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COMPOSIÇÃO QUTMICA E ISOTOPICA ("O DE SEDIMENTOS DE VXRZEA E SUAS INTERA-

ÇÕES COM ALGUNS RIOS OA BACIA AMAZÔNICA

Lkix Antonio Martintlli

teynaldo Luiz Victoria
Orientador

RESUMO

Amostras de sed imento foram co le tadas na várzea do r i o Amazo-

nas,em diversos pontos,ao longo de sua calha e nos seus principais tr ibutj i

rios. As coletas foram realizadas em três épocas diferentes; durante o pe_

rTodo de seca (outubro-novembro/83), durante o início da subida das águas

(janeiro-fevereiro/84) e durante o iníc io da descida das águas (junho-julho/

84).

Os parâmetros determinados foram cations trocaveis - Ca, Kg,

K, Na, Al e H; pH; nitrogênio t o ta l ; fósforo to ta l ; carbono orgânico e

valor de53íC,

A concentração de cations básicos trocaveis - Ca, Mg, K e Na

foi mais elevada no sedimento de várzea do canal principal em relação aos

tributários. Por outro lado, a concentração de hidrogênio e, conseqüente
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«ate , alumínio foi aais elevada na várzea dos tributários em. relação ao ca-

M I principal. A causa para este comportamento foi apontada como sendo a dis_

tinta composição do substrato geológico das bacias de drenagem e os diferen

tes regi «es de erosão atuando nestas bacias.

De um modo geral, a concentração de cations básicos trocáveis,

fósforo total e carbono decrescera* r io abaixo. A concentração de aluainio

e nitrogênio total não mostraram variação espacial. Paralelamente, a quali-

dade do sedimento transportado pelo canal principal também mudou rio abaixo,

decrescendo as concentrações de alguns cations básicos.

Por outro lado, praticamente não houve variação na concentra

ção dos elementos no sedimento de várzea entre os períodos amostrados. Pos-

sivelmente, a ciclagem de nutrientes promovida pelas gramíneas e macrõfitas

seja responsável por este comportamento.

Finalmente, os resultados indicaram que a maior parte do car-

bono do sedimento de várzea do canal principal foi oriundo da matéria orgânĵ

ca particulada pelo canal principal. Na região do baixo Amazonas a propor

ção de carbono oriundo da decomposição das gramíneas foi maior em comparação

ao alto Amazonas,
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SUMMARY

Várzea sediment samples were collected on the banks of Amazon

rivers and in the most important t r ibuta i res. The samples were taken in

three dif ferent r iver stages; dry period (oct-nov/83) , early r is ing water

Period (jan-feb/84) and early f a l l i n g water period ( j j m - j u l / 8 4 ) .

The major cations; pH; tota l nitrogen; to ta l phosphorus;

carbon andô13C value were determined.

The concentration of major basic cations - Ca, Mg, K e Na

were greater in the main channel sediments than in the t r ibuta i res. On the

other hand, the hydrogen and alumminium concentrations-were greater in the

tributai res sediments than in the main channel. Probably the differences

in the substrats geology and erosional regimes of the basins account for

this pattern.
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Generally, the major basic cations; total phosphorus and

carbon concentration were lower in the low Amazon várzeas. The aluarinium

art total nitrogen concentrations in the várzea sediments didn't change dow

river, on the other hand, the quality of the sediment transported by the

«In channel changed dow river too.

Between the three differents sampling periods, praticaily,

the elements concentration in várzea sediment was constant. Possibly the

fast cycling of nutrient by grasses and macrophytes growing in the várzea

account for this trend.

Finally, the datas showed that most parts of várzea carbon

sediment had i t ' s origin in the fine participated organic matter transported

by the Amazon river. Dow river the amount of grasses derived carbon in the

sediment is greater in comparison to the upper part of the river.



1. INTRODUÇÃO

A várzea da Amazônia, uma extensa área de aproximadamente

60.000 km2, é considerada um apêndice f é r t i l dentro da bacia Amazônica,

a qual i caracterizada pela escassez de nutrientes, tanto em seus solos co

•o em suas águas (SIOLI, 1975a; JUNK, 1984; FURCH, 1984), contrastando com

a riqueza da flora e da fauna (PRANCE, 1986; BEST, 1984).

Produzidos pelo intemperismo físico das rochas Andinas (STA

LLARD, 1983; GIBBS, 1964) grande quantidade de material é transportado em

suspensão pelos rios da região. Ao entrar na depressão Amazônica este mate

rial é depositado ano a ano através de inundações periódicas.

Dessa forma, as planícies de inundação dos grandes rios (vár

zea) recebem uma grande quantidade de nutrientes (SIOLI, 1984). Como conse_

quência, a produção primária nos lagos de várzea,e relativamente alta

(SCHIMIDT, 1973 b ) , a produção de peixe é grande (GOULDING, 1936) e o sol D

é considerado fé r t i l (JUNK, 1970). Portanto, devido a relativamente grande

oferta de alimentos, as várzeas da Amazônia têm a mais alta densidade pop_u

lacional da região (MEGGERS, 1984, 1986).



As características'peculiares deste sistema despertara» o in_

tercsse da comunidade científ ica.

Diversos são os estudos sobre Ugos de várzea (SCHMIDT, 1973;

RIM», 1984: FORSBERG, 1983; OCVÔL *t ai., 1983 entre outros),ecologia das

Mcrôfitas (JUNK, 1970, 1984; JUNK ft KOUARD-UIIUAKS, 1984), relevo (KÜ

* * . 1934), geologia (IRION, 1976, 1978, 1984), fauna (JUNK, 1973b; BEST,

1M4), peixes (G0ULDIN6, 1934), etc. .

Todavia, a maioria destes trabalhos ficaram restritos a* re

giao central da Amazônia, nas proximidades de Manaus (JUNK, 1934). Em adî

çio, os sedimentos de várzea foram escassamente estudados (IRION, 1978; RA

MM, 1978). Na maioria das vezes são reconhecidos como férte is , no entanto,

esta afirmação i baseada em suposições, geralmente válidas, mas não definite

m (SIOLI, 1975 a;OUNK< 1984).

Portanto, julga-se pertinente um primeiro reconhecimento S£

bre a fertilidade destes sedimentos depositados ao longo do canal principal

(rios Solimões e Amazonas) e em seus principais tributários, sendo este o

principal objetivo deste trabalho.



2. REVISÃO DA LITERATURA

.2 .1 . Localização geográfica e aspectos hidrolÕgicos da bacia Amazônica

• A exata definição dos l imi tes geográficos da bacia Amazon^

ca e bastante d i f í c i l , uma vez que o termo.Amazônia é empregado num sentido

bastante amplo. Assim, por vezes, o termo Amazônia é u t i l i zado para ideji

t i f i car a região norte do Bras i l , mMo embora,como região natural ,e la eŝ

tenda-se por vários outros países da América do Sul; ao norte as duas GuU

nas e o Suriname, a leste pela Venezuela, Colombia, Equador, Peru e BoiT

via. Por outro lado a Amazônia também e ident i f icada como sendo a área

que compreende a bacia de drenagem do r i o Amazonas. No entanto, a Ama2^

nia, em algumas regiões, ultrapassa os divisores de água desta bacia e

dos seus pr incipais t r i bu tá r ios , Xingu, Tanajõs e Tocantins, têm suas cao£

ceiras situadas no cerrado b ras i le i ro . Muito embora alquns autores não con_

siderem o r i o Tocantins como afluente do r ic Amazonas.

A Amazônia,como unidade paisagística na tu ra l , compreende ui.ia

área de 7.050.000 km2, segundo SIOLI (1984) e 6.300.000 km2, segundo GIBBS

(1965). Esta diferença, possivelmente seja devida a inclusão da bacia do



Tocantins, pelo primeiro autor,estende-se do meridiano 799W Gr ( r i o Chama

ya, Peru), até o 46QW Gr ( r i o Palma, Goiás, Bras i l ) e do paralelo 59N Gr

(rio Cotinga, Roraima, Brasi l ) ate 179S Gr ( a l t o Araguaia, Mato Grosso, Bra

s i l ) . (FIGURA 1 ) .

Considerando-se estas -coordenadas, a área da bacia Amazônica

será de aproximadamente 8.000.000 Km2, a qual é cerca de 1.000.000 Km2

wior que a estimativa f e i t a por SIOLI (1984) e cerca de 1.650.000 Km2

•aior que a estimativa f e i t a por GIBBS (1965) .

A p a r t i r de 1966, o governo b r a s i l e i r o , visando a ocupação da

região definiu uma extensa ãrea chamando-a de Amazônia Legal. Esta região

abrange cerca de 5.030.000 Km2 ou aproximadamente 59% do t e r r i t ó r i o brasilej^

ro. E l imitada pelo paralelo 169S no Estado do Mato Grosso, pelo paralelo

139S no Estado de Goiás e pelo meridiano 449W Gr no Estado do Maranhão. A

Amazônia Legal, além das f lorestas dd ter ra - f i rme abrange extensas areas de

florestas de transição e de áreas de cerrado.

Portanto, a ãrea que abrange a Amazônia é bastante variável

CRI função dos parâmetros que são considerados quando da definição do termo.



À bacia do r i o Amazonas tem uma configuração c lássica , ou

seja, uma extensa planície ladeada por terras elevadas. Ao leste a Cordi^

1 heira dos Andes, com a l t i tude dd 3.000 a 7.000 m, ao norte o escudo das

Guianas com a l t i tude variando de 200 a 500 m e ao sul o escudo Brasi le i ro

(200 a 500 m de a l t u r a ) . ' 0 r i o Amazonas é formado 'e los r ios Ucayali

e Maranon em terras peruanas. Tem como principais t r i b u t á r i o s , na margem

direi ta os rios Juta í , Purus, Madeira, Tapajós e Xingu, enquanto, na

mrgem esquerda,encontram-se os r ios Iça , Japurá, Negro e Trombetas (FIGU

RA1) . Percorre no sentido oeste-leste aproximadamente 5.771 Km, parale_

Io ã linha do Equador, desaguando no Oceano At lânt ico (STALLARD, 1983).

DAVIS (1964) estimou a descarga do r i o Amazonas em

212.000 mVs. Por outro lado OLTMAN (1968).através de medidas realizadas

na "garganta" de Óbidos, obteve um valor um pouco abaixo daquele, 175.000

mVs. Medidas recentes realizadas por RICHEY e colaboradores em vários

setores do r i o Amazonas e em dist intos ciclos hidrológicos, fornecerão uma

caracterização mais abrangentes de vários parâmetros hidrológicos (TAB£

LA1) .

