico-químicas da água em dois lagos da Reserva de

Desenvolvimento Sustentável Amanã.

2.2. Objetivos específicos

- Caracterizar as variáveis físico-químicas e químicas da água ao longo da

extensão dos lagos Amanã e Urini durante um período de seca, enchente e cheia.

- Estudar a distribuição de macrófitas aquáticas, verificando sua relação com as

variáveis físico-químicas e químicas ao longo do comprimento dos lagos Amanã e

Urini durante a cheia.

^  - Analisar a distribuição e densidade de Echinochioa polystachya nos Lagos
/'

Amanã e Urini durante a fase de cheia.

15
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Área de estudo
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A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã - RDSA localiza-se na

margem esquerda do baixo Rio Japurá, aproximadamente entre as coordenadas

de 1 30' S, 65 00' W e 3 00' 8, 63 00' W, abrangendo uma área de 2.350.000 ha

do interflúvio Negro-Japurá. Juntamente com a Reserva de Desenvolvimento

Sustentável Mamirauá, o Parque Nacional do Jaú (Figura 2), e outras unidades de

conservação e áreas indígenas de menor tamanho, a RDSA forma o Corredor

Ecológico Central da Amazônia que, com mais de 6.000.000 ha, é o maior bloco

contínuo de floresta tropical protegida no planeta (Anôn., 1997).

Figura 2. Parque Nacional do Jaú, Reserva de Desenvolvimento Sustentável

V /lí i /

jjuuvxfirLJiivi^Of^r»wiiiA^ nfvJ6*ivr"i*

Mamirauá e Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amaná.

16
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Os solos predominantes sâo gleys, pouco úmidos, eutróficos e podzóis

vermelho-amarelos plínticos (Projeto Radambrasil, 1978). Robin Best sugeriu em

um manuscrito não publicado que a bacia do lago Amanã é uma relíquia da

várzea pleistocênica, também chamado terraço pleistocênico. Esta área pode ser

o resultado de um processo de abandono de canais com subseqüente deposição

de sedimentos, refletindo a sua forma atual uma sucessão de períodos em que o

nível da água na bacia amazônica flutuou, como sugerido por Erwin & Adis (1982)

e Nelleref a/. (1991).

Medindo em média 42 x 3 km, o Lago Amanã é a formação aquática mais

notável da RDSA (excluindo-se o Rio Japurá, que a delimita), e um dos maiores

lagos da Amazônia. O Lago Amanã é separado do Rio Japurá por extensas

florestas de várzea, sendo, entretanto, rodeado por uma cintura de igapó que

pode atingir 2.000m de largura (Santos, 1999). A maior parte do Lago Amanã

insere-se em área de terra firme. O lago recebe grande volume de águas brancas

do Paraná Amanã e águas de terra firme dos Igarapés Urumutum, Juá Grande e

Ubim.

Lago Urini mede aproximadamente 22 x Ikm estando conectado a dois

paranás, o Amanã e o Castanho, sendo que este último conecta a porção central

do lago ao Rio Solimôes. Na extremidade oposta ao P. Amanã ligam-se dois

igarapés originados em área de terra firme (Figura 3). Ambos os lagos são de ria.
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Figura 3. Lagos Amanã e Urini durante a fase de seca (A) e cheia (B) (Fonte:
INPE).

3.2. Métodos de coleta

Foram realizadas três coletas; uma coleta preliminar na fase de enchente

para reconhecimento da área (dezembro - 2002), uma no pico da cheia (julho -

2003), e outra durante a seca (novembro - 2003). Na visita de reconhecimento já
foram realizadas medidas de temperatura, oxigênio dissolvido e condutividade

elétrica.

As estações de coletas no Lago Urini foram distribuídas aproximadamente

a cada 3,5 km em um transecto cruzando a região central do lago ao longo de

todo o seu comprimento, perfazendo um total de 6 estações de coleta (1U a 6U).

No Lago Amanã as estações amostrais foram distribuídas

aproximadamente a cada 4 km, também em um transecto central no lago,
perfazendo um total de 12 estações de coleta (IA a 12A). Em cada lago as
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estações receberam numeração seqüencial, sendo a estação 1 a mais distante do

Paraná Amanã, e a estação de maior numeração, a mais próxima. Entre as

estações de coleta no Lago Amanã, a 12A localizou-se muito próxima à

confluência com o Paraná Amanã, e portanto indica melhor as características das

águas provenientes deste paraná (Figura 4).

As seguintes variáveis foram amostradas; transparência de Secchi,

temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, potencial hidrogeniõnico

e concentração de nutrientes (P, N). Para as coletas de dados fisíco-químicos e

de água para análise de nutrientes, os horários foram limitados entre 11h e 13h,

para evitar possíveis efeitos de estratificações. No período da cheia, foram

também analisadas, ao longo da extensão do lago, a ocorrência e distribuição de

macrófitas aquáticas livre-flutuantes ou fixas ao substrato. A espécie enraizada

Echinochíoa polystachya foi coletada em três estações (A, B e C no Lago Amanã

e a, b e o no Lago Urini) distribuídas ao longo dos lagos nas áreas colonizadas

por esta espécie. Em ambos os lagos, a estação A ou a foi a localizada mais

próxima ao Paraná Amanã. Indivíduos de E. polystachya foram coletados para

análise de vigor através de medidas de altura acima do nível da água, número de

folhas, densidade e teor de cinzas - conteúdo total mineral (Figura 5).
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Figura 4. Estações de coleta de água e de Echinochloa poiystachya nos lagos

Amanâ e Urini (modificado - Fonte: INPE).
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Figura 5. Coleta de Echinochloa poiystachya no Lago Amaná (Fotografia do
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3.3. Coleta de dados físico-químicos e químicos

3.3.1. Transparência de Secchi
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Utilizou-se um disco de Secchi branco de SOcm de diâmetro, considerando

como ponto de leitura a profundidade na qual, através de observação visual

direta, ocorreu o desaparecimento do disco, quando este foi introduzido na coluna

de água.

A profundidade correspondente a 1% da luz incidente, que determina o

limite inferior da zona eufótica no ambiente lacustre amostrado, foi calculada de

acordo com a seguinte equação (WetzeI, 1975):

PzE = (2.709). (Zds), onde:

PzE = profundidade limite da zona eufótica (m);

2,709 = fator que expressa a relação entre o logaritmo neperiano da

irradiãncia sub-superficial (Io) pelo da irradiãncia na profundidade relativa a 1 %

da luz incidente;

Zds = profundidade do desaparecimento visual do disco de Secchi (m).

3.3.2. Temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e pH

O perfil vertical da temperatura, do oxigênio dissolvido, da condutividade

elétrica e do pH foram medidos em campo. A temperatura e o oxigênio dissolvido

foram medidos simultaneamente com o medidor WTW ProfiLine Oxi 197,
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equipado com sensor para temperatura com cabo de 25 m acoplado a um

agitador aquático modelo BR 325. Devido a falhas no medidor, o oxigênio não foi

medido na fase de cheia. A condutividade elétrica foi medida com condutivímetro

WTW ProfiLine LF 197, equipado com sensor com cabo de 25 m. O pH foi medido

com potenciômetro WTW ProfiLine pH 197, também equipado com sensor com

cabo de 25 m. As leituras de condutividade, oxigênio dissolvido, pH e temperatura

^  foram realizadas na superfície da água e a cada 1 m de profundidade até chegar

 pf ao fundo, em cada estação de coleta.

3.3.3. Nutrientes

"'m

T
m

'T-
/■

Foram coletadas em cada estação tréplicas de amostras de água da

superfície e do fundo. Para análise dos íons nitrato, nitrito, amônio e fosfato, a

água foi filtrada com filtro de acetato de celulose com poro de 0,45 pm, e em

seguida foi acondicionada em frascos de polietileno com capacidade volumétrica
,> de 300 ml, e então armazenadas em gelo para transporte, permanecendo

congeladas até chegar ao laboratório. Para análise de nitrogênio total e fósforo
/' total, as amostras não foram filtradas, e foram colocadas em frasco de polietileno

de 300 ml e fixadas com solução de ácido sulfúrico 50% até pH 2 (Carmouze,
J' 1994)^ também com transporte sob refrigeração.

y  Todas as análises foram realizadas no Laboratório de Bioquímica de

/  Plantas e de Água, nas dependências do projeto Max-Planck, ÍNPA. As amostras

foram lidas em espectrofotômetro Uvikon modelo 930 da Kontron Instruments.

Além de serem coletadas tréplicas em cada estação, para cada amostra foram
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realizadas duas leituras, obtendo assim dois valores para uma mesma amostra.

As concentrações utilizadas nas curvas de calibraçào foram suficientes para

cobrir os teores encontrados nas amostras. As equações da reta utilizadas

apresentaram coeficiente de relação em tomo de 0,999 e coeficiente de variação

de até 5%.

3.3.3.1. Fosfato (P04^"-P)

Os teores de fosfato foram determinadas de acordo com Golterman et ai

(1978) e MacKereth et ai (1978). O reagente misto utilizado consistiu de

molibdato de amõnio, ácido suifúrico, ácido ascórbico, tartarato de potássio e

antimônio, na proporção de 2:5:2:1. A leitura foi realizada em espectrofotômetro,

a 882 nm.

3.3.3.2. Fósforo total (PT)

As concentrações de fósforo total foram medidas de acordo com

metodologia descrita em Valderrama (1981). Foi adicionado persulfato de

potássio e ácido bórico em hidróxido de sódio para digestão em auto-clave a

110®C por 30 minutos. Após a digestão e resfriamento as amostras seguiram o

mesmo processo utilizado para a análise de fosfato.
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3.3.3.3. Nitrito (N02"-N)

Os teores de nitrito foram determinados como descrito em Golterman et a/.