GIBBS (1965) calculou a descarga to ta l de sedimentos pelo

rio Amazonas sm aproximadamente 3,5 x IO8 t /ano, 80% da quantidade to ta l

que é descarregada na região equatorial do Oceano At lânt ico . MEADE et

ai., (1986) calcularam a descarga de sedimentos em 1,1 a 1,3xl09t/ano, que
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TABELA 1. DISTANCIA RELATIVA X VARGEN GRANDE (km) E DESCARGA (m3/s) AO
LONGO DO CANAL PRINCIPAL E.TRIBUTÁRIOS DURANTE OS CRUZEIROS 6
(SECA), 7 (INÍCIO DA "SUBIDA DAS ÁGUAS) E 8 (INÍCIO DA DESCIDA
DAS ÁGUAS). DADOS OBTIDOS PELO PROJETO CAMREX.

LOCAL

Vargem Grande

Rio Iça

S. A. do Iça

Xibeco

Rio JutaT

Tupe

Rio Juruã

' Rio Japura*

Jutica

Ttapeua

A w i

Rio Purus

ftnacapuru

Rio Negro

S.J. do Amatari

Rio Madeira

Paura

Óbidos

DISTÂNCIA
km .

0

16
20

175
186

241
259
400
507
680
874
884

998

1084

1194.

1222
; 1434
1 1696

Média canal principal

6

26.600

5.800

32.600

32.200

1.400

33.900

900
14.700

.50.700
51,800

54.500

2.800

56.600

12.400

75.300

6.800

81.700

91.700

5340.0 - 6600

Descarga (m'/s)

7

51.500

7.300

59.500
60.600
3.800

63.100
5.200

12.760
81.700
85.200

85.900

10.720

109.000

2.800

129.000

42.100

165.700

177.000

97100 - 1300

8

48.000

8.400

56.400
57.000
3.300

59.900
4.800

16.700
84.400

104.500

105.100
16.200

119.500
«.300

174.300
19.300

201.600

202.900

110.000 í 1300
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1 bastante próxima da descarga dos rios Huanghe e Ganges-Brahmaputra

2 x 10' t/ano e 2,2 x 10* t/ano, respectivãmente(HOLEMAR, 1968, citado por

STALLARD, 1983.

2.2. Formação e cònposiçãõ geolpgica da bacia Amazônica

A bacia Amazônica geologicanente pode ser definida como uma

bacia sedimentar intercratônica formada entre os escudos Brasileiros e da?

6rianas(PUTZER, 1984; SCHUB/KT, 1983; SIOLI, 1975 b ) . S-çwndo STALLARO

(1983), quatro Piores zonas morfoestruturais podem ser distingui das: escij

* K Pré-Cambriãnos (Brasileiro e das Guianas),a bacia Amazônica, a Cordî

Iheiras dos Andes e a depressão Sub-Andina (FIGURA 2 ) .

A base de toda bacia ê formada por rochas cristalinas da era

Prê-Cambriária. Estas rochas formam os limites norte e sul da bacia Amazô

nica. Ao norte, encontra-se o escudo das Guianas composto de rochas fgneas

emstanõrficas de composição ácida a intermediária 'PUTZER, 1984; STALLARO,

1983). Ao sul situa-se o escudo Brasileiro, que i bastante similar ao

escudo das Guianas. Estas plataformas cristalinas avançam do norte e do

sul em direção ã depressão Amazônica,sendo oostèriormente cobertas por sedi_

centos mais recentes (KLAMMER, 1984). 0 limite oeste da bacia, a cordilhei^

n dos Andes, que surgiu na era Cenozõica. portanto geologicamente bem

uis recente que os escudos cristalinos, ap:~esenta uma litologia bastante

complexa. Resumidamente, a litologia sedimentar da cordilheira e composta

W argilitos, carbonatos, arenitos e sedimentos flúvio-lacustres

, 1983).
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Historicamente, a formação da bacia Amazônica é bastante anti^

91. Na era PaleozÕica, há 420 milhões de anos,guando não havia ainda surgi^

do a . cordilheira dos Andes, a Africa e a América do Sul formavam um único

continente. A depressão situada entre os dois escudos cristalinos foi invadi^

da pelo mar através de transgressoes.no sentido oeste para leste, pelo menos

três vezes durante os 200 milhões de anos que duraram esta era. Desta forma

alternaram-se períodos de sedimentação e erosão (PUTZER, 1984; SIOLI, 1975b;

SCHUBART, 1983). Atualmente, estes sedimentos só não foram cobertos em duas

estreitas faixas que margeiam os escudos cristalinos na região do baixo Ama-

zonas (FIGURA 2 ) . Na era Kezosõica, segundo SIOLI (1975 b) e PUTZER (1984)

não houve deposição sedimentar, sendo um perTodo de desnudação. Ocorreram

apenas no período Cretácio intrusões de diabãsio através de fraturas da cros_

U,quando da formação do Oceano Atlântico. No entanto, contrariamente, SCHjU

MRT (1983) cita que,nesta era,houve deposição de sedimentos fiGvio* lacus

três. Nesta fase, havia duas bacias distintas: uma onde o padrão de

drenagem era semelhante ao que ocorre atualmente, ou seja, os rios perror

riam predominantemente o sentido oeste-leste (SCHUBART, 1983}; na segunda

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

sentido leste-oeste. Segundo PUTZER (1984), esta é a razão de alguns goifi^

nhos e peixes serem encontrados tanto no oceano Pacífico como nos tributários

di região leste do Peru e no rio .Madeira, ho f inal da-era Terei aria, no pe

ríodo Mioceno, houve a elevação dos Andes; consequentemente, os rios que

corriam em sua direção foram bloqueados, passando a f lu i r em sentido contra

rio, ou seja, de leste para oeste (GIBBS, 1965; SIOLI, 1975b; PUTZER, 1964).
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Seguiu-se então um período de deposição de sedimentos de origem flúvio-lacus

tre, constituído principalmente de s i l te -arg i la , originando a formação Bar̂

reiras (Alter do Chão). Durante o período Plioceno e'toda a era Quaternária

mtvido • oscilações*do nível do mar ocasionadas pelas glaciações, os rios da

tecia Amazônica alternaram períodos .de deposição com períodos de erosão, for

amido extensas planícies de inundação e estabelecendo o atual padrco de dr^

(JUNK, 1984; SI O U , 197S b;KLAMMER, 1984; IRIOH, 1984a).

2.3. 0 relevo e sua evlução na bacia Amazônica

0 relevo atual da bacia Amazônica acha-se intimamente rela

cionado a processos geológicos ocorridos na era Quaternária principalmente

a variações no nível do oceano devido às glaciaçôes e não,como anteriormen^

te pensado, a movimentos da crosta continental (IRION, 1984a; KLAfffCR, 1984).

KLAMMER (1984) enumerou,de acordo com a ordem decrescente de

sus idades, as principais unidades de relevo na bacia Amazônica: (1) o

"plateau" de deposição conhecido como argila Delterra, (2) um relevo de

suave erosão descendo do platô" ate uma altitude de aproximadamente 80 m

aci*a do nível atual dos rios e (3) um grupo de 9 a 10 várzeas fósseis es_

tendendo-se d) altura de 80 m até o presente nível do mar (FIGURA 3) .

A argila Bel terra tem altitude aproximada de 100 m a 250 m

acima do nível do mar na região central da /jnazônia. Ao se distanciar do

Ho Amazonas ejtc plateau pode atingir 300 m de alt i tude, A origem deste ma

Uri ai e bastante discutida; a hipótese de SOEMBROEK (1966), citado por

IRI0N(i984a), é que esta argila é de origem marinha-1 açustrina,sendo deposita^



no

120

« •

c

^ ^ . ^ ^ • | g ^ - Aram NUtrr. ( « M I .

•

to TtrdiHt)

Urrtirêi

AUt

VirtMi Fititlt

1
1

• ' •

Fiçur* 3 . CVCNTOS OC OCFOSIÇM C CMJAO NA IACIA ANAZDNICA t FORMAS DC RCICVO ATUAL. AOAFTAOO K XLAMM» ( U M ) .

IS)



13

da durante a formação de um grande lago, que foi formado pelo represamen_

to dos rios devido * subida do nTvel do mar durante o período de transição

entre a era Tereiária e a Quaternária, por outro lado, IRION (1984a) acha

que a formação da argila Bel terra se deve aos produtos de inteoperismo da

formação Barreiras, sedimentos depositados durante a era Terei i r i a . Ha a l -

titude de 80 m em relação ao nível do mar, apôs o término do terraço, com

swve declividade que vem desde o Plato Bel Urra situado entre as a l t i t u

m» 160 m até 80 m (FIGURA 3 ) , tem inicio uma série de 9 a 10 terraços nos

níveis 80, 68, 56» 50, 43, 26, 30, 20 e 10 m em relação ao nível do mar, os

«Ais são testemunhas das várias transgressões marítimas ocorridas no ?1eis_

tecen* e no Holoceno, altemando-se períodos de deposição (formação

mx terraços) e de erosão (IRION, 1984a; KLAHMER, 1984). Desta foraa, a

frande extensão de terreno conhecida como terra-firme da Amazônia, são exa-

tamente estas várzeas fosseis, que atualmente se encontram modeladas

e» função de sua l i tologia e estrutura e,segundo KLAMHER (1984),o grau de

dissecação é um reflexo de sua idade. Para que a formação destes terraços

ocorressem,foi fundamental a conformação coerente da bacia de drenagem e a

baixa inclinação dos rios (a inclinação média do r io Amazonas e de 2 cm/km),

estando « maioria das suas terras abaixo da cota 200 m.