(1978) e em MacKereth et et. (1978). Os reagentes utilizados foram sulfanilamida

e n-naftil etilenodiamina diclórico. A sulfanilamida reage com o HNO2 formando

um composto que por sua vez reage com o n-naftil etilenodiamina diclórico,

formando então um composto de cor violeta. A amostra foi lida em

espectrofotômetro, a 530nm.

3.3.3.4. Nitrato (NO3 -N)

As concentrações de nitrato também foram determinadas de acordo com

Golterman et al. (1978) e MacKereth et ai (1978). A amostra foi passada por

coluna de cádmio para reduzir o nitrato a nitrito, e então foi seguido o mesmo

procedimento descrito para a análise de nitrito.

3.3.3.5. Nitrogênio-amoniacal (N-NH4)

O nitrogênio-amoniacal foi determinado pelo método descrito em Koroleff

(1970). A amônia reage com o fenol e o hipoclorito, sendo catalizado por

nitroprussiato de sódio, formando indofenol azul. A amostra foi então lida em

espectrofotômetro, a 635 nm.
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3.3.3.6. Nitrogênio total

Para determinação do nitrogênio total foi utilizada metodologia descrita por

Valderrama (1981). Foi utilizado persulfato de potássio e ácido bórico em

hidróxido de sódio para digestão em auto-clave a 110°C durante 30 minutos. Após

esse processo e resfriamento, foi seguido o mesmo procedimento utilizado para

as amostras de nitrato.

3.4. Macrófitas aquáticas

Sempre que presentes, macrófitas aquáticas foram coletadas e

identificadas em todas as estações marcadas na extensão dos Lagos Amanã e

Urini, e sua localização foi georreferenciada através de GPS, a fim de verificar a

distribuição e ocorrência das espécies, com o intuito de correlacionar a ocorrência

das espécies com as características físico-químicas e químicas das águas, e sua

variação espacial. As espécies não identificadas no campo foram coletadas e

devidamente armazenadas, para serem trazidas e identificadas no Herbário do

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.

Indivíduos de Echinochioa polystachya (H. B. K.) Hitchcock foram coletados

ao longo dos lagos Amanã e Urini para análise (Figura 6). As estações de coleta

foram divididas em lotes de um metro quadrado. Foram sorteados cinco lotes em

cada estação para contagem do número de indivíduos e análise. Foi medido o

diâmetro do caule, o número de folhas e de nós e altura acima do nível da água

de cada planta do lote. Todo o material foi coletado e colocado para secar em
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estufa de ventilação forçada HERAEUS e MEMMERT a 95°C, até atingir peso

constante. O valor de biomassa em peso seco foi obtido pesando-se o material

em balança analítica Modelo Belmarq 210 A, com capacidade para 21 Og e

precisão de quatro casas decimais.

3.4.1. Cinzas

Os teores de cinzas foram determinados de acordo com Alien et ai (1963).

O material vegetal foi previamente seco até atingir peso constante. Os cadinhos

foram calcinados a 550°C por 3 h antes de serem utilizados. Foi então tomada

uma alíquota de 1 g de material vegetal e colocada em um cadinho de porcelana

para ser queimada em mufla a 500°C por 4 h. O teor de cinzas foi calculado por

meio da diferença entre o peso inicial do material e o peso após o processo de

queima (Hutchinson, 1957; Westiake, 1963; Davies, 1970; WetzeI, 1981).

Figura 6. Grupamento de Echinochioa polystachya no Lago Amanã, durante a

fase de cheia (Fotografia do autor).
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4. RESULTADOS

4.1. Variação do nível d'água nos lagos

A variação do nível d'água dos lagos é determinada pelo regime hidrológico

do rio Japurá, ao qual estão conectados durante todo o ano. No período de

dezembro de 2001 a maio de 2004, a curva do nível das águas demonstrou um

padrão monomodal semelhante aos grandes rios amazônicos. No período em que

este trabalho foi realizado a amplitude da variação do nível d'água entre a fase

seca e a cheia foi de aproximadamente de 8m (Figuras 7 e 8).

Variação Mensal do nível cfágua no Lago Amanã (m)
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Figura 7. Variação mensal do nível da água no Lago Amanã no período de

dezembro de 2001 a maio de 2004 (Fonte: Instituto Mamirauá).
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Figura 8. Curva de variação do nível da água no Lago Amanã, no período de

dezembro de 2001 a junho de 2004 (Fonte; Instituto Mamirauá).

4.2. Variáveis físico-químicas

4.2.1. Transparência, Pze e profundidade da coluna de água

?

7
4'

I
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Durante a seca a profundidade máxima medida no Lago Amanã foi de 4 m,

enquanto a profundidade mínima, registrada nas estações de coleta 1A e 2A, foi

de 2 m. A transparência de Secchi oscilou de 0,97 a 1,5 m em todo o lago,

apresentando aumento de valores entre as estações de coleta 7 e 8. A

profundidade limite da zona eufótica (Pze) calculada indicou que quase todo o

lago recebeu iluminação até o fundo (Figura 9A).
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Durante a fase de cheia, a profundidade do Lago Amanâ variou de 9 a 14
a

m tendo um aumento de cerca de 8 m no nível de água em relação à fase seca.

A transparência de Secchi foi acentuadamente maior durante a época de cheia,

variando de 1 a 2,15 m. Os valores de transparência foram mais elevados na

extremidade ligada ao Paraná Urumutum, e foram decrescendo, formando um

gradiente, á medida que se aproxima da região que recebe águas do Paraná

Amanã. A profundidade limite da zona eufótica máxima foi de 5,82 m, e a mínima.

2,71 m; sendo baseada na transparência de Secchi, apresentou o mesmo

fãb - j
gradiente de valores menores em direção ao Paraná Amanã. Na estaçao de

coleta localizada mais próxima ao Paraná Amanã foi registrada a maior
'P,

profundidade e também a menor transparência e limite da zona eufótica (Figura

i
p- No Lago Urini, a profundidade medida durante a seca no lago Urini variou

h'^ de 1 a 3 m, sendo o ponto mais profundo na estação de coleta localizada junto ao

Paraná Amanã. A transparência de Secchi foi menor também nesta extremidade

jç' do lago, e os valores de visibilidade em todo o lago variaram de 0,5 a 1,5 m. A

profundidade limite da zona eufótica não alcançou o fundo como no Lago Amanã,

^  mas apresentou o valor mínimo de 0,68 m, e máximo de 1,76 m (Figura 10A).

Durante a fase cheia, a profundidade no Lago Urini variou de 6 a 9 m. A

7  transparência de Secchi oscilou de 1 a 2,1 m, e, assim como no Lago Amanã

nesta mesma fase, foi formado um gradiente de diminuição de transparência em

^  direção ao Paraná Amanã. A menor profundidade limite da zona eufótica foi

^  2,71 m, e a maior, 5,42 m (Figura 10B).
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4.2.2. Temperatura

No Lago Amanã, a temperatura média medida na superfície da água não

mostrou diferença entre as fases de seca, enchente e cheia. Na seca os valores

de superfície variaram de 29,9 a 32,4°C. Já na enchente a temperatura oscilou

entre 28 e 32,8 °C, enquanto na cheia a variação foi de 28,6 a 31,2°C. Entretanto,

em todos os períodos houve formação de termoclinas. A maior amplitude de

valores nas termoclinas ocorreu durante a época de cheia, quando houve uma

variação média de 2,6°C entre a superfície e as camadas inferiores (Figuras 11 A,

IIBellC).

No lago Urini, a temperatura foi mais elevada durante a seca. Na superfície

as temperaturas foram mais elevadas e tenderam a diminuir com o aumento da

profundidade. Na superfície o valor mínimo foi 30°C, e o máximo, 32,8°C. Nas

profundidades maiores, as temperaturas oscilaram entre e 29,3°C e 31,7°C

(Figura 12A). Durante a enchente a temperatura na superfície oscilou entre 28,3

e 31,8 °C, e no fundo, entre 26,6 e 30 °C (Figura 12B). Na fase de cheia a

temperatura da água foi inferior; na superfície, foram medidos valores entre

27,2®C e 30°C, enquanto no fundo do lago estes valores variaram de 25,5°C a

27,5°C, havendo formação de termoclina em alguns pontos (Figura 12C).
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Figura 11 A. Valores médios da temperatura no Lago Amanã durante o período de

seca; no eixo x, temperatura (°C), no eixo y, profundidade (m).

Figura 11B. Valores médios da temperatura no Lago Amanã durante o período de

enchente; no eixo x. temperatura (°C), no eixo y, profundidade (m).
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Figura 12B. Valores médios da temperatura no Lago Urini durante o período de

enchente; no eixo x, temperatura (°C), no eixo y, profundidade (m).
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Figura 12C. Valores médios da temperatura no Lago Urini durante o período de

cheia; no eixo x, temperatura (°C), no eixo y, profundidade (m).
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4.2.3. Oxigênio dissolvido

Devido a problemas no equipamento quando em campo, o oxigênio

dissolvido não foi medido durante a fase de cheia. Desta forma, são apresentados

apenas os valores de seca e enchente.
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No Lago Amanã, na época de seca, as médias na superfície apresentaram

um mínimo de 7,6 mg.l'^ e máximo de 8,8 mg.l"^ (Figura 13A). Durante a

enchente, os valores na superfície foram mais baixos, entre 3,8 e 7 mg.r\

reduzindo com o aumento da profundidade e aproximando-se a anoxia no fundo

do lago (Figura 13B).

No Lago Urini os valores na superfície, durante a seca, tiveram um mínimo

de 6,2 mg.r^ e máximo de 8,2 mg.r\ enquanto no fundo o teor de oxigênio

dissolvido variou entre 3,9 e 6,4 mg.l'^ (Figura 14A). Durante a enchente a

estação de coleta 1U apresentou valores inferiores às demais estações: 2,3 mg.T^

na superfície e 1,9 mg.l"^ no fundo. Entre as outras estações, as médias na

superfície variaram de 5,3 a 6 mg.r\ não diferindo dos valores medidos nas

outras profundidades (Figura 14B).
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Figura 13A. Valores médios do oxigênio no Lago Amanã durante o período de
seca; no eixo x, oxigênio (mg.l"^), no eixo y, profundidade (m).
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Figura 13B. Valores médios do oxigênio no Lago Amanã durante o período de

enchente; no eixo x, oxigênio (mg.r^), no eixo y, profundidade (m).
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Figura 14A. Valores médios do oxigênio no Lago Urini durante o período de seca;

no eixo X, oxigênio (mg.l'^), no eixo y, profundidade (m).
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Figura 14B. Valores médios do oxigênio no Lago Urini durante o período de

enchente; no eixo x, oxigênio (mg.l"^), no eixo y, profundidade (m).

4.2.4. Condutividade elétrica

No Lago Amanâ a condutividade medida na superfície da água durante a

época de cheia nas estações de coleta 1A a 11A apresentou médias de 9,5 a 10,4

jiScm'^ e, na maioria das estações, houve uma tendência de aumento nos valores

de condutividade de acordo com o aumento da profundidade. Em muitas estações

a condutividade medida em pontos mais profundos foi extremamente mais
\

elevada que a da superfície ou camadas mais superficiais. A estação de coleta

12A, próxima ao Paraná Amanã, apresentou condutividade na superfície maior

que nas demais estações (13,1 pScm'^), e este mesmo valor permaneceu
constante ao longo de toda a coluna vertical (Figura 15C).
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Na época de enchente formou-se um gradiente de aumento de valores

médios da estação de coleta 1A em direção à estação 12A. No ponto 1A a

condutividade na superfície foi 14,8 |iScm'\ com gradual aumento de valores nas

próximas estações, até chegar a 25 pScm'^ na estação 12A, não existindo

diferença entre os valores da superfície e do fundo (Figura 15B). Nesta fase

também foi medida a condutividade elétrica no Paraná Amanã, cujo valor foi de

56,8 pScm'^ na superfície.

Na fase de seca os valores foram extremamente mais altos quando

comparados à cheia; na superfície a condutividade apresentou valores entre 19,6

e 35,6 pScm . As estações de coleta 1 e 2, próximas ao Paraná Urumutum,

apresentaram valores evidentemente mais altos que os demais pontos,

respectivamente 24,8 pScm"^ e 25,8 pScm'^ Os valores de condutividade

mantiveram-se constantes ao longo do gradiente vertical, em todas as estações

de coleta (Figura 15A).

No Lago Urini os valores de condutividade foram extremamente superiores

durante a fase seca. Nesta estação as médias registradas tiveram um mínimo de
■f»

f

fr^\ 19,9 pScm"^ e máximo de 76,8 pScm"^ Praticamente não houve diferença de

lí valores entre a superfície e o fundo, com exceção da estação 3U na qual a
7  condutividade medida no fundo do lago foi consideravelmente menor. Houve uma
y"  evidente tendência a valores mais elevados nas estações de coleta próximas ao
1-
'  Paraná Amanã, com redução da condutividade de acordo com o aumento da
'  r»

distância em relação ao paraná (Figuras 16A).

Na fase de enchente os valores foram extremamente superiores nas

estações 4U, 5U e 6U, tendo o valor máximo de 53,9 pScm'^ na estação 6U e
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mínimo de 15,5 ̂ Scm"^ no ponto 1U. Houve um acentuado gradiente de aumento

de condutividade em direção às estações próximas ao Paraná Amanã (Figura

16B).

Já na fase de cheia a condutividade medida foi consideravelmente menor,

variando de 11,4 a 17,9 pScm"^ na superfície, sem apresentar considerável

diferença de valores entre as estações de coleta (Figura 16C).
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Figura 15A. Valores médios de condutividade elétrica no Lago Amanã durante o
período de seca; no eixo x, condutividade (pScm"^), no eixo y,
profundidade (m).
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Figura 15C. Valores médios de condutividade elétrica no Lago Amanã durante o
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profundidade (m).

41



Resultados

10 30 SO 70 10 00 SO 70 10 00 SO 70

ví /

JC

P

'h

10 00 SO 70

Figura 16A. Valores médios de condutividade elétrica no Lago Urini durante o

período de seca; no eixo x, condutividade elétrica (pScm'^), no eixo

y, profundidade (m).
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Figura 16C. Valores médios de condutividade elétrica no Lago Urini durante o

período de cheia; no eixo x, condutividade elétrica (pScm"^), no eixo

y, profundidade (m).

4.2.5. Potencial hidrogenlônico - pH

Na fase de cheia os valores de pH no Lago Amanã mantiveram-se entre

5,3 e 5,74, medidos respectivamente nas estações de coleta 1 e 12. Estes valores

registrados na superfície permaneceram aproximadamente constantes ao longo

de todo o gradiente vertical (Figura 17B).

Durante a época de seca os valores medidos de pH foram mais altos que

os encontrados na cheia. Nas estações de coleta mais próximas à extremidade

que recebe águas do Paraná Urumutum, os valores de pH foram inferiores,

apresentando na superfície o mínimo de 6,16. Entretanto, esses valores

gradualmente tendem a aumentar nas estações localizadas próximas ao Paraná

Amanã, apresentando valor máximo de 8,48 na estação 12A. Alguns dos pontos
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de coleta apresentaram considerável redução nos valores de pH com o aumento

da profundidade (Figura 17A).

No Lago Urini os valores registrados de pH foram ligeiramente mais

elevados durante a seca, onde oscilaram de 6,27 a 6,92 na superfície (Figura

18A). Durante a época de cheia os valores se apresentaram entre 5,45 e 5,94 na

superfície (Figura 18B)
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1. Figura 17A. Valores médios de pH no Lago Amanâ durante o período de seca; no
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Figura 17B. Valores médios de pH no Lago Amanã durante o período de cheia; no

eixo X, pH, no eixo y, profundidade (m).
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Figura 18B. Valores médios de pH no Lago Urini durante o período de cheia; no

eixo X, pH, no eixo y, profundidade (m).
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4.3. Nutrientes inorgânicos

4.3.1. Fosfato

As concentrações de fosfato no Lago Amanã, durante a fase de seca,

foram estáveis ao longo de toda sua extensão, não diferindo entre as duas

profundidades analisadas. Os valores mínimo e máximo na seca foram medidos

no fundo, respectivamente 0,0205 e 0,1669 pmol.r7 As concentrações médias

foram mais elevadas durante a fase de cheia, principalmente no fundo do lago.

Houve uma maior amplitude nos valores neste período, no qual o mínimo foi

registrado na superfície, 0,1247 pmol.r\ e o máximo no fundo, 1,3210 pmol.r7 No

fundo do lago formou-se um pronunciado gradiente de aumento de concentração

em direção ao Paraná Amanã (Figura 19A).

No Lago Urini, os teores médios de fosfato foram marcadamente inferiores

e uniformes entre si durante a fase de seca, onde o valor mínimo foi 0,1179

pmol.r\ e o máximo, 0,3490 |imol.r7 As concentrações de fosfato foram muito

maiores na cheia, e apesar da estação 2U ter apresentado um alto valor, a

tendência geral foi de valores superiores na superfície, onde o valor médio

mínimo foi de 1,4374 nmol.r\ e o máximo de 1,9475 pmol.r7 As médias da cheia

no fundo do lago tiveram uma tendência a aumento em direção ao Paraná Amanã

(Figura 19B).
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Figura 19A. Valores médios das concentrações de fosfato do Lago Amanâ

encontrados na superfície e no fundo durante as fases de seca e cheia.
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4.3.2. Fósforo total

No Lago Amanã, as concentrações de fósforo total foram superiores

durante a fase de cheia, na superfície do lago. Os valores médios medidos no

fundo, também no período de cheia, não diferem dos teores encontrados na seca.

Na fase de seca o valor mínimo foi de 0,1606 pmol.r\ enquanto o máximo foi de

0,7821 pmol.r^ entretanto, apesar de ter sido medido um alto valor durante a fase

de seca, no fundo, os valores nas demais estações de coleta tenderam a somente

uma pequena variação entre si, sendo inferiores aos teores na cheia. Nesta fase

de águas altas o menor valor médio encontrado na superfície foi 0,4146 iimol.r\ e

o maior, 1,1512 pmol.l'^ (Figura 20A).

No Lago Urini não houve sazonalidade pronunciada nos valores de

concentração de fósforo total. As concentrações também não diferiram

acentuadamente quanto à profundidade. Entre as duas fases e profundidades, o

menor valor foi de 0,1632 pmol.r\ registrado na superfície durante a seca, e o

maior foi de 0,7349 |imol.r\ medido no fundo durante a cheia (Figura 20B).
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Figura 20A. Valores médios das concentrações de fósforo total do Lago Amanã

encontrados na superfície e no fundo durante as fases de seca e cheia.