As várzeas mais jovens 69 Amazônia, próximas aos canais cos

rios, têm sua origem no Holoceno (JUNK, 1984a; IRION, 1984). Durante a y1a_

ei ação de WOreian (18.000 anos atras) , houve conseqüentemente um abaixaoen

tono nível do mar de cerca de 130 m. Mesta forma os vales do canal prin

doai e o baixo curso de seus tributários foram intensivamente erodidos, ou

seja,os sedimentos depositados durante o f inal da era Terciãria e durante o
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período Pleistocene Com o fim desta glaciação houve um rápido aumento no

nível do mar até 125 m, havendo a formação de um grande lago devido ao re

presamento dos rios onde hoje estão localizadas as várzeas atuais (SIOLI,

1975b; IRION, 1984a;. KLAMMER, 1984). Iniciou-se então um processo de sedĵ

«ntaçiotforaando as várzeas mais recentes. No entanto, KLAK4ER (1984) e»>

centrou várzeas situadas entre as mais baixas várzeas fósseis (hoje terra-

fine) e as várzeas Holocénicas.aproximadamente a 5-6 m acima do nível do

Mr, chamando-as de várzeas pré-Flandi anas, pois, estas foram possivelmente

fornadas anteriormente ã* transgressão marítima Fiandíana, as quais hão _a

present» caráter depjosicional, mas,sim,formas de erosão. Ressaltando o.ue

as atuais várzeas da Amazônia não devem ter sua origem relacionada exclusj^

vãmente ao período Holocénico. Em adição, o mesmo autor ressalta que tara

bm paralelamente ao canal principal da bacia, as várzeas apresentara dî

ferença quanto a seu aspecto f ís ico. A textura do sedimento depositado

M região do alto Solimões ê diferente da textura encontrada nos sedimentos

rio abaixo, sugerindo diferentes regimes de deposição. Havendo

mi aumento na porção aquática em detrimento da porção terrestre ã medida

«je o r io Amazonas avança para o oceano até aproxima

lamente 150 km abaixo da cidade de Santarém. A part ir daí é nova

•Mte observado um desenvolvimento semelhante ao ocorrido r io acima. KLA

ffCR (1984) interpreta a causa desta mudança, como sendo estágios de aluvia

çio diferenciados. Os vales situados acima di boca do rio Negro foram já

preenchidos com a máxima carga de sedimento compatível com o presente nível

m) Ho. Por outro lado, r io abaixo, o processo de aluviação está incompleto,

orío ainda está preenchendo seus vales com sedimentos. Com a aproximação
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do mar e com o conseqüente movimento das mares, as várzeas j á atingiram sua

altura maxima em relação ao atual nível do r i o . Provavelmente, segundo o

•soo autor, devido ao processo de aprisionamento de sedimentos pela água

salgada, a qual se move pela parte mais profunda do canal dos rios e sobe a

superfície nas areas turbulentas, concentrando e movimentando a carga em sus_

pensão de acordo com o ciclo da maré, contribuindo para deposição de sedî

Knto nas margens. Possivelmente, este fenômeno explique a razão pela qual,

no baixo rio Amazonas,as margens são tão elevadas em relação a altura do

rio na época <le cheia. Enquanto, acima de Manaus, as margens,em alguns

pontos,são pouco elevadas em relação ã altura do r i o , mesmo nas maiores

cotas do mesmo (IRION, 1984a).

2.4. Principais solos da bacia Amazônica

Devido sua grande extensão e decorrentes problemas logísticos

o reconhecimento dos diferentes tipos de solo, exceto algumas áreas restri^

tas, tem sido fei to a nível de reconhecimento, sendo a escala dos mapas de

classificação do solo, geralmente, inferior a 1:70.000 (RANZANJ, 1979;

IRION, 1978 e S0H8R0EK, 1984a). Por esta razão, neste item são apresentadas,

de forma resumida, as principais unidades taxonômicas existentes na reg;ão

e sui área de ocorrência.

De uma forma geral, contrastando coma luxuriante "Hylea Ama-

zônica" de Hunboidt, os solos da Amazônia são bastante pobres. As prir.ci_

pais razoes para esta pobreza são a elevada taxa de precipitação e a re la t i -

vamente antiga idade geológica da bacia Amazônica. Fstes dois fatores conçre
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gados levarão a formação de perfis bastante profundos e intemperizados (SCHU

SART, 1983; IRION, 1978; S0EMBR0EK.1984; STALLARD, 1980). As exceções

são atribuídas a áreas de inundação adjacentes a calhas dos rios áe"água-bran_

ca" geologicamente recentes e algumas areas onde o intemperismo não foi tão

intenso devido principalmente ã f ina textura do substrato (IRION, 1983; SOEM

BROEK, 1983).

Segundo SANCHEZ et ai (1982), 75% dos solos da Amazônia são

solos ácidos e i n f i r t e i s , principalmente Oxísóls e Ultissois segundo o siste_

N americano de classificação ou Podzolicos e Latossoios,segundo a classify

cação brasileira de solos; 15* da área c dominada por solos aluviais po

brenente drenados, são os Aquepts, Aquents,Gleyso1os da classificação ameri-

cana. Solos moderadamente férteis e bem drenados perfazem 8% da área (prin^

cipaimente A l f iso is , Molisois, Vertisois, Tropopts e Fluvents) e,finalmente,

31 são cobertos por solos de baixíssima fert i l idade e arenosos (Spodosols,

Psamnents e Podzols).
0

Quanto is principais limitações dos solos da bacia AmazòVn.

ca, os mesmos autores citam que 90S dos solos são deficientes em fósforo,

73t apresentam toxidade de alumínio, 561 sofrem inundações periódicas e dre-

nagem deficiente, 16?, baixa capacidade de troca catiônica, 15í,a1ta erod\b^

1 idade, 675,formação de laterita,caso haja exposição do subsolo. Consequen̂

temente, as maiores limitações dos solos da Amazônia são de origem químicê e

nio f ís ica, ressaltando-se que 6% da area (32 milhões de ha) são de solos

sen maiores limitações para agricultura (SANCHEZ et aí,,1982).

STALLARD (1983) relacionou a ocorrência de três maiores tipos

de solos com areas de diferentes climas e vegetação. As savanas que ocorrem
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na região nordeste e s u l . Os solos desta região tendem a ser caulinTticos

com níveis variáveis de sesquiõxidos de alumínio. Esta região apresenta

maior período seco em relação às outras duas. A f loresta Amazônica, na

parte central da bacia, onde os solos são predominantemente caul in í t icos

com médios teores de quartzo. Finalmente a região de campina-caatinga, com

o menor período seco, que está sob solos bastante ricos em quartzo, com

ocorrência de caul in i tas e sesquiõxidos de alumínio.

IRION (1978), por outro lado, relacionou os solos da bacia

Amazônica com as pr incipais formações geológicas da região. Solos relaci j)

nados aos escudos cr is ta l inos e ã formação Barreira. De uma maneira geral

estes solos são formados pelas rochas cr is ta l inas de textura grosseira, com

alta permeabilidade e originalmente r icos em feldspatos

{IRION, 1984a). Devido ã a l ta pi uvi os idade e permeabilidade do solo, os pe£

fis encontram-se altamente intemperizados com grande formação de caul in i ta

i partir dos feldspatos. São solos ácidos e da baixa f e r t i l i d a d e , onde a

toma de cations básicos (Ca, Mg, Na e K) é normalmente bastante baixa,

(IRION, 1978, 1984a). Segundo IRION (1976), o pr incipal mineral de arg i la

íeste solo é a caul in i ta (90%). Os solos existentes nos escudos crístal j_

«w são ligeiramente mais ricos em elementos que o solo originado pela

formação Barreira. Evidentemente, este fato se deve ã origem da formação

lirreira, ou seja, produto de intemperismo dos escudos cr is ta l inos (IRIOíl,

Wia>.

A um nível mais detalhado, SOMBRQEK (1984) d iv id iu geografi_

(«mente os solos formados a pa r t i r destas estruturas. A parte leste da bai

•ti sedimentar com solos não concrecionãrios com propriedades Óxicas e so
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los concrecionários. Os primeiros são solos profundos, bem drenados, bastaii

te ácidos, de cor amarelada a marron, friãveis e porosos, não havendo desein

volvimento de um horizonte B-argílico ou textural e sim um horizonte B-õxico.

Quimicamente são bastante pobres devido ã baixa saturação de bases (20%) e i

baixa CTC da fração argi la , predominantemente caulinítica. Os solos concre

cionãrios apresentam a formação de petroplintita ou laterita são denominados

solos concrecionários latirTticos indiscriminados distrõficos.

Na parte oeste da bacia sedimentar, SOEMBROEK (1984) argumeti

ta que os solos a í existentes são menos intemperizados que a parte leste,

pois são predominantemente formados por materiais andinos, sedimentos mari_

nhos e cinzas vulcânicas. Como conseqüência, estes solos são mais férteis

que na parte leste da bacia, ainda que a pluviojnetria seja mais abundante

nesta região. 0 autor divide os solos desta região, baseado na existência

c" não de diferenciação textural. Os solos com diferenciação textural oco£

rero predominantemente na parte sudoeste do Brasil e na Colômbia, Peru e Bo_

lívia. Apesar de ácidos, como a composição de minerais de argila ? de

ilita em adição a cauliníta -e sesquioxido, estes solos apresentam uma a]_

ta capacidade de troca catiônica e apresentam um horizonte B-textural ou a£

gTlico, podendo ter baixa atividade de argila (Podzólico Vermelho- Amarelo,

álíco, atividade de argila baixa ou Paleuduits de acordo com a classifies

ção americana) ou alta atividade de argila (Podzólico Vermelho-Amarelo, á l ^

co, atividade ?Ha ou Tropudults na classificação americana). No Estado do

Acre pode ocorrer este tipo de solo com valores elevados de soma de bases,

caracterizando os Podzõlicos Vermelho-Amarelo, eutrõfíco ou Tropudalfs na
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classificação americana. Por outro lado, os solos sem diferenciação textu

ral cobrem uma área pequena em relação aos anteriores e ocupam a orla mais

oeste da bacia. Estes solos podem ser ricos como no Estado do Acre: CambH

solo eutrófico (Eutropts na classificação americana), ou pobres como os

que ocorrem nas planícies sedimentares da Colômbia e Equador.

Finalmente, na parte norte e sul , nos escudos cristalinos

Pré-Cambrianos, encontram-se solos bastante variados nas suas caracteristi^

cas. Alguns são bastante semelhantes àqueles encontrados na planície Amaziô

nica (formação Barreiras),como por exemplo, tatossolo Vermelho-Amarelo.Slico

(Haplortox na classificação americana). Outros solos são fisicamente sene

lhantes, mas sua fração argila apresenta uma grande porcentagem de oxido

de ferro ativo, devido ã maior riqueza da rocha-mãe (basaltos e rochas sedî

«entares ferro-magnésio). Estes solos são conhecidos como Terra-Roxa Estru-

turada (Pai eudalfs na classificação americana).

Solos relacionados as areas paleozõicas. De uma maneira ge_

ral são solos menos intemperizados em comparação aos solos formados sobre a

formação Barreiras devido ã menor impermeabilidade das rochas sedimentares

do Paleozõico (IRION, 1976). A mica, nestes solos, apresenta-

se ainda relativamente bem preservada, contrariamente aos feldspatos, que

já foram totalmente intemperizados,levando ã formação de caulinita.

IRION (1978) cita que,nas primeiras camada:;* estes solos são comparáveis

aos solos que ocorrem na formação Barreiras e nos escudos cristalinos, po

réin, a partir de 1,5 a f>m como conseqüência do in tempo ri sino parcial da

ilita, o conteúdo de magnosio e potássio aumenta.
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Solos sobre os depósitos Cretãceo-Terciario da região sudoes_

te da bacia Amazônica. Estes solos foram por SOEMBROEK (1984) relacionados

coro pertencentes ã parte oeste da bacia sem apresentar gradiente textural

significativo, sendc,portanto,ja mencionados. Brevemente, são solos mais ri^

cos em minerais, em comparação aos solos de formação Barreira e também menos

uniformes, sendo constituídos de sedimentos de textura fina resistente ã" i n f i l -

tração de água, portanto, pobremente drenados (IRION, 1976, 1978). O produ-

to final de intemperização destes solos é geralmente a montmorilonita de

baixa atividade (IRION, 1984 b) .

Solos formados sobre as várzeas Quaternárias. Estes solos

são formados pelos sedimentos transportados pelos rios e que são depositados

nas suas margens durante periódicas inundações. Geologicamente podem ser

divididos em várzeas formadas no Pleistoceno (mais velhas) e várzeas formadas

nòNoloceno (mais jovens,formadas há 5.000 anos)» ambas formadas pelas flutua-

ções do nível do mar e rios devido as glaciações nestes períodos. Segundo

IRION (1978), a área coberta pelas várzeas Pieistocênicase de aproximadamen-

te 3.400.000 km2, enquanto as várzeas Holocênicas ocuoam uma área de

64.400 km2.

Segundo IRION (1976), os solos.das várzeas pleistocênícas são

mais ricos em mi rurais, em comparação aos selos formados sobre a formação

Barreiras, sendo sua mineralogia constituída principalmente de caulim'ta,

ilitae traço de montmorilonita. 0 estado de intemperização é menos avançado

que aquele observado cm outros solos da Amazônia, no entanto, os cations ob_

servados as superfícies dos minerais, já foram substituídos por H30 devido



21

ao baixo pH da solução do solo. Porem, como já ressaltado, em menor grau

qi. outros solos Amazônicos.

As várzeas Holocinicas mais jovens e portanto mais próximas

das calhas dos r i os, podem ser consideradas como um dos solos, mais ricos da Ama

zônia. 0 seu conteúdo mineral está intimamente ligado ao material trans_

portado pelos rios de "águas-brancas", «tendo principalmente material origin^

rio da região Andina e sub-Andina ("GIBBS, 1965 e IRION, 1976). São solos

ml drenados,e,sendo ainda jovens, não houve completa intemperização de

seus-minerais (IRION, 1978)., IRION(1984a),analisou um perf i l localizado no

alto Solimões, na localidade de Terra Alta, o qual considerou como a mais

nova das deposições Pieistocênicas, portanto, bastante próxima da compos^

ção das várzeas Holocinicas. Este autor observa que desde a base até a pro

fundidade de 12 m,o sedimento mostra muito pouca alteração em rela_

ção ao sedimento recém-transportado pelo r io Solimões. Desta forma, a mine

ralogia da fração argila constitue-se principalmente de montmori lonita,

(IRION, 1976, 1984a). SOMBROEK (1984), situa as várzeas Holocinicas da

Amazonas em duas unidades taxonõmícas distintas. Nas várzeas altas com S£

los apresentando estrat i f i cação sedimentar e drenagem interna l i v re , são os

Fluventessegundo a classificação americana. Nas várzeas baixas predominam

solos mais argilosos, com restr i ta drenagem interna; são os Aquepts segu£

do a classificação americana. Segundo este mesmo autor, os Fluventes donî

nam a parte oeste da bacia ( r io Solimões) e os Aquepts são predominantes no

rio Amazonas, porção leste da bacia.
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2.5. Aspectos hidrogeoquTmicos da bacia Amazônica.

Sistemas de classificação das águas da Amazônia

Segundo SIOLI (1984), os rios.de uma maneira geral, não p£

deu ser considerados "microscomos" como os lagos o são. Nestes corpos há

predominância dos processos que circulam a matéria, tornando estes lagos re

lativãmente independentes dás contribuições exteriores. Muito pelo contra

rio, rios são considerados como "integradores" finais dos processos que

ocorrem em suas bacias de drenagem (RICHEY et aZ.,1982). SIOLI (1984) compjr

ra-os ao sistema renal dos animais, eliminando metabolitos produzidos pela

sua bacia de drenagem. Logo, suas propriedades físicas e químicas, até

certa extensão, refletem a composição geológica, climática, da cobertura ve

getal, etc.

Para a bacia Amazônica, STALLARD' (1983) observa que o subs

trato litolõgico e o regime de erosão das respectivas bacias de drenagem

controlam a composição química das ãguas superficiais. Dentro desta idéia,

6IBBS (1965), mostrou que aproximadamente 18% da área total da bacia forne

cem a quantidade total de sais dissolvidos e sólidos em suspensão para to

da bacia Amazônica. Desta forma, os sistemas de classificação das ãguas s£

perficiais da Amazônia tentaram relacionar a ocorrência de ãguas com di f ; -

rentes características químicas e físicas com o substrato geológico (SIO

LI, 1975 a;FIT"KAU,1975; STALLARD, 1983; FURCH, '.984).

A primeira classificação das ãguas superficiais da Amazônia

foi feita por SIOLI (1950), citado por SIOLI (1975 a, 1975 b). Esta das.
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sificação baseia-se nas características ópticas, associada a caracteristi^

cas químicas dos rios e sua área predominante de ocorrência.

Rios de "ãguas-brancas" são rios de éguas turvas, coloração

«m varias natizes de ocre, ricos em material particulado em suspensão, coro

rtlativãmente alta quantidade de e le t rõ l i tos , pH variando de 6,2 a 7,2, ten_

do sua origem principalmente nas montanhas Andinas. Predominantemente são os

grandes rios de origem Andina e sub-Andina, e.g. rio Amazonas-So limões, r io

Madeira. No entanto, alguns igarapés que drenam áreas CarbonTf eras durante

a estação chuvosa, podem apresentar este tipo de água (SIOLI, 1984).

Rios de "águas-claras" são rios de águas transparentes em vã

rios matizes de verde, com pouca quantidade de material em . suspensão,

CMposíção química e pH variáveis em função do-substrato geológico. Exem

pios: rio Tapajós e Xingu. Além destes grandes r ios, pequenos rios (igara

pés) podem apresentar este tipo de água, predominante nas florestas de teir

rá-firme e nos campos.

Rios de "águas-pretas" são rios de cor marron-oliva ("coca-

cola") ate roarron-café devido a substâncias húmicas dissolvidas. São bas-

tante ácidas(pH 3,8 a 4,9) e bastante empobrecidos em eletrõl i tos. 0'exsm

pio mais marcante é o r io Negro. Sua origeu está ligada â vários relevos

da bacia Amazônica, porém encontra-se sempre em associação a solos PodsO's

(KLINGE, 1967); basicamente a maioria dos igarapés que drenam a t e r r - f i r n e

da Amazônia são de águas-pretas.

Esta classificação, ainda que amplamente difundida, apresen^

ta alguns inconvenientes. A não uniformidade no pH e variação química das



águas claras revelam que estas águas são homogêneas somente quanto a cor.

Exeq>1i ficando, na zona da formação Barreiras (Terciãrio) o pH das águas c|a

ras esta em tomo de 4,5, enquanto águas claras que drenam regiões de ocor-

rência carbonífera o" pH sobe para 7. Em adição,a mistura de águas de difereirç

tes tipos, em rios de ordem superior . torna d i f í c i l a classificação deste

rio num tipo distinto. Esta tarefa torna-se mais d i f í c i l , quando os rios

wdam a coloração de suas águas em resposta ã estação seca e chuvosa. Este

fato ocorre principalmente em locais onde não existe uma cobertura vegetal,

acentuando a erodibilidade dos solos. Obviamente estas mudanças são muito

mis visíveis em igarapé do que em rios maiores, portanto, apesar destes in -

convenientes a classificação de Sioli e amplamente uti l izada, principalmente

na classificação de grandes rios (SIOLI, 1984; FURCH, 1984).

FITTKAU (1969), citado por FITTKAU et ai (1975), propõe a oM

visão da bacia Amazônica em três regiões geoquimicamente distintas e dentro

década região as características ecológicas serão relativamente uniformes.

As águas superficiais que drenam cada região serão indicadores geoquímicos

dos processos que ocorrem nestas áreas, obtendo,portanto, relativa homogenei_

da de, uma vez que estas regiões foram agrupadas de acordo com característi_

cas geológicas uniformes (SIOLI, 1968; STALLARD, 1983).

Os escudos cristalinos periféricos do norte (da Guiana) e ao

suV(Brasi lei ro) , constituem-se numa unidade ecológica, que e caracterizada

porter uma litologia mais heterogênea que a bacia sedimentar Terciária (fo£

«ação Barreiras). Como conseqüência, a disponibilidade de nutrientes é va -

riavel. A maioria dos rios que drenam estas áreas são rios de águas-claras,
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porém, como anteriormente ressaltados, de acordo com as condições climáticas

podem mudar sua coloração (FITTKAU, 1975; SIOLI, 1984).

A segunda unidade è* a Amazônia Central, que tem sua origem

geológica relacionada a sedimentos flúvio-lacustres do Terciãrio e Pleistoce

no (produtos de intemperismo dos escudos cristalinos ac norte e sul) com a

formação de solos extremamente pobres(PUTZER, 1984; IRION, 1979). ConseqúW

tenente os rios que drenam esta região apresentam uma concentração muito

baixa de eletrõl i tos. Geralmente são igarapés de ãgua-preta, ricos em subs_

tâncias humicas.

A região Andina, pré-Andina e as várzeas Holocênicas, que

se estendem até a Ilha de Marajó, são consideradas como a terceira uni-

dade(FlTTKAU 1975). Portanto, esta unidade ê totalmente formada por sedî

isentos Andinos, .que são erodidos e transportados para a região sub-Andî

na e daT para as várzeas da Amazônia (GIBBS,1965).Conseqüentemente, os rios

que drenam esta região são relativamente ricos em sólido em suspensão e em

eletrõlitos, sendo classificados como rios de ãgua-branca. Esta região e£

globa o rio Amazonas e seus principais tributários, exceto o Negro, Tapajós

e Xingu (FITTKAU, 1975).