1.2 1

_  1
5
o

6 0,8

"1 0.6
ca
k-

§ 0,4
o
c
o
o 0,2

P total - Uríní

iu 2U 5U 6U

-A— cheia-sup. -

3U 4U

estações de coleta

cheia-fundo —A—seca-sup. seca-fundo

Figura 20B. Valores médios das concentrações de fósforo total do Lago Urini
encontrados na superfície e no fundo durante as fases de seca e cheia.
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4.3.3. Nitrogênio inorgânico dissolvido (NID)

O NID foi calculado como sendo a soma das concentrações de nitrito,

nitrato e amônia (Forsberg, 1988). No Lago Amanã os teores de NID foram mais

elevados na época de cheia, tanto na superfície quanto no fundo. Os valores

médios foram menores nas estações 1A e 2A, nas duas profundidades. Nas

próximas estações esses valores tenderam a aumentar consideravelmente, para

então declinar novamente nas estações mais próximas ao Paraná Amanã. Na

superfície, esse declínio acontece nas estações 9A a 12A, enquanto no fundo

ocorre nas estações 11A e 12A. O maior valor médio na cheia foi 4,9484 |imol.r\

enquanto o menor foi de 0,1976 |imol.r\ na estação 11A, ambos registrados na

superfície. Na época de seca o valor mínimo foi de 0,3402 fimol.r\ na superfície,

e o máximo, 1,2781 pmol.r\ no fundo do lago. Nesta fase as duas profundidades

foram semelhantes entre si (Figura 21 A).

No Lago Urini, as concentrações de NID mais elevadas foram encontradas

no período de cheia, no fundo do lago. Entretanto, os menores valores também

foram nesta mesma fase de cheia, na superfície. Na superfície os teores variaram

I  entre 0,2612 e 0,9210 ̂ mol.r^ Já no fundo os valores foram multo superiores,
com uma elevada amplitude de variação, apresentando um mínimo de 0,6525

^mol.r^ e um máximo de 4,6326 nmol.r\ onde as estações 5U e 6U tiveram

médias consideravelmente menores quando comparadas às demais estações. Na

época de seca houve um discreto gradiente formado com valores maiores em

direção ao Paraná Amanã. Nesta fase o menor valor foi de 0,9156 pmol.r\ e o

maior, 3,2681 pmol.r\ ambos medidos na superfície (Figura 21B).
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Figura 21 A. Valores médios das concentrações de nitrogênio inorgânico

dissolvido do Lago Amanã encontrados na superfície e no fundo
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No Lago Amanã, os teores de nitrogênio total foram bastante superiores

durante a cheia, quando comparados à seca. E na fase de cheia, entre as

profundidades analisadas, o fundo apresentou maiores concentrações. No fundo

o valor médio mínimo encontrado foi 35,1279 pmol.r\ na estação de coleta 12A, e

o valor máximo foi de 86,4687 |imol.r\ na estação 6A, localizada na porção

média da extensão do lago. Já na superfície, as médias variaram entre 22,6612

fimol.r^ na estação 9A, e 56,9907 pmol.r^ na estação 2A. Em todo o lago durante

a cheia, os valores foram ligeiramente menores entre as estações 8A a 12A, tanto

na superfície quanto no fundo. No período de seca as concentrações foram

consideravelmente inferiores à cheia, não diferindo entre as profundidades. Neste

período o menor valor foi na superfície, 10,8688 }xmol.r\ e o maior, no fundo, de

29,8283 pmol.r^ (Figura 22A).

No Lago Urini os maiores valores de concentração de nitrogênio total foram

encontrados durante a fase de cheia, na superfície. A amplitude de variação foi

relativamente pequena, o menor valor foi 39,2053 fimol.r\ e o maior, 58,5613

pmol.l ̂  Entretanto, os menores valores também foram registrados nesta mesma

fase, no fundo do lago, onde o valor mínimo foi 6,8805 |imol.r\ e o máximo,

12,7178 pmol.l Na fase de seca as profundidades não diferiram entre si, tendo o

valor mínimo de 14,2520 pmol.l"^ na superfície, e máximo de 34,0380 pmol.l'^ no

fundo (Figura 22B).
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Figura 22A. Valores médios das concentrações de nitrogênio total do Lago Amanã

encontrados na superfície e no fundo durante as fases de seca e cheia.
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encontrados na superfície e no fundo durante as fases de seca e cheia.
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Figura 19A. Valores médios das concentrações de fosfato do Lago Amanã

encontrados na superfície e no fundo durante as fases de seca e cheia.
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encontrados na superfície e no fundo durante as fases de seca e cheia.
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4.4. Relação nitrogênio:fósforo

A relação N:P, expressa nas Figuras 23 e 24, indicou o fósforo como

nutriente iimitante à produção primária em todas as regiões dos lagos Amanã e

Urini, nas fases de seca e de cheia, quando a proporção N:P foi sempre muito

superior a 10 (10N: IP). O fósforo é considerado Iimitante quando a proporção é

maior que 10N:1P; co-limitante quando os valores da proporção N:P situam-se

entre 5 e 10, e o nitrogênio é o elemento Iimitante quando a proporção é inferior a

5N:1P (Vallentyne, 1974; Healey, 1975).
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Figura 23. Relação NT/PT no Lago Amanã nas épocas de seca e cheia.
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4.5. Teores médios de nutrientes nos Lagos Amanã e Urini

í

■ k

. 7

ti

A concentração média de fosfato e nitrogênio total em todo o lago foi

significativamente maior no Lago Urini durante a fase de cheia. Os teores médios

de nitrato e NID também foram mais elevados neste mesmo lago, porém na fase

de seca. As concentrações de fósforo total e amônia foram significativamente

superiores no Lago Amanã durante a cheia, enquanto o teor de nitrito foi mais

elevado na seca (Tabela 1).
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Tabela 1. Valores médios das concentrações de fosfato, fósforo total, nitrito,

nitrato, amônia, nitrogênio dissolvido total (NID) e nitrogênio total,

expressos em pmol/l, nos Lagos Amanâ e Urini durante os períodos de

seca e cheia. Valores médios seguidos por letras iguais na mesma linha

não diferem entre si estatisticamente (Tukey, 5%).

í/

■n

Lago Amanâ Lago Uríni

SECA CHEIA SECA CHEIA

FOSFATO
0,052 C 0,224 B 0,174 B 1,670 A

P TOTAL 0,242 B 0,804 A 0,320 B 0,315 B

NITRITO 0,240 A 0,056 CD 0,106 BD 0,054 D

NITRATO 0,169 B 0,048 B 1,392 A 0,066 B

AMÔNIA
0,304 B 2,094 A 0,475 B 0,406 B

NID
0,713 B 2,198 A 1,973 A 0,526 B

N TOTAL 14,085 0 41,290 B 21,266 C 49,100 A

fr>.

v

/

57



Resultados

4.6. Macrófitas

4
Em ambos os lagos houve uma maior diversidade de macrófitas aquáticas

"  nas regiões mais próximas ao Paraná Amanã; com o distanciamento deste ponto

houve redução no número e ocorrência de espécies.

No Lago Amanã, a área que dista até cerca de 7,8 km a partir da

confluência com o Paraná Amanã tem a maior riqueza de espécies no lago, com

abundância de Echinochioa polystachya e, em menor freqüência, Paspaium

repens, além de diversas espécies com menor quantidade de indivíduos. Do km

7,8 ao 14 há uma pequena redução no número de espécies, e a predominância

passa a ser de Paspaium repens. Desta região ao km 12 ocorre apenas

Utricularia foliosa e Oríza perennis, em baixa freqüência. Nos últimos 18 km

ocorre apenas U. foliosa (Figuras 25 e 27).

No Lago Urini a área em que ocorre uma grande diversidade de espécies

de macrófitas aquáticas com pronunciada predominância de E. polystachya, é

proporcionalmente muito maior que a área no Lago Amanã, distando até cerca de

^  15 km a partir da confluência com o Paraná Amanã. Do km 15 ao 18 ocorrem

/  apenas três espécies, e nos últimos 3 km do lago, ocorre somente U. foliosa, e

/A

Ŷ
 r\

/

,//

' vF'

r.

/;

i: ">

em baixa freqüência (Figura 26).
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Figura 25. Distribuição e freqüência de macrófitas no Lago Amanã durante a fase

de cheia.
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a fase de cheia
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1

Figura 27.E. polystachya próxima ao Paraná Amanã (A). E. polystachya na

porção mediana do comprimento do lago (B) e Utrícularía foliosa próxima ao

P Urumutum (C), todas no L. Amanâ durante a cheia (Fotografia do autor).
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4.6.1. Echinochloa poiystachya

.3

%
éJ

Os valores médios do número de folhas, diâmetro de caule, número de nós

e altura da planta acima do nível da água não diferiram estatisticamente entre as

estações e os dois lagos. Entretanto, houve diferença na densidade de plantas; as

estações C e c apresentaram menor densidade em relação às outras duas

estações, nos dois lagos (Figura 28). As médias dos teores de cinzas não

diferiram significativamente entre as estações de coleta ou entre os lagos (Figuras

29A e 29B).
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Figura 28. Densidade de E. poiystachya nas estações de coleta no Lago Amanã

(A) e Urini (B), expresso em número de indivíduos por m^. Médias

seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente (Tukey 5%).
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B folha

estações de coleta

Figura 29A. Valores médios do teor de cinzas de raiz, caule e folha de E.

polystachya no Lago Amanã.
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Figura 29B. Valores médios do teor de cinzas de raiz, caule e folha de E.

polystachya no Lago Urinl.
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Discussão

A troca periódica de água durante o ciclo anual de seca e cheia influencia

,/rif toda a composição físico-química dos lagos de planícies inundáveis. Além das

r  condições hidrológicas particulares, os fatores mais importantes que afetam o

^  complexo químico desses lagos relacionam-se aos afluentes de diferentes

fí; composições químicas, os quais, em adição à água do rio, fluem ao lago (Furch et

ai., 1982; Furch et aí., 1983; Furch & Junk, 1997).

f' A várzea pode limitar-se à terra firme adjacente, uma região mais alta e de

^  floresta não-inundada. Os solos e águas da terra firme podem ser distinguidos

daqueles de várzea pela menor quantidade de eletrólitos e nutrientes (Fittkau,
7) 1904; 1967; 1971; Schmidt, 1972; Furch, 1976; Furch & Klinge, 1978; Furch &

Junk, 1980; Furch et aí., 1982). Quanto menor a distância entre a terra firme e o

^  lago de várzea, maior é a influência da água da terra firme (Furch et ai., 1983,

^  Furch & Junk, 1997)

> A maior parte do Lago Amana insere-se em área de terra firme. O lago

recebe grande volume de águas brancas do Paraná Amanã e águas de terra firme

dos Igarapés Urumutum, Juá Grande e Ubim (Figura 30). Desta forma, os dados

físico-químicos e biológicos refletem a influência dessas diferentes fontes de

água.

Por outro lado, o Lago Urini recebe águas de dois paranás, o Amanã e o

Castanho, sendo que este último conecta a porção central do lago ao Rio
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^  SoUmões, o que resulta em uma maior conectividade com águas oriundas da

^  várzea. À extremidade do fundo do lago ("cabeceira") ligam-se dois igarapés

originados em área de terra firme.

5.1.1. Transparência e profundidade

O Lago Amanã recebe águas do Paraná Amanã, que por sua vez

permanece conectado ao Rio Japurá, que neste ponto apresenta águas brancas

por influência do Rio Solimões, e relativamente ricas em eletrólitos (Forsberg et
r V

a/., 1988; Inuma & Santos, em prep.), durante todo o ciclo anual. Assim, a
■f

influência destas águas se intensifica durante a fase de cheia devido ao grande

T
íK

■ff, Assim, devido às diferentes fontes das água que recebe, este lago pode ser

í
S
r

F

■r.

■f;

volume de água que entra neste sistema, e o efeito dessa contribuição é menos

intenso durante a seca. Entretanto, igarapés também fornecem água ao lago.

I»'

T

7

considerado de águas mistas (Fittkau et al., 1975; Reiss, 1976), como o Lago do

Castanho (Schmidt 1972; 1973) e o Lago Calado (Furch, 1982).

Rai & Hill (1980) classificaram os lagos amazônicos de acordo com suas

águas; brancas, pretas ou mistas, baseado em características físicas, químicas e

biológicas registradas durante a fase de seca. O pH medido no lago durante a

mesma fase enquadra-se melhor na classificação de água branca, na qual os

valores vão de 6,6 a 8,4. Já a concentração de fósforo total encontrada foi de 20 a

40 pg/l, considerada de água preta, na qual, de acordo com esta classificação,

varia de 4 a 450 pg/l. Apesar disso, a maioria dos parâmetros avaliados indicam

que, de acordo com esta classificação, o Lago Amanã é um lago de águas mistas.
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Isso confirma a dificuldade em se distinguir e classificar os diferentes tipos de

água que influenciam o Lago Amanã.

|) No Lago Amanã a transparência da água foi muito maior na cheia;

entretanto, essa visibilidade diminuiu em direção ao ponto que recebe água do P.

^  Amanã, formando um nítido gradiente. A estação de coleta 12A apresentou a
.f:
^  maior profundidade e a menor transparência, devido à grande quantidade de água

que recebe do P. Amanã. As águas brancas, quando comparadas às pretas e

f: claras, têm menor penetração de luz e maior reflectãncia devido à grande carga

de sedimentos e partículas em suspensão (Muntz, 1978). No Lago Camaleão, que

apresenta alta conectividade com o Rio Solimões e possui pequenas proporções,

Ifi também foram registrados menores valores de transparência durante a seca

(Darwich, 1995). Nos lagos de planícies inundáveis a transparência depende do

grau de decantação das partículas em suspensão (Schmidt, 1973; Santos, 1980).

Desta forma, no Lago Amanã, ocorre sedimentação gradual das partículas

trazidas pelas águas brancas de ambiente lótico do Paraná Amanã. Isso se reflete

f  na transparência observada ao longo do extenso comprimento do lago, que vai
f'

^  gradualmente aumentando à medida que se afasta do paraná, já que o lago é um
T  ambiente lêntico e permite, portanto, maior sedimentação na água.

Durante a fase seca os valores médios da transparência de Secchi foram

^  menores em relação à fase de cheia, e também não ocorreu um gradiente de

^  transparência à medida que as estações de coleta se aproximavam do paraná

Amanã, como ocorreu na fase cheia. Provavelmente estes valores menores
f

podem ser explicados devido às concentrações de material suspenso serem

maiores neste período de menor volume de água. Nas extremidades do lago
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ocorreram os valores mais baixos de transparência; na região do Igarapé

Urumutum a vegetação alagada é densa, ocorrendo grande quantidade de

árvores e, conseqüentemente, material orgânico dessa vegetação. Já na outra

extremidade do lago (foz) a influência da água branca e dos grandes

grupamentos de macrófitas podem estar contribuindo com elevados teores de

material em suspensão nestas regiões, o que pode explicar os baixos valores de

transparência em relação aos pontos situados nas porções medianas da extensão

do lago.

No Lago Urini, a transparência de Secchi foi muito maior durante a fase de

cheia. Assim como no Lago Amanã, o gradiente de visibilidade formado no Lago

Urini também reflete a influência das águas recebidas do Paraná Amanã. Essa

influência pode ser observada também durante a fase de seca, através do mesmo

gradiente. Em relação ao Lago Amanã, o Urini apresenta menor transparência e

profundidade limite da zona eufótica, tanto na fase de cheia como na seca. Assim,

quando comparado ao Lago Amanã, seu grau de conectividade com sistemas de

água branca é maior nas duas épocas.

5.1.2. Temperatura

Cf Há formação de termoclinas no Lago Amanã, o que concorda com a

constatação de Furch & Junk (1997) de que a maioria dos lagos de várzea têm

estratificação térmica durante o dia. A estratificação média encontrada no lago foi

de 4,5°C, maior do que a média dos lagos de várzea em geral, nos quais esse

valor é de 1 a 3®C. Apesar disso, é possível que ocorra a mistura de águas no
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#

J
^  lago. Segundo Tundisi et al. (1984), a maioria dos lagos tropicais são holomíticos,
fs

^  e os lagos amazônicos de planícies inundáveis são polimíticos ou oligomíticos A
-í)

freqüência e profundidade da mistura é maior em grandes lagos que em
í:'
^  pequenos, devido ao grande impacto causado pelo vento, que provoca alta

^  movimentação na água (Melack, 1984; Mcintyre & Melack, 1988). No Lago

Amanã foi observado grande efeito provocado pelo vento, devido à ampla

extensão do lago, formando turbulências na água.

A temperatura média registrada nas duas fases não diferiu entre os dois

lagos. No Lago Urini, durante a cheia, houve também a formação de teimoclinas,

mais acentuadas nas estações de coleta IA e 2A. As estações 4A e 5A não

apresentaram estratificação. Correntes locais resultantes do influxo da água do rio

ou afluentes da terra firme podem modificar o padrão de estratificação (Alves,

1993). Assim, uma vez que entre estas duas estações situa-se o Paraná do

•V,

f\
« * t

r>
r-'

, ̂

P

í'f Castanho, pode-se presumir que este paraná influencia consideravelmente as

r~

r

r

r

f

'T

águas do Lago Urini.

5.1.3. Oxigênio

Durante a seca, em ambos os lagos formou-se um discreto gradiente de

aumento de valores de oxigênio dissolvido em direção às estações mais próximas

ao Paraná Amanã; entretanto, a variação vertical na distribuição na coluna de

água foi pequena. As características relativamente homogêneas da massa de

água nessa fase podem estar associadas à ocorrência de uma circulação diária,

provocada pelo vento ou resfriamento noturno, que, em virtude da pouca
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profundidade do sistema, pode ocasionar mistura de toda a coluna de água do
P

Na fase de enchente no Lago Amanã os valores nas camadas superficiais
S'

lago (Melack & Fisher, 1983).
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das estações 1A - 8A foram mais baixos em relação à seca, chegando quase à

anoxia no fundo. Condições de baixa oxigenação durante a fase de águas altas

são comuns em lagos de várzea da Amazônia Central. Essa situação é atribuída

ao aumento do consumo de oxigênio na atividade respiratória dos processos de

decomposição de matéria orgânica. Esse processo aumenta consideravelmente

nesta época, uma vez que o material acumulado durante a seca passa a estar

submerso na cheia (Santos, 1980; Rai & Hill, 1982; Lopes et al., 1983; Junk,

1984; Junk et a/., 1989; Piedade et ai, 1997). Nas estações 9A - 12A não houve

estratificação, uma vez que nestas estações o efeito das águas recebidas do

Paraná Amanã é maior.