STALLARD (1983) classificou as águas da bacia. Amazônica de

acordo com a carga total de cations (TZ+) e,segundo este autor, o substrato

litolÕgico e o regime de erosão controlam a composição química das águas s£

perfidais. Sua classificação esta também relacionada ã Geologia: (1) Rios

com TZ+ entre 0 e 200 peq/1, que drenam terrenos bastante intemperiza_

dos (sedimentos Terciãrios da bacia central, solos da bacia do rio Negro e
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regiões similarmente intemperizadas); a forma predominante de regime de ero

sio ê "limitada pelo transporte"»' ou seja» os produtores de intenperismo

são empobrecidos em relação ao substrato litolõgico original. Estes rios

nstram altos níveis de Fe, Al e H , sendo enriquecidos em Si relativamente

a outras espécies. (2) Rios com TZ entre 200 e 450 ueq/1 drenando terre

nos silfcicos consequentemente são ritos em si l ica em relação a outros cã

tions. Segundo STALLARD (1983) o controle geológico (testes rios è* exercido

principalmente pela intemperização de sil icatos. (3) Rios com TZ+ entre

450 a 3.000 iieq/1, drenam basicamente sedimentos marinhos e "red beds"

ricos em cations, presentes principalmente nos Andes Peruanos e Bolivianos.

As concentrações de Ca, Mg e alcalinidade são relativamente a l t a s . (4)

Rios com TZ+> 3.000 peq/1, drenam evaporitos, sendo ricos em Na e Cl . Rios

dos grupos (3) e (4) são controlados geologicarente pela intemperização de

carbonatos e evaporitos dos Andes,

Segundo esta classificação, no primeiro grupo (TZ+ entre 0 e

200 peq/1) enquadram-se os rios da bacia do rio Negro, Tapajós e Trombetas

que são formados no escudo c r i s t a l i n o B r a s i l e i r o . 0

rio Negro,na c lass i f icação de S i o l í . é considerado o mais famoso exemplo de

água-preta;os r ios Branco e Iça são considerados r ios de ãguas-brancas e os

rios Tapajós e Trombetas, r ios de ãguas-claras. Por outro l ado , segundo a

divisão ecológica de FITTKAU, o r i o Negro,antes de sua junção com o r i o Bran

co, faz parte da região P e r i f é r i c a Norte (escudo c r i s t a l i n o ) . Apôs a con

fluência com o r i o Branco, ambos passam a in tegrar a região Amazônica Ccn

trai (formação Barreiras). 0 rio Iça faz parte da região Periférica Oeste

(Andes e várzeas Holocênicas) e os rios Trombetas e Tapajós originam-se na

região Periférica Sul (escudo cristal ino), Ainda fazem parte deste primeiro
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jrupo os rios OuUT, Tefé e Coari, considerados nos de águas -pretas e perten

antes i região Aaazõnica Central na classificação de Fittkau.

Ao segundo grupo (200 < TZ+ < 450ueq/l) pertence* os rios

tateira, próximo ã sua foz, Napo (Mostrado ã 08.07.76), Branco (amostrado

• 07.04.78), Tronbetas (amostrado a 03.06.77) e Purus. 0 r io Madeira e JU

•o ten suas cabeceiras nas regiões súb-Andina e Andina, respectivamente, o

rio Branco e o r io Tnmbetsnos escudos cristalinos, Norte e Sul, respecti-

vaaente e o r io Purus ten tanbé* origem sub-Andina, drenando una extensa

área de sedimentos marinhos. Os rios Branco, Madeira e Purus são rios de

ígws-brancas. 0 primeiro origina-se na região Periférica Norte e os dois

últimos na região Periférica Oeste.

Grupo 3 (450 < TZ+ < 300 peq), enquadram-se os rios Solimões,

taazonas, Naranon e a maioria dos rios que compõe»a sua bacia, r io Madeira

Mostrado em Porto Velho, Napo amostrado em 20.05.77, Japurã e Juruã. To

dos têm formação Andina ou sub-Andina, portanto,pertencem ã região Periféri

ca-Oeste e são considerados rios de águas-brancas.

Ao quarto grupo (TZ+ > 3.000 peq/1) enquadram-se somente

rios da bacia de drenagem do Ucayali, que são rios que drenam evapori^

tes Andinos, fazendo parte da região Periférica Oeste e provavelmente sejam

considerados rios de ãguas-brancas.

Como se pode notar, na classificação de'Stailard, alguns

rios, conforme o local e o período em que foram amostrados, podem fazer pa£

te simultaneamente de dois grupos. Como exemplo, o rio Madeira na cidade

de Porto Velho, tem um TZ+ de 620 peq/1, enquanto proximo a sua foz,
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«pôs ter recebido a entrada de vários tributários con baixa concentração de

eletrõlitos, a concentração caí para um valor nidi o entre duas anos trás de

415 ueq/1, ou seja, devido a U M variação espacial o r io Madeira pertence

simultaneamente a.dois grupos. 0 r io Napo e Troabetas, por outro lado.apre

senta* a mesma característica, todavia, a razão para tanto e a diferença

ca concentração de eletrõl i tos que estes r i os.apresentaram por serwr coleta

è» em épocas diferentes, assim a 08.07.76 o r io Napo teve um TZ+ de 400

«q/1 e no dia 20.05.77 de 493 ueq/1, enquanto o r io Trombetas tem um

T7.+ de 281 ueq/1 dia 14.06.76 e de 99 ueq/1 dia 03.06.77.

En adição, também se pode notar que ha uma similaridade en_

tre os três sistemas de classificação,quando se trata de rios com TZ+ >

450 ueq/1, relativamente ricos em eletrõl i tos, os quais originaram-se na re

fíão Andina ou sub-Andina.Fazendo parte da região Periférica Oeste, segundo

a classificação proposta por Fittkau e são também todos rios de ãguas-bra£

cas segundo a clássica divisão de S io l i . No entanto, rios relativamente p£

bres en e letrõ l i tos, TZ + < 450 uéq/1, mostram discrepâncias quando classi-

ficados pelos três sistemas; por exemplo, o r io Iça , tr ibutário da margem

esquerda do Solimões, na região noroeste i classificado como um rio de

água-branca, portanto deveria apresentar uma concentração relativamente maî

or de eletrõl i tos.

Os três sistemas de classificação das águas superficiais da

Amazônia, s ; baseiam na premissa que o substrato geológico exerce

o maior controle sobre a composição química das águas superficiais. Como

visto, devido a complexidade da área, os três apresentam algumas imperfei

çõesM No'entanto, permitem o conhecimento de uma série de propriedades dos
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rios,quando são classificados por um dos três sistemas.

FURCH (1984) selecionou 9 corpos hídricos, 5 dos quais repre

scntativos da área Periférica Oeste segundo a classificação de Fittkau,

l representando a área Periférica Norte e os 2 restantes representando a

feuõnia Central. Pela analise da composição química destas águas,a autora

Classificou estas águas sob o prisma estritamente químico, comparando-as

por f in a composição média das ãguas mundiais . e relacionando sua carga de

eletrolitos com as províncias geoquímicas estabelecidas per FITTKAU (1971).

Sem levar em conta as variações temporais na composição quí-

irica das ãguas, ã autora chegou S conclusão de que as ãguas associadas a pro

»íncia Periférica Oeste (r io Solimões e lagos de Várzeas) são as mais r i .

casem eletrõl i tosl Nestas ãguas ha predominância de Ca e HCO3 permitindo

a classificação das mesmas como ãguas carbonatadas, o tipo mais comum encoin

trado no mundo. As ãguas que drenam a região Periférica Norte (rio Negro

c rio Tarumã Mirim) tem uma concentração bem menor em e let ro l i tos , 15% da

concentração encontrada na região Periférica Oeste, são relativamente ãci_

das (pH 5,1) havendo dominância de metais aicalinos (Na e K) e escassez Ide

«tais ai ca l i nos terrosos (Ca e Mg) e caròonatos, 24% da sua composição é

constituída de elementos traços, principalmente Fe e Al . 0 pH bastante ãcî

do, em torno da 4,5.extremamente pobre em eletrõl i to com predominância bas-

tante acentuada de metais alcalinos (57%),22% de elementos traços e somente

com l l í de Ca e Mg alcalinos terrosos) caracterizam os pequenos igarapés

que escoam das florestas de terra-firme da Amazônia Central.

Em comparação a concentração média mundial para águas doces,
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as águas representantes da região Periférica Oeste apresentam a mesma propor

çio de elementos, com dominãncia de Ca e HCOj. No entanto,o conteúdo iõnico

é bastante menor» somente 33% da concentração media mundial. As águas que

drenam a província Periférica Norte, mais pobres que a primeira, têm somente

5X da quantidade de eleírÕlitos em relação a concentração - média mundial;

o mesmo ocorrendo com as ãguas da Amazônia Central. Concluindo, a autora

afirma que a divisão geoquímica proposta por FITTKAU (1971) é refletida na

composição química das ãguas que drenam diferentes províncias. No entanto,

«esmo dentro da uniformidade espacial de cada província geoquímica existem

diferenças locais na composição química das águas e que a distriouição pro

porcional dos elementos nos corpos hídricos pode ser bastante út i l no enten-

dimento deste fenômeno e na geoquímica geral da Amazônia.

2.6. As florestas de terra firme e as características químicas dos ig£
rapes que as drenam

Independentemente dos sistemas de classificação das águas da

Amazônia, os quais na verdade são abstrações de ordem metodológica e didati^

ca da ciência dos Homens, dois principais fenômenos são relevantes: a relji

tiva riqueza de eletrÕlitos das ãguas que são formadas nos Andes e na região

sub-Andina (entre outros STALLARD, 1983; GIBBS, 1965; JUNK & FURCH, 1986;

SIOLI,1975b) o a pobreza de eletrÕlitos que caracteriza as ãguas que drenam

as florestas >Je terra-firme da Amazônia Central (entre outros, BRINKMWN,

1985} STALLA3D, 1983; JORDAN, 1982). Tanto a riqueza das águas com origem

nos Andes como a pobreza das águas que drenam as florestas de Terra-Firme

refletem as características de seus substratos geológicos (SIOLI, 1968). C£
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m postulado por GIBBS (1965) o relevo acentuado e o intemperismo, principal

•ente f ís ico, do substrato geológico relativamente recente (Pleistoceno) fo£

necen material em suspensão edissolvido, os quais são responsáveis pela rela

tiva riqueza destas águas. Por outro lado, na Amazônia Central,,o substrato

geológico é mais antigo (Terciário) produto de intemperismo dos escudos cris

talinos Pré-Cambrianos (IRION, 1984a).; Nesta região de relevo suave predomî

na o intemperismo químico, conseqüentemente, os solos serão empobrecidosj e

ricos em caulinita na fração argila (JORDAN, 1986; GIBBS, 1965; STALLARD,

mi).

I , Paradoxalmente, sobre este pobre substrato geológico, cresce

uma floresta bastante rica em biomassa e nutrientes (KLiNGE et ai. , 1975).