Durante a enchente, o Lago Urini, diferentemente do Amanã, não

apresentou estratificação, e os valores não diferiram entre esta fase e a seca. As

médias também são semelhantes às encontradas nas camadas superficiais do

Lago Amanã neste mesmo período. A homogeneidade na coluna de água do
^  Lago Urini, assim como nas estações 9A - 12A no Lago Amanã, pode estar

associada à maior movimentação da massa de água no lago, devido ao influxo do

rio (Fisher, 1978). Assim, percebe-se que o Lago Urini é afetado por este influxo
^  em toda sua extensão, o que não acontece no Lago Amanã, onde o efeito desta

influência é menor.
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5.1.4. Condutívidade

Os ambientes de água branca, por apresentarem grande quantidade de

sais adsorvidos ao material em suspensão, mostram maiores valores de

condutívidade elétrica, quando comparados àqueles associados a água preta e/ou
ÍT.

clara (Rai & Hill, 1980). No Lago Camaleão, que recebe forte influência do Rio

.-1r, Solimões, Saroba (2001) encontrou valores médios anuais entre 75 a 180 pScm".

. .. ..

Os lagos de várzea geralmente apresentam variação sazonal da condutívidade

elétrica em função da inundação periódica pelo rio associado (Furch, 1984).

^  Na cheia a condutívidade na estação de coleta 12A, próxima ao Paraná
7,

^  Amanã, foi mais alta que nos demais pontos, indicando um alto conteúdo de

minerais dissolvidos nesta água proveniente do paraná de águas brancas. A

maioria das estações teve valores medidos na superfície aproximadamente

iguais, mas, os pontos mais próximos ao Paraná Amanã apresentaram elevação

fj. da condutívidade na coluna vertical; quanto mais profunda a água, maior foi a

^  condutívidade. Isso pode indicar que a água branca trazida pelo paraná

permaneceu nas camadas mais profundas do lago, por ser mais densa que a

f existente no lago. Assim, ao material autóctone no fundo do lago juntam-se novos

materiais sedimentados que estavam em suspensão nas águas do paraná,

resultando em maior liberação de sais por processos de decomposição. Os

valores menores na superfície também podem estar relacionados à diluição

ocasionada pela chuva, que ocorre com alta freqüência durante a fase de cheia

(Furch & Junk, 1997).
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.#

^  Durante a seca a condutividade média no lago foi muito maior, o que

também foi registrado para o Lago Camaleão (Furch et ai., 1983). O principal fator
•í)

que provocou aumento na quantidade de eletrólitos durante a seca provavelmente

foi a evaporação da água, promovendo a concentração de íons e a redução do

volume de água. A baixa pluviosidade, maior temperatura do ar e a relação entre

a baixa profundidade do lago com a superfície em contato com o ar favorecem a

evaporação (Furch et ai, 1983).

As estações de coleta IA e 2A do Lago Amanã apresentaram valores

a;

superiores aos dos demais pontos durante a seca. Nesta região do lago, mais

^  estreita que as demais, há vasta ocorrência de vegetação arbustiva e arbórea
P

inundada, o que contribui bastante para a deposição de material orgânico nesta

área. Quando este material autóctone sofre decomposição libera eletrólitos em

uma quantidade relativamente menor de água, resultando em uma maior

condutividade nesta região.

No Lago Urini, a condutividade medida durante a seca foi mais elevada nas

estações de coleta 1U, 2U e 3U, indicando talvez o acúmulo de material

autóctone e alóctone em decomposição nesta região. O mesmo foi observado nas

7  estações IA e 2A do Lago Amanã durante a seca, entretanto, com valores

inferiores de condutividade.

^  Os valores de condutividade medidos nas épocas de enchente e de cheia
</*

F  mostraram a alta quantidade de eletrólitos trazidos pelas águas do P. Amanã.

^  Durante a enchente a condutividade medida na estação 6U foi semelhante à

encontrada no paraná (respectivamente 55 e 56 pScm'^), reduzindo em direção à

estação 1U, onde o valor médio foi de aproximadamente 16 |iScm'V Estes valores
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são acentuadamente superiores aos encontrados no Lago Amanâ, mesmo nas

suas estações mais próximas ao mesmo paraná, indicando claramente uma maior

influência de água branca no Lago Urini. No Lago Amanã, devido às suas

proporções, o efeito de diluição sobre os íons é maior.

•Sr

5.1.5. Potencial hidrogeniônico (pH)

A*

Durante a cheia, a elevada taxa de decomposição provavelmente se

refletiu nos baixos valores de pH. Darwich (1995) também encontrou no Lago

Camaleão valores de pH inferiores durante a cheia. Entre as estações de coleta a
P.

12A apresentou valores maiores, sendo formado um gradiente que reflete a

influência das águas do Paraná Amanã. Esse mesmo gradiente, com médias mais

^  elevadas, repetiu-se na seca. Nesta fase o conteúdo de eletrólitos dissolvidos

p  elevou os valores de pH. Os altos valores de pH detectados também podem estar

relacionados à elevada atividade fotossintética, a qual tende a elevar os valores

de pH pela retirada de gás carbônico do sistema (Schmidt, 1973).

No Lago Urini, durante a fase de cheia, não houve formação de gradientes

como ocorreu no Lago Amanã, o que pode ser devido a uma maior mistura das

n  águas recebidas, refletindo um grau de conectividade maior. Os valores mais

^  elevados durante a seca também são causados pela maior quantidade de

eletrólitos.
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5.2. Nutrientes

O aporte de nutrientes dissolvidos é determinante ao estado trófico

fundamental dos ecossistemas lacustres, pelo menos um uma base regional

(WetzeI & Likens, 1991). Tal fato é bastante evidente nos lagos marginais

amazônicos, particularmente naqueles ligados a rios com um bom suprimento de

nutrientes, como é o caso da várzea. A composição química desses rios induz a

uma renovação do sisjtema em termos de sua composição tônica e ciclagem de

nutrientes, particularmente nitrogênio e fósforo, durante as enchentes sazonais,

influenciando decisivamente o balanço desses elementos no ambiente (Junk et

al., 1989).

De modo geral, durante a cheia, as concentrações de nutrientes que

geralmente são limitantes, como fósforo e nitrogênio, no Lago Amanã, foram

muito superiores quando comparadas às encontradas na fase de seca, o que

afirma a importância do aporte nutricional vindo do Paraná Amanã.

Há um evidente decréscimo nos teores de nitrogênio inorgânico dissolvido

e nitrogênio total nos pontos próximos ao Paraná Amanã, exatamente nos

mesmos locais onde ocorre maior densidade de macrófitas. Baixas concentrações

de nutrientes inorgânicos dissolvidos encontrados durante a cheia podem ser

explicados pela sua remoção do meio, provocada por algas e macrófitas

aquáticas (Howard-Williams & Junk, 1977; Forsberg et ai, 1988; Fisher et ai,

1988- Morrissey & Fisher, 1988). Os estudos de Fisher (1978) no Lago do

Castanho mostram uma zona de alta produção de fitoplâncton na área onde a

água do lago e a água do rio se misturam.
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No Lago UrinI as concentrações de fosfato e nitrogênio total foram

superiores durante a cheia, assim como no Lago Amanã. Apesar disso, as

^  concentrações de fosfato foram extremamente superiores às do Amanã; enquanto

neste lago a média de todas as estações de coleta foi de 21,22 pg/l, no Lago Urini

^  este valor foi de 158,6 pg/l, cerca de sete vezes maior. O teor médio de nitrogênio

;k total também foi significativamente superior no Lago Urini (Tabela 1). Estes dados

barrenta, diferente do L. Amanã, no qual a água mantinha-se escura e pouco

também indicam uma maior influência das águas do P. Amanã sobre o Lago Urini,

o que concorda com as observações realizadas na época de enchente. Nesse

período observou-se forte alteração no aspecto da água, quando comparado ao

Lago Amanã. No Lago Urini havia forte correnteza e a água apresentava-se

^  misturada á água do influxo.

Já os teores de NID no Lago Urini foram maiores na fase de seca, ao

Tk contrário do ocorrido no Lago Amanã. Entretanto, durante a época seca, em

ambos os lagos foi registrada uma maior quantidade de NID nos pontos mais

próximos ao Paraná Amanã, o que indica a influência das águas deste paraná

sobre as águas dos dois lagos, talvez já em um primeiro momento da enchente.

As concentrações de nitrato e nitrito também foram superiores na época de

seca. Maiores concentrações de nutrientes durante a seca deve-se principalmente

à evaporação da água e conseqüentemente, a um aumento na proporção de

solutos (Furch & Junk, 1997). A resuspensão mais freqüente dos sedimentos

também pode ter contribuído para o aumento desses elementos durante a seca,

já que neste período muitos lagos têm suas águas misturadas ao fundo (Schmidt,

1973; Tundisi et al., 1984; Melack & Fish, 1983). A decomposição de macrófitas
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X
durante esta fase também libera quantidades significativas de substâncias

J7'

S' dissolvidas (Braun, 1952; Howard-Williams & Junk, 1976; 1977; Furch, 1982;
.í-

F urch ef al., 1983).

A relação N:P demonstrou ser o fósforo o nutriente limitante à produção

primária em ambos os lagos, durante as fases de seca e cheia, sendo as

concentrações de nitrogênio relativamente conservativas, apresentando menor

variação sazonal em relação ao fósforo (Forsberg et al., 1988).

C  As concentrações dos nutrientes analisados tiveram uma variação sazonal

mais acentuada no Lago Amanã, sendo estas concentrações mais elevadas na

época de cheia, quando há um maior influxo de água branca, relativamente rica

em eletrólitos. No Lago Urini a variação na concentração de nutrientes entre as

r

F
r\
■f .

f(\

fases de seca e cheia foi menor, o que demonstra um grau de conectividade

maior deste lago com o sistema de águas brancas durante todo o ciclo

hidrológico.

5.3. Macrófitas

/' Nas entradas dos lagos Amanã e Urini, regiões de maior influência das
V'

T> águas provenientes do Paraná Amanã, ocorreu uma grande variedade de
%

espécies de macrófitas aquáticas, com clara predominância da espécie enraizada

Echinochioa polystachya, que formava densos agrupamentos quase

j  monoespecíficos. Além dessa espécie, observou-se também na entrada dos lagos
^  moderada densidade de Paspaium repens. Esta espécie pode apresentar o hábito
^  flutuante durante a fase de águas altas, além de ocorrer também em áreas de

75



-£

'

.r

;? .

rrv

1»»

>•!

Discussão

Igapó. A ocorrência de vegetação herbácea está fortemente relacionada às

características nutricionais das planícies inundáveis (Junk & Piedade, 1993;

Jf

/-
i'-

1997). Diversas outras espécies flutuantes foram encontradas associadas aos

agrupamentos de E. polystachya, sempre em baixas ocorrências, destacando-se

entre elas Pistia stratiotes, Eichhornia crassipes, Ludwigia natans e Salvinia

auriculata. Estas espécies são sabidamente muito exigentes em seus

requerimentos nutricionais, sendo tipicamente associadas às áreas de várzea

(Piedade & Junk, 2000).

Confirmando essa idéia, experimentos com Pistia stratiotes, Eichhornia

crassipes, Salvinia auriculata e Paspaium repens, esta última espécie em sua
f

fase do ciclo de vida como planta flutuante, foram realizados em um local

^  influenciado por aguas pretas do Rio Negro, com pH variando entre 4 e 5, e a
f

condutividade, entre 6 e 8 pScm"^ Os resultados mostraram que Salvinia

f'> auriculata e Paspaium repens tiveram altas taxas de crescimento em um primeiro

momento; mas após um período de dois meses começaram a se deteriorar,

perderam biomassa, diminuíram em tamanho e morreram. Eichhornia crassipes e

Pistia stratiotes não se desenvolveram desde o início do experimento, mostrando

rápida perda de biomassa (Junk & Piedade, 1997). Em um outro estudo, Abdo
5''

(1999) encontrou predominância de E. crassipes e P. stratiotes em um lago

sazonalmente inundado no Pantanal, no qual a condutividade variava entre 52

jxScm"^ na cheia e 421 pScm'^ na seca. Os baixos níveis de nutrientes são

considerados como o fator limitante para a maioria das espécies de macrófitas

livre-flutuantes.
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Em comparação com outros lagos amazônicos de planície inundável, como

o Lago Camaleão, na Ilha da Marchantaria, próximo à cidade de Manaus

A  (Darwich, 1995; Saroba, 2001), as condutividades medidas nas entradas dos
i"
/  lagos Amanã e Urini, durante a enchente, não foram tão elevadas (25 e 58 pScm"

\ respectivamente). Esses valores declinaram gradativamente à medida que se
-• f

seguiu nos dois lagos em direção às suas extremidades opostas, ligadas a
1

igarapés. Nas estações IA a 4A no Lago Amanã, os valores médios não

ultrapassaram 15 |aScm"\ enquanto no Lago Urini os valores nas estações 1U a

f  3U foram por volta de 18 pScm'^

Houve uma discreta redução de valores de pH partindo da estação 12A em

direção à IA, com médias de pH inferiores nas estações mais distantes do

f  Paraná Amanã. Baseado em experimentos, Berg (1961) considera que o baixo

conteúdo de eletrólitos em adição aos baixos valores de pH tem efeito tóxico para

r

.9

-a

r*

T

r
V'

Eichhornia crassipes.

Durante a fase de águas altas, à medida que as estações de coleta foram

percorridas no sentido do Paraná Amanã rumo à extremidade oposta do lago

(estação 12A para IA), verificou-se uma diminuição na riqueza de espécies de

macrófitas aquáticas encontradas (Figura 25). Agrupamentos monoepecíficos de

Echinochioa polystachya foram encontrados até cerca de 8 km a partir da entrada

do lago. Após este ponto a ocorrência desta espécie diminuiu drasticamente,

tomando-se apenas esporádica. No Lago Urini a maior freqüência desta planta

T  ocorreu até cerca do km 15, o que corresponde a mais de 70% da extensão do

4  lago, sendo esta uma área proporcionalmente muito maior que no Lago Amanã

f

)
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^  É comum a formação de agrupamentos monoespecíficos de E. polystachya

em áreas de várzea. Echinochioa polystachya é uma das poucas espécies de

.A' macrófitas aquáticas cuja biologia, crescimento e, principalmente, exigências

^  nutricionais são suficientemente conhecidas, de forma que esta espécie pode ser

utilizada como indicadora do ambiente (Piedade et aí., 1997). Sendo esta uma
ff

j: planta fixa, por estar enraizada nos sedimentos na maior parte de seu ciclo de

vida anual, E. polystachya depende do aporte de nutrientes trazido ao sistema via

fertilização com águas ricas, e pela decomposição local da própria planta. Devido

à elevada produção de biomassa da espécie, grandes quantidades de nitrogênio,

fósforo e potássio são retiradas da água e do sedimento, e incorporadas à

A
f  biomassa da planta (Piedade et ai, 1997), sendo sedimento a fonte de nitrogênio

ff

(r

mais importante para a planta (Kem & Darwich, 2003). Uma vez que altas taxas

'T de produção primária requerem um grande suprimento de nutrientes na água e no

fp sedimento (Junk & Piedade, 1997), esta espécie não é capaz de desenvolver-se

em ambientes com poucos nutrientes; os locais onde esta planta ocorre devem

receber, por um período longo do ciclo anual, concentrações de nutrientes acima

daquelas criticas a ponto de, em um primeiro momento, raquitizar e, finalmente,

/  excluir a espécie desse local. Desta forma, sua ocorrência no Lago Amanã
V'

f> apenas até cerca de 8 km de extensão indica que, após este ponto, há uma

f
menor influência de água branca, que se toma limitante ao seu estabelecimento.

f  No Lago Urini a região ocupada por esta espécie dista mais de 15 km a partir do

^  Paraná Amanã. Desta forma, a área em que há maior influência de águas brancas
f

I

I  é proporcionalmente muito superior no Lago Urini, quando comparado ao Lago

^  Amanã.

f
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j;, Na altura do km 15 do Lago Amanã existiam apenas poucos agrupamentos
f, de E. polystachya com plantas já estioladas, não mais enraizadas e, portanto

yC provavelmente trazidas pela correnteza da água (Figura 27B). Considerando as
X

^  necessidades nutricionais desta espécie, sua ocorrência nas porções medianas

do comprimento do lago, distantes das áreas de maior densidade, indica que

foram trazidas até esta região pela correnteza; entretanto, estas plantas não são

capazes de se desenvolver neste ambiente, e terminam por se deteriorar e

raquitizar. Outras espécies de macrófrtas aquáticas que ocorreram nas áreas com

menor influência das águas do Paraná Amanã podem também ser oriundas de

outros pontos de maior fertilidade do sistema, tendo sido trazidas durante a

^  enchente, que propiciou conectividade hídrológica entre esses sistemas físico-

^  quimicamente distintos. Sendo esses sistemas semi-abertos (Junk & Furch,
1985), alguns componentes, como as plantas flutuantes, podem ser

importados/exportados de um ponto para outro por ventos ou correnteza.

A partir do km 8 (Figura 25), os agrupamentos de macrófrtas aquáticas

foram menos densos e ocuparam somente algumas regiões das margens do Lago

Amanã. Esses agrupamentos eram compostos por algumas espécies flutuantes

/  {Salvinia aurículata, Echhomia crassipes, etc.) e enraizadas {Oryza perennis,
f* Hymenachne amplexicaulis, etc.), porém, a freqüência destas espécies foi
♦

extremamente baixa, sendo evidente a abundante ocorrência de Paspaium

f  repens. Esta espécie é uma gramínea que apresenta quatro formas de

crescimento em seu ciclo de vida (Junk, 1970). Durante a fase terrestre a planta

se estabelece no solo, permanecendo fixa ao substrato até os primeiros meses de

inundação, quando ela se desprende do substrato, adquirindo então o hábito
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flutuante. A medida que a água desce, a planta começa a secar, processo que se

prolonga até a fase terrestre, quando os talos secos são facilmente identificáveis,

apodrecendo no solo ou pendurados em árvores das florestas alagáveis (Junk &

Piedade, 1997). Assim como E. polystachya, esta espécie apresenta alta

produtividade e importância na fixação de nitrogênio através de associações com

bactérias em suas raízes (Magalhães & Dõbereiner, 1984), ou por perifiton

associado (Kem & Darwich, 1997). Comparado a outras gramíneas, P. repens

possui um baixo teor de proteínas, em cuja composição são utilizadas grandes

quantidades de nutrientes (Pott & Pott, 2000). Talvez podendo desta maneira

explicar porque P. repens é capaz de habitar ambientes mais pobres em

^  nutrientes, o que pode explicar sua ocorrência nesta região do lago e nos igapós

do Rio Negro (Junk & Piedade, 1997).