Conseqüentemente o saldo resultante do balanço de nutrientes desta floresta

poderia enriquecer seu "sistema de excreção" - os igarapés de ãguas-pretas

que a drenam. Fato semelhante ocorre em outros ecossistemas (POGGIANI, 1976;

LIMA, 1976 ). No entanto, vários mecanismos de retenção de nutrientes deji

tro da floresta fazem com que haja um ciclo bastante fechado. Como resulta

do as perdas do sistema são mínimas (HERRERA, 1986; JORDAN, 1982; FRANKEN

'tal., 1985, entre outros). Dentre os mecanismos de retenção de, nutheji

ics, JORDAN (1982) destaca: a grande quantidade de raízes superficiais com

grande capacidade de absorver nutrientes da matéria orgânica em decomposição,

presença de micorrizas que aumenta a ef iciêrcia na absorção de nutrientes,

folhas com epiderme resistente evitando o aiaque de insetos e perdas por li_

xiviação, compostos produzidos pelas plantas que evitam ou desencorajam seus

consumidores e epífitas que absolvem cations e fixam N atmosférico. Em

adição, BRINKMANN (1985) ressalta que as folhas das árvores destas florestas
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sofrem desintegração e decomposição antes da queda. Os produtos de deconpo

sição são transfer idos da copa e caules para o chão através do escoamento

pelo tronco e precipitação i n te rna , os qua is , v ia de regra, são mais eji

ríquecidos em e le t r o l i t o s com relação ã chuva e ao escoamento super f ic ia l

(FRANKEN et ál,t 1985; BRINKMANN & SANTOS, 1973; BRINKMANN, 1985). No er̂

tanto, BRINKMANN (1985) enfat iza que a fonte de nutr ientes mais importante

é a queda de fo lhas, KLINGE & RODRIGUES (1968) estimaram qúe 4,8 a 6,4 t

de matéria seca/ha/ano chegam ao solo como folhas mortas. Comparando este

valor i massa de folhas nas árvores KLINGE et a i , ,(1975) encontraram que

aproximadamente 80% das folhas caem anualmente ao solo. Outra importante ca_

racterística destas f lorestas t rop ica is no aproveitamento e f ic ien te dos nu_

trientes que circulam no sistema e a grande variedade específica das arvo_

rcs, porem com baixo número de indivíduos por espécie (KLINGE et ai., 1975).

Esta diversidade proporciona uma exploração mais abrangente do sistema, au_

ncntando a e f ic iênc ia na^ut i l ização de nutr ientes.^ ^ '•' ^['\V^~" r i t

HERRERA (1986) observou que mais de 80# do elemento cá lc io

encontra-se na biomassa da f l o res ta e , consequentemente, menos de 20% esta

va no solo. Este autor calculou o período de "turnover" do cálc io para a

floresta de terra- f i rme estudada em somente 28 anos. STARK & JORDAN (197rt),

citados por HERRERA (1986), observaram que 90% do cá lc io radioat ivo aplica_

do via água na superfície f icou ret ido na massa de raízes. Em adição, o * i ^

xiviamento de bases da superf íc ie para o sub-solo e bastante pequeno, conse_

quentemente a. ãgua-subterranea também e bastante pobre em bases (BRINK

MANN, 1985).



33

Trabalhando em florestas tropicais de terra-firme próximas a

Manaus, BRINKMANN (1985) encontrou que do total de elementos alcalinos te£

rosos (Ca e Mg) que chegavam até* a superfície somente 0,02% e fornecido pela

chuva, 13,46% pelo escoamento através do caule, 29,67% pela precipitação i j i

terna e 56,11% pela queda das folhas e galhos e somente 1,5% saTram do siste

na pelos igarapés: FRANKEN et dl. (1985) mostraram que para vários elemen^

tos o fluxo destes na precipitação interna foi maior tanto em relação a ei™

va como ao escoamento superf ic ia l . VITOUSEK (1984) mostrou-que as florestas

Amazônicas utilizam cálcio mais eficientemente em comparação as florestas

de clima temperado.

Contrariamente, o nitrogênio não parece ser um elemento tão

critico para as florestas tropicais como são os elementos alcalinos terrosos

(JORDAN, 1982; VITOUSEK, 1984; HERRERA, 1986). Segundo dados obtidos por

BRINKMANN.(1985), o aporte de N total ã superfície foi de 145 t/ha/ano, dos

quais 20% (29W t/ha/ano) foram retirados do sistema pelos içarapés JORDAN et ai.

{1982} mostraramque nas florestas de San Carlos do r io Negro (Venezuela), 63%

do nitrogênio estava no solo e os restantes 37% estavam na matéria viva da

floresta, calculando um "turnover" de 215 anos, bem mais longo que o encon̂

trado para calcjo (28 anos). Finalmente, VITSOUSEK (1984) observou que
m

ouso de nitrogênio pelas florestas tropicais é tão ineficiente quanto o

usado pelas florestas, temperadas. Provavelmente, as razões para tanto se_

fiam, segundo JORDAN (1982), a não dependência do suprimento de N em relação

ao solo, ou seja, a entrada de nitrogênio via atmosférica e o potencial de

fixação de N atmosférico por organismos superficiais e leguminosas seriam S£
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ficientes para supr i r a f l o res ta de n i t rogênio. Este autor obteve um valor

de 16,2 kg N fixado/ha*. SALATI et ai. (1982) calcularam para a bacia como

un todo, uma fixação de N atmosférico de 120 x IO5 t /ano, considerando-se

que a bacia Amazônica tem 6,3 x 10* ha a quantidade de N f ixado por hectare

serí de aproximadamente 19,0 kg/ha. No entanto, SILVESTER-BRADLEY etc3( 1980)

encontraram um baixo potencial dé'f ixação de N atmosférico nas f lorestas de

Terra-Firme da Amazônia.

Consequentemente, os igarapés que drenam as f lorestas de Ter-

ra-Firme, os quais.se uni dos,resultariam em centenas de vezes o tamanho do

rio Amazonas (SIOLI, 1975a) .apresentam uma baixa concentração de e l e t r Ó l i t o s ,

sendo esta a maior caracter ís t ica destes pequenos r ios._J ' V ^ M

2.7. A várzea da Amazônia: característ icas gerais

A várzea da Amazônia pode ser v is ta como uma enorme área inun_

dãvel, produto da deposição de sedimentos pelos r ios de ãgua-branca.ricos em

sedimento em suspensão de origem Andina (JUNK, 1983; SIOLI 1975b; JUNK,

1970). Nos Andes predomina uma l i t o l o g i a bastante variada, geologicamente

recente ( f i n a l do Te rc iá r i o ) , com um relevo bastante acentuado. Estas cara£

terTstícas são responsáveis pela produção de grande quantidade de produtos

de intemperismo, principalmente f í s i c o , que são depositados na região

pré-Andina ao pé da cordi lhei ra (GIBBS, 1965; STALLARD, 1983). A p a r t i r

desta área és to material c erodido c redepositado inúmeras vezes ao longo da

calha do r i o Amazonas,originando suas várzeas que perfazem uma área aproxima

da de 50.000 a 60.000 km2 (STOLI, 1975a,1984).
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Nas partes mais próximas ãs margens a várzea tem uma elevação

•aior, constituída principalmente de sedimentos mais grosseiros que são pro£

tamente depositados. A medida que a água da inundação, avança em direção ã

terra-firme, a água torna-se mais decantada e o material sedimentado sera"

predominantemente const i tuído de material mais f i n o . Como conseqüência o

terreno declinara suavemente nesta direção e nas.partes mais baixas haverá

a formação de lagos relativamente rasos - os lagos de várzea (SIOLI, 1975a,

1975b ,1984).

Devido sua hidrodinâmica, o r i o Amazonas transforma continue

mente a paisagem das várzeas. Eni áreas desprotegidas, sedimento roa_

cio recém depositado é erodido e transporatado r i o abai

xo. Contrariamente, nas áreas mais protegidas das correntes, o s£

dimento i depositado e ano após ano são construídos novos terraços; a pa£

t i r de uma certa a l t u r a , estes terraços começam a ser colonizados pela vege-

tação característ ica das várzeas, principalmente Salix hwròoldtiana e as gra

nfneas característ icas destas áreas (JUNK, 1970, 1984, SIOLI, 1975a). Este

dinamismo resulta na formação de um sem numero de i l h a s , diques marginais,

lagos, canais, furos e paranãs (JUNK, 1984; SIOLI, 1975 a) .

Devido a origem do sedimente depositado na várzea,o solo ai

formado ê bastante f é r t i l , re f le t indo as característ icas químicas e minera^

lógicas do sedimento transportado pelos r ios (IRION, >976, 1978, 1982,1984a;

RADAM, 1978). Em adição, os lagos-de-varzea da Amazônia são relativamente

produtivos, (JUNK, 1970; DEVOL, 1984, FORSBEUG, 1984; SCHMIDT, 1973b). Estes

fatores conjugados fazem com que a várzea da Amazônia seja a área mais dens£



36

*nte habitada na região (MEGGERS, 1984, 1986), fornecendo alimento a seus

habitantes através de plantações em seus solos e da seus estoques pesqueî

ros.

Portanto, a várzea- pode ser considerada como um elemento £

loctone a paisagem Amazônica, não so pelas propriedades químicas de seus

solos e corpos hídricos corno pela sua morfologia e relevo, totalmente con -

•trastante em relação i terra-firme (SIOLI, 1975a,1984). SIOLIj 1975a) entende

a várzea como um apêndice f é r t i l , uma prolongação dos Andes, que pode

ser visto como um vulcão em erupção e as larvas expelidas invadem a planT

cie Amazônica carregadas pelos rios de ãguas-brancas.

2.8. Os lagos de yãrzea da Amazônia

Os lagos de várzea da Amazônia ocupam uma área aproximada de

1.000 km2 (SIOLI, 1975a ). Enquanto os rios são considerados sistemas £

bertos, devido ao constante movimento da água, lagos são considerados <>iste_

mas fechados. A maior característica dos lagos de vá>

zca é a sua condição de sistemas intermediários entre sistemas a

bertos e fechados (JUNK X FURCH, 1986). Pois em adição a entrada de Zyuò

e nutrientes <la sua bacia de drenagem, estes lagos recebem água e nutrieii

tes de um r io alimentador. A importância de cada um varia sazonalmente. Em

adição,as duas fontes podem ser geoquimicamente distintas, provocando uma

grande variação na carga hidráulica e de nutrientes. Processos físicos,

quTmicos e biológicos como: absorção e liberação de nutrientes por
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•ais e plantas» sedimentação, decomposição e troca de nutrientes entre água

csedimentos determinarão a composição final de nutrientes na água (FORS

KRG et ai., no prelo ; JUNK, 1934; LOPES et ai., 1983; SIOLI, 1975a).

Asesma influenciara a composição química dos rios e consequentemente o O£

çwento geoquímico mundial (RICHEY «t ai.t 1982).