Desta forma, observou-se que dada a grande extensão e volume de água

do Lago Amanã, o aporte de água branca, proporcionalmente bem menor que no

Lago Urini, somente influenciou de forma marcante os primeiros 8 km do lago,

faixa até a qual foi encontrada E. polystachya. Além do desaparecimento quase
»  I

^  que total da espécie a partir desse ponto, houve uma gradual redução nas

/  densidades da mesma à medida que se adentrou o Lago Amanã, sendo maior
V

nas estações A e B e apresentando queda significativa na estação 0. No lago

Urini foram encontrados padrões semelhantes em relação à densidade de E.

polystachya, ocorrendo valores significativamente menores. Quando se analisou

conteúdo mineral total, diâmetro do caule e número de folhas não foram

encontrados diferenças estatisticamente significativas, demonstrando que uma

possível resposta a condições desfavoráveis para colonização desta espécie é a

■
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redução da densidade nos agrupamentos. Portanto, a colonização de espécies

/  adaptadas a habitats de água branca, com maior suprimento nutricional, fica
j:

provavelmente inviável nestas condições. Confirmando as tendências em

/r'~

\  a

. i

discussão, a partir do km 14 os agrupamentos de macrófitas aquáticas

praticamente desapareceram, sendo reduzidos apenas a pequenas manchas

formadas por indivíduos de Oryza perennis e Utricularia foHosa, estando as

demais espécies ausentes. Após o km 26, uma único espécie de macròfita

/r aquática, Utrícularia foliosa, foi observada durante os períodos em que as coletas
'

foram realizadas.

A escassez prolongada de nutrientes em águas pretas e ácidas inibe ou

W  reduz extremamente a ocorrência e o crescimento da maioria das espécies
f

aquáticas e seml-aquáticas (Junk & Piedade, 1997). Otyza perennis e Utrícularia
f'

foliosa são exemplos de espécies de macrófitas aquáticas que conseguem se

desenvolver em um ambiente nutricionalmente pobre, sendo ambas as espécies

^  comuns nas áreas inundáveis do Rio Negro (Junk, 1984; Junk & Piedade, 1997;
tr-

c  Piedade et ai, 2000). O. perennis é uma planta enraizada, com o ciclo de vida em

sincronia com a fase aquático do ciclo hidrológico, desaparecendo no pico das
'

7  cheias nas áreas de maior profundidade, uma vez que o crescimento de seus

talos não é suficiente para que a planta possa manter as folhas acima da água

^  (Rübim, 1995). U. foliosa é uma planta que flutua abaixo da película superficial da
'/»

p  água. Sua reprodução ocorre no pico das águas altas e se caracteriza pela

t.,

emissão de racemos com flores amarelas projetados acima da superfície da água.

U. foliosa ocorre tanto em águas ricas em nutrientes como em águas pobres.

Entretanto, como a planta é "carnívora", é capaz de suprir sua necessidade
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^  nutricional através da captura de pequenos organismos aquáticos, conseguindo

V,- ■

c.
assim colonizar ambientes nutricionalmente pobres (Junk & Howard-Williams,

t".

fV

n
W '

li

T

i

>C, 1984).
i ■

A maior concentração de fosfato registrada na estação de coleta 12A

durante a fase de cheia indicou a influência das águas nutricionalmente mais ricas

f

do Paraná Amanã. Os teores de nitrogênio inorgânico dissolvido foram menores

nas estações IA, 2A e 3A, sendo estas as mais distantes do paraná. A região do

Lago Amanã na qual apenas U. foliosa ocorreu, dista mais de 25 km do Paraná

Amanã (Figura 25), recebendo pouca influência de suas águas. Portanto, a

ocorrência dessa espécie e a ausência das demais, também reflete diferenças
ir

das propriedades físico-químicas das águas existentes no Lago Amanã.

>

f'
De acordo com inventários florísticos (Inuma & Santos, em prep.) e

T' observações pessoais, na confluência entre o Paraná Amanã e o Lago Amanã,

fi^ ponto considerado nesta abordagem como km O, ocorrem espécies arbóreas

típicas de várzea, como Pseudobombax munguba (Bombacaceae), em

densidades relativamente altas. Próximo a esse ponto, ainda no início do Lago

Amanã, são verrficados depósitos de sedimentos trazidos pelas águas brancas

que adentram o Lago Amanã com a enchente. Nessas áreas sedimentares recém

fi> depositadas ocorrem espécies pioneiras, particularmente Salix martiana

(Salicaceae) e Alchornea castaneifolia (Euphorbiaceae), que são plantas de

T  ocorrência exclusiva em ambientes de várzea, onde colonizam locais de

sedimentação recente (Worbes et ai, 1992; Wittmann atai, 2002). À medida que

se distancia a entrada do lago, ao redor do km 6, lago acima, observa-se uma

zona de transição na qual ocorrem simultaneamente espécies típicas de várzea e
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de igapó. Espécies que não são encontradas em áreas de várzea, pois colonizam

4)

„,L'

i'
r ,

estritamente regiões de igapó, passam a ocorrer a partir deste ponto,

X  particularmente Eugenia inundata (Myrtaceae), com grande freqüência e, menos
X'

freqüentemente, Coccoioba ovata (Polygonaceae), (Ducke & Black, 1953;

Takeuchi, 1962; Braga, 1979; KeeI & Prance, 1979). Após essa região de

transição, indivíduos de S. martiana e A. castaneifolia não são mais encontrados,

prevalecendo, a partir desse ponto, espécies que habitam apenas áreas de igapó,

/r como E. inundata e C. qvata (Figura 30).

o mesmo padrão de distribuição de espécies arbóreas é encontrado às

margens do Lago Urini (Inuma & Santos, em prep.). Entretanto, a região na qual
e

ocorrem as espécies típicas de várzea, assim como as macrófrtas aquáticas
t

nutricíonalmente mais exigentes, ocupa uma area proporcionalmente muito maior

If- quando comparado ao Lago Amanã, cerca de 70% de sua extensão, o que

corresponde a aproximadamente 15 km (Figura 30). Com isso podemos inferir

que a ocorrência da gramínea E. poíystachya, associada à ocorrência da

vegetação arbórea, pode indicar as áreas em que há maior influência nutricional

de águas brancas, uma vez que a vegetação da floresta inundável indica a

/  influência a longo prazo, dado seu ciclo de vida mais longo, enquanto que E.

poíystachya, por ser perene, reflete a influência a médio prazo. De modo geral, as

^  planícies de inundação são constituídas por um mosaico de habitats aquáticos,
ifk

p  terrestres e de transição. Nos ambientes aquáticos, a velocidade da água,

^  profundidade e persistência do corpo de água (por exemplo, lagos perenes ou

temporários), e principalmente as características físico-químicas, proporcionam

%  uma alta heterogeneidade ambiental, ocasionando altas taxas de biodiversidade

P
k
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f, entre estes habitats (Thomaz et ai, 1997). O pulso de inundação, sazonal, tem
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um efeito homogeneizador para as características limnológicas, físicas e

C  químicas, e conseqüentemente para vários grupos de organismos, pois aumenta

a conectividade entre os diferentes habitats.
V  '

^  No Lago Amanã foi constatado que o pulso de inundação aumentou a

C  conectividade hidroíógica como esperado; porém, apesar desse aumento, essa

conectividade não se traduziu nas características físicas e químicas em toda a

extensão do lago, permanecendo um limite entre dois ambientes distintos. Devido

às extensas proporções e características físico-químicas contrastantes em um

mesmo lago, mesmo existindo uma conexão hidroíógica, é mantida uma

heterogeneidade ao longo de sua extensão, proporcionando uma barreira

hidroquímica que impossibilita o avanço da colonização por determinadas

espécies. No Lago Urini a mesma barreira foi encontrada; entretanto, neste lago,
w

a área em que sofre mais influência de água branca, é proporcionalmente muito

maior, demonstrando assim um maior grau de conectividade com outros sistemas

mais férteis. Este aspecto pode ser de grande importância e é merecedor de

estudos futuros, testando essas hipóteses para outros grupos de organismos

indicadores e aprofundando a avaliação da dinâmica de nutrientes no sistema.
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Figura 30. Área de transição entre vegetação arbórea de várzea e igapó, e área

limite de ocorrência de Echinochioa polystachya.
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6. CONCLUSÕES

C  ❖ Os parâmetros físico-químicos analisados evidenciaram que existe durante a
.C'

fase de enchente e cheia uma contribuição nutricional maior do Paraná Amaná

^  para os dois lagos, que recebem influência de águas de igarapés e estão

(  conectados entre si. No entanto, a variação sazonal destes parâmetros no

Lago Urini é menos acentuada, demonstrando assim um maior grau de

conectividade deste lago, em relação ao Lago Amanã, com sistemas de águas

mais ricas em nutrientes.

íf'
0  ❖A riqueza de espécies de macrófitas aquáticas diminuiu acentuadamente em

^  ambos os lagos ao se afastar da confluência com o Parana Amanã, de aguas

relativamente ricas em nutrientes e de pH mais elevados.

❖ A ocorrência de Echinochioa polystachya, associada ainda à ocorrência da

vegetação arbórea, indicou em ambos ao lagos a região de maior influência de

»

águas oriundas de outros sistemas mais nutritivos. Entretanto, essa área

/  ocupa diferentes proporções nos lagos, dado os tamanhos e seus graus de

fp conectividade com águas mais ricas.

A área influenciada por água branca no Lago Amanã é proporcionalmente

menor que no Lago Urini. No Lago Amanã o aumento da conectividade

durante a cheia não se traduziu nas características físicas e químicas em toda

a extensão do lago, permanecendo um limite entre dois ambientes distintos.
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Apesar de existir uma conexão hidrológica, é mantida uma heterogeneidade

ao longo de sua extensão, proporcionando uma barreira hidroquímica que

impossibilita o avanço da colonização por determinadas espécies.
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