FITTWU et aZ.O975)observararaque a relativa influência dos

«tois tipos de água qüe compõem os lagos de várzea i função da sua posição

no relevo. Lagos situados em ilhas são praticamente preenchidos exclusiva^

•Hite com água do r i o . Por outro lado, lagos situados na várzea, porém

próximos à Tsrra-Firme serão governados na seca por ãgua-preta da floresta

e na cheia por ãgua-branca do r i o , resultando num gradiente de mistura des_

les dois tipos de água de acordo com a posição do lago entre o rio e a ter

ra-f i rme.

No entanto, FORSBÍRG,et ai. (no prelo) , estudando um grande

nÚRcro de lagos,encontraram que a proporcionalidade entre ãgua-preta e água-

branca ê também função de tamanho da bacia de drenagem do lago em relação ã

área do mesmo. Desta forma, lagos com bacia de drenagem insignificantes em

relação ã area do lago terão a priori água do rio que o alimenta.durante o

ano todo. No outro extremo estão lagos com bacias de drenagem bastan':e

grandes em relação a áreas dos lagos. Neste caso, durante a seca, a água i!o

rio será totalriente substituída por água da bacia local. Entre estes dois

extremos estão lagos intermediários, nos quais ,durante a seca,haverá una

•istura entre água de rio e água oriunda da bacia de drenagem. Durante o

período de cheia, Independentemente do tamanho da bacia de drenagem em rel£

(M ã área do lago, haverá domínio de água do r io com o qual o lago está
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ei contato. Portanto» de uma maneira geral» no período de cheia a composî

çlo química dos lagos re f le t i rá a priori a composição química dos rios que

os alimentaram, desvios destas condições ref let irão processos de origem in_

tema. Por outro lado, durante o período de seca» alguns lagos, nos quais

há predomínio de água da bacia local (grande tamanho de bacia em relação ã

area de lago) a composição química ref let i ra a composição química destas

águas e lagos em condições intermediárias, onde há mistura dos dois tipos

de ígua, terão sua composição química determinada pela proporcionalidade

desta mistura. Da mesma forma, desvios destas condições espelharão proces^

sos de origem interna ao lago (FORSBERG et ai,, no prelo).

Outra importante característica dos lagos de várzea da Ama

zônia e a baixa concentração de oxigênio dissolvido. No período de cheia

o$ lagos de várzea tornam-se mais profundos. Durante o dia ocorre um gra

diente térmico ate aproximadamente a profundidade de 5 m,estratificando a

coluna de água até* esta profundidade. Durante a noite,com o resfriamento

da água superficial.haverá uma mistura completa dentro da coluna de ãgua,

atingindo aproximadamente 5 m, Esta mistura faz com que até a profundidade

considerada a concentração de oxigênio seja homogenizada durante o período

diurno. Porém abaixo desta profundidade não haverá mistura, como conseqteri

cia, prevalecerão condições de anaerobismo,podendo haver fornação de H2S.

No entanto, mesmo dentro desta zona aerõbica a quantidade de oxigênio é re-

lativamente baixa. Vários fatores contribuam para este fenômeno, dentre

eles: a baixo solubilidade do oxigênio a altas temperaturas; a reduzida

circulação de ãgua devido ã pouca variação na temperatura; processos que

aceleram o consumo de matéria orgânica ; decomposição do material aioctone



«ora*- oe
«8U0TECA

39

trazido pelo rio e g produção de oxigênio por fitoplacton é reduzida devido

ao sombreamento determinado pelas macrõfitas aquáticas (SCHMIDT, 1973 a;

JUNK, 1984).

Durante a seca a estratificação da coluna da água é pratic£

•ente inexistente, pois o lago torna-se bem mais raso facilitando a mistura

das camadas pela ação dos ventos e movimentos dos peixes no fundo dos l£

ijos. No entanto jtnesmo nestas condições existe um gradiente na concentração

de oxigênio com valores menores no fundo do lago (SCHIMIDT, 1973a). Visando

sua sobrevivência, plantas e animais desenvolveram várias adaptações para

enfrentar esta condição de ausência de oxigênio (JUNK, 1984).

2.9. Produção primária nas águas da Amazônia

0 estudo da produção primária nos vários ecossistemas aquãti^

cos da Amazônia teve sua maior ênfase a partir de 1967 (SHIMIDT, 1973 a) .

Dentre os sistemas estudados, grandes rios de ãguas-brancss»

pretas e cl arase igarapés que drenam a floresta de terra-firme e lagos de var_

zea, estes úHimos foram sem dúvida os mais produtivos (SIOLI, 1975a; "SCH_

MIOT, 1973; RAI & HILL, 1984). Segundo RAI & HILL (1984) uma das mais

importantes características destes lagos é o balanço energia-biomassa, no

qual a entrada dos rios nos lagos fornece a energia e o lago responde cem

uma produção razoável de biomassa. Portanto, parece que a várzea e o ecos_

sistema que da início ã cadeia trófica na Amazônia. Como conseqüência a

produção pesqueira é bastante dependente deste sistema. JUNK (1984) salieri
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ta que apesar da relativamente alta quantidade de nutrientes existentes na

água do rio Madeira este rio é be.m pouco pis cos o. devido ã escassa formação

de várzeas em suas margens. SCHMIDT (1973 b) calculou a part ir da protto

çio primaria uma produção pesqueira anual de 100 a 150 kg/ha em um lago

de várzea, .

As principais limitações ã produção primária nas águas da ta

cia Amazônica são da ordem física ( fa l ta de luz) e química (limitação de nu

trientes).

Nos pequenos igarapés que drenam a Amazônia Central, estes

dois fatores estão conjugados. Devido a floresta estes igarapés encontram-

se permanentemente sombreados, somente 1 a 2% da radiação solar chega ate

sua superfície (SIOLI, 1975a), Em adição, como já visto anteriormente, nes_

tes igarapés a concentração de nutrientes é bastante baixa. Portanto, os

animais de diferentes níveis tráficos que habitam este ambiente são depen̂

dentes de materiais alÕctones para sua sobrevivência (SIOLI, 1975a).

Nos grandes rios, obviamente,o problema de iluminação exter_

na não ocorre,Porém,nos rios de~ãguas-br£ncas , a grande quantidade de mate_

rial em suspensão ocasiona uma entrada de luz limitada aos primeiros centf

metros da coluia dágua. Logo, apesar da não limitação de nutrientes, a

falta de luz e a correnteza contribuem para que a produção primária nestes

rios seja bastante reduzida (RAI & HILL, 1984; SIOLI, 1975a). Nos grandes

rios de águas pretas,a maior limitação a produção primária é de ordem nutri_

cionai,muito embora a penetração de luz nestas águas não atinja níveis

Ideais para a produção primária, apesar de ser maior que a encontrada nos

rios de ãguas-brancas(SCHMIDT,1973b; SIOLI,1975a).Nos rios de aguas-clar.js
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que formam grandes lagos em suas bocas (r io Tapajós e Xingu) a produção prima

ria pode ser considerada intermediária entre os lagos de várzea e os gran_

des rios de águas brancasè pretas. As condições para penetração de luz sãofaw

râveis e freqüentemente ocorrem "bloons" de algas azul -verdes» a maior l i -

tit&ção ao desenvolvimento de algas nestas águas e a escassez de nutrien_

tes.. Porém o rápido "turnover" destes nutrientes torna possível uma razoã_

vel produção primária nestes r ios. . SCHMIDT (19736) encontrou,por unidade

de área, valores semelhantes aqueles encontrados para lagos de várzea, no

entanto, devido ã pobreza de nutrientes, valores menores por unidade de vo-

lume (SIOLI, 1975a).

Nos lagos de várzea,as condições de iluminação tornam-se acte

quadas para produção prima ri a, quando há sedimentação das partículas em sus_

pensão trazidas pelo r io que inunda a várzea no período de cheia. Em adi_

ção, estes rios também carreiam nutrientes dissolvidos. Estes dois fatores

aliados a alta temperatura fazem com que a produção primaria seja maior

tas águas que em qualquer outro sistema aquático da Amazônia.

SIOLI (1975a) encontrou no lago Cabalina (ligado ao r io

noes), para um determinado dia de coleta, elevados valores de temperatura

da água (33.49C) e pH (8 ,8 ) . Dessa forma todo C02 l ivre foi consumido e a

concentração 02 atingiu 150% de saturação.

SCHMIDT (1973 b), trabalhando no Lago Castanho, um lago de

várzea interligado com o r io Solímões, ressalta que a produção primaria nes_

te ambiente é caracterizada por duas peculiaridades: a produção tem lugar

numa camada relativamente pouco profunda na coluna d "água,variando sua espes_
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sura sazonaimente cm função da profundidade do lago (6 m na época cheia e

0,5 m na época seca). A segunda peculiaridade é a elevada produção por uni.

dade de volume, sendo os maiores valores encontrados durante o perTodo de

seca, 1,8 g c/m3/d (15/11/67) e 2,15 g C/m3/d (23/10.69). Os valores mínji

•os foram encontrados durante a entrada da ãgua do rio devido ã diluição da

•assa fitopianctônica pela ãgua invasora e pela desfavorável condição de

luz nesta época, o menor valor observado foi de 0,32 g C/m3/d.

Por outro lado, a produção por'unidade de área apresentou

seu maior valor (1,5 g C/mVd) no período de cheia, logo após haver cessado

o fluxo de água do rio para dentro do lago (SCHMIDT, 1973 b) .

A produção líquida anual foi de 3 t C/ha, que é bastante

considerãvel,se1br comparada a outros lagos tropicais. Finalmente, SCHMIDT

(1973 b) ressalta que a maior limitação ã produção primária neste sistema e

precária condição de luz predominante durante todo o ano e que a produção

primaria, em última análise, sofre variações durante o ciclo hidrolõgico c£

•o resposta a flutuações do nível de água ocasionada pela oscilação no ní

vel do tributário aÒ qual se acha conectado.

Para o lago Cristalino que se acha ligado ao r io Negro, RAI

1HILL (1980) observaram que a produção, prima ri a é limitada aos primeiros

2m da coluna de água. Estes autores concluíram que a escassez de luz é de

ocorrência generalizada nas águas dos lagos de várzea da Amazônia. No en -

tanto F0RSBER6 (1984), através de bioensaios experimentais conduzidos com

água das te lago, observou que a produção primaria era limitada pela baixa

concentração de fósforo em suas águas. Também para este lago, RAI & Hlt.L
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(1980) observaram que as maiores produções ocorrem na época seca, embora a

Mior produção tenha sido encontrada nos dois meses iniciais durante a subida

da água. Ainda os grandes autores ressaltam que a produção deste sistema é

•uito mais respiratória que fotossintêtica, sendo a produção de fitoplan£

ton 18% da massa bacteriana produzida- Para o período estudado, a pro

dução p.imãria de fitoplancton por unidade de area no lago Castanho foi

bem menor em comparação ao lago Cristalino, 0,8 g C/m3/d para o primeiro e

4,3 g C/m /d para o segundo.

. Concluindo, em comparação a outros lagos tropicais do conti^

nente africano, a produção primaria dos lagos de várzea da Amazônia é bas_

tante semelhante (RAI & HILL, 1984). As principais limitações para a prod£

çio primaria nestes lagos, são de ordem física (luminosidade) em primeiro

lugar e ordem química (limitação de nutrientes) em segundo(SCHMIDT, 1973 b ,

FITTKAU et ai., 1975; SCHMIDT, 1973). A produção de fitoplancton nestes

lagos ê sazonal, variando em função do nível de água nos lagos, determinado

pela altura do r io com o qual está ligado (SCHMIDT, 1973 b; RA! & HILL,

1984). Troficamente RAI & HILL (1984)classificam os lagos de várzea como

•ultitrÕficos, destacando que os conceitos de níveis tráficos desenvolvidos

para la ĵos temperados não sé aplicam a estes lagos.

A segunda importante fonte na produção primária são as grainí

neas - Paspalun faaoiculatimtP. repense Eohnocloa polystaohya e plantas a_

quíticas flutuantes -Eioohornia crassipes, Pistia stratiotes e Salvinia ax-

riculuta, entre outras que habitam as várzeas da Amazônia. Estas plantas

são denominadas inaistintanente de macrófitas aquáticas por JUNK (1984) e

JUNK & H.WILLIAM (1984).
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Esta comunidade de plantas aquáticas encontra-se bastante a-

daptada Ss condições de permanente flutuação do nível de água em seu habî

tat. Assim, rápido crescimento, alta taxa de reprodução e órgãos flutuado

res são algumas das características destas plantas para se adaptarem ao seu

Rio (JUNK, 1970; JUNK & HOWARD-WILLIAMS, 1984). Em adição,algumas plan

Us têm seu principal período de crescimento durante a fase aquática do sis_

tema. Entre estas plantas estão aquelas que flutuam livremente na superfT

cie (Eioohorinia craesipes, Salv-Cnia spp., Pistia stratiotes entre outras),

não enraizadas, mas submersas{utricularia spp.), enraizada; ao sedimento com

folhas flutuadoras {Victoria amazônica) e enraizadas ao sedimento com fo

lhas emergentes como a gramínea Echnocloa polystachya (JUNK & HOWARD -

HIILIAN, 1984). Por outro lado, há plantas que têm sua principal fase de

crescimento durante a fase terrestre. Entre elas a gramíneaPaspalum fascia^

latm, bastante comum nas várzeas (JUNK A HOWARD-WILLIANS, 1984).

Para pi antas de crescimento predominante na fase aquática e

de flutuação l i v re , JUNK & HOWARD-WILLIANS (1984) encontraram taxas de cres_

cimento bastante significativas. A taxa de crescimento para Salvinia ou

rieuluta no lago Castanho foi de 0,096 g/g/dia, 0,088 g/g/dia para Pistia

otratiotes e Eiohhornia crassipes 0,074 g/g/dia. Com estas taxas de cresc^

sento dentro de 7 a 10 dias estas plantas dobrariam sua massa.

Para as gramíneas os mesmos autores encontraram uma product)

líquida de 3 a 5 t/ha/ano para Paspalum repens (JUNK, 1970), no entanto

JUNK & HOWARD-WILLIAN (1984) encontraram valores bem mais elevados para Pao^

palwi fasaicul&tum - 39 t m.s./ha/ano, argumentando que E. polystachya deve
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apresentar uma produção primaria, próxima a este valor. Em adição a produção

de material vegetal, junto a estas plantas ha o desenvolvimento de uma fauna

bastante diversificada (JUNK, 1973). Segundo SIOLI (1975a) este biõtopo

forma o mais rico de todos ecossistemas aquáticos da Amazônia, tanto em gru-

pos taxonÕmicos como no número de indivíduos.

Nes.ta comunidade de plantas, como para os fitoplanctons e

bactérias, o balanço energia/biomassa de RAI & HILL(1984) tem uma de suas

«ais contundentes exprssões.Os nutrientes para as plantas são retirados dos

sedimentos e da água sendo fixados na biomassa. Desta forma tornam-se dispp_

níveis a outros organismos que não poderiain aproveitá-los caso não fossem fj_

xados na biomassa. Durante a seca, com a decomposição de uma fração destas

pintas, parte destes nutrientes passam ã fase terrestre, agindo estas plar^

tas como fert i l izantes naturais (JUNK, 1984, NODA et al.t 1978). Outra par-

te destas plantas passa da várzea para os rios entrando na sua cadeia trÕfi_

ca. Portanto, além de importantes na produção primária, estas plantas são

fundamentais na transferência de nutrientes entre a fase aquática e terres^

tre, tornando a riqueza em nutrientes dos rios disponíveis aos organismos

terrestres.

Finalizando, a várzea pode ser vista como um dos sistemas ir.ais

férteis da Amazônia, oriundo dos Andes e totalmente diferente das florestas

de terra-firme

JUNK (1980, 1984) considera que, devido"ã existência de uma

fase terrestre e outra aquática, as várzeas não têm um biõtopo definido, mas,

sim, um mosaico de biÕtopos. Dentro desta característica, a fauna e flora
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desenvolvem uma serie de adaptações para melhor aproveitarem as condições

oferecidas por este sistema.

Sob o prisma da ciei agem de nutrientes, JUNK (1980) enfatiza

que a várzea tem que ser tratada como Um ecossistema específico, intermedia^

rio entre sistemas abertos como os rios e sistemas fechados como os lagos.

2.10. Aspectos climatolõgicos

Segundo SALATI (1984), a Amazônia, situada na região equato

rial» recebe no limite superior da atmosfera um máximo de 875 cal.cnf^d"1

entre janeiro e dezembro e um mínimo de73Ocal.cm 2d l em junho e julho. De£

ta quantidade, cerca de 50% chega ã superfície. Devido ã nebulosidade os

valores extremos não coincidem entre s 1 , desta forma, a maior radiação na

superfície ocorre nos meses de setembro-outubro e a menor de dezembro a

abril (VILLA NOVA, 1976; RIBEIRO, 1982), Portanto, a radiação solar media

que atinge a superfície está em torno de 400 cal.cm"2d"a. Desta radiação

somente 30% ou 120 cal.cm"2d"a serã usado como calor sensível (aquecimento

local) e os restantes 280 cal.cm"2d"1 (70%) serão utilizados nos processos

de evaporação.

Este quadro confere a Amazônia características isotirmicai ,

variando a temperatura média em toda bacia entre 249 e 289C, com uma ampli_

tude térmica oscilando em torno de 5<?C. As maiores temperaturas são coinu

inerte registradas em setembro-outubro e as menores em junho-julho (NIMER,

1977; SALATI, 1984).
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Segundo NIMER (1977),devido ao regime de temperatura,toda re

giâo Norte do Brasil, na qual esta contida 70X da bacia Amazônica, possui

dcannio climático quente .sendo os principais subdomTnios climáticos o super

«rido e o úmido. 0 superumido domina a porção oeste da bacia, grosseira-

mente a partir de Manaus, onde o tipo climático e o equatorial. Na posição

leste da bacia a partir de Manaus domina.o úmido, com tipo climático tropT

cal.

Contrariamente à temperatura, a distribuição da precipitação

na bacia é" sensivelmente menos uniforme. 0 movimento meridional do Sol eji

tre os paralelos 23927',cruzando a linha do Equador duas vezes por ano em

Intervalos de 6 meses conjuntamente com a fonte de ãgua e ar quente que i o

Oceano Atlântico, são os principais fatores que determinam os padrões de

clima e consequentemente a piuviosidade da região (SALATI, 1984, 1986). Em

adição, segundo MARQUES et ai., (1979) a quantidade media de vapor d'água

armazenado na atmosfera (ãgua-precipitãvel) e da ordem de 35 mm, enquanto

a média mundial é* de 28 mm, conferindo ã região condições isotérmicas ,

com alta pi uvi os idade. Na costa Norte è* observada o maior total anual de

precipitação com valores acima de 3.250 mm . Estes vai ores decrescem em dire_

çãoã região da Amazônia Central até um mínimo de 1.750 mm. A partir daí,

a quantidade anualmente precipitada começa a aumentar novamente em duas di_

reções, nordeste e sudeste. Na direção nordeste são atingidos os maioros

índices, em torno de 3.500 mm e a sudeste este valor é menor alcançando

2.250 a 2.500 mm. (SALATI et ai., 1978, NIMER, 1977). No entanto, segundo

SAUTI (1986) índices maiores que 5.000 mm/ano foram observados na região

Andina (FIGURA 4).
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4. DISTRIBUIÇÃO DA PRECIPITAÇÃO DURANTE 0 PERÍODO DE UM ANO EM ALGUMAS
REGIÕES DA BACIA AMAZÔNICA. FONTE: SALATI et ai. (1979).
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A distribuição destas precipitações ao longo do ano também

não t uniforme, sendo a característica mais importante a defasagem, ao re

dor de 6 meses, entre o máximo das precipitações nas estações mais ao Norte

(períodos mais chuvosos junho e julho) e nas estações mais ao Sul, onde os

períodos de maior precipitação ocorrem entre fevereiro e março. Devido a

este fato o pico de enchente entre os tributários das margens esquerda e à\_

reita do rio Amazonas também será defasado interferindo na hidrologia de to

da bacia (SALATI, 1983) (FIGURA 5) .

0 balanço de água na bacia Amazônica tem sido realizado em

duas diferentes escalas: uma escala local , onde o balanço é feito dentro

de una pequena bacia de drenagem (RIBEIRO & VILLA NOVA, 1979; LEOPOLDO,

1982 a, 1982 b;J0RDAN*?£aZ.,1981). A segunda es ca Ia envolve a bacia Amaz£

nica como um todo, utilizando vários métodos (MOLION, 1975; VILLA NOVA et

ai., 1976; MARQUtS et aí., 1980).

RIBEIRO & VILLA NOVA (1979),trabalhando na reserva florestal

Oucke (26 km Norte da cidade de Manaus), para o período de 1965 a 1973, ob_

servaram um valor médio da precipitação de 2.478 mm e de 1.536 mm para eva-

potranspiração, empregando o método THORNTWAITE & MATTER (1955), citado

pelos autores. Desta forma 62% da água precipitada voltou ã atmosfera e

38% ficou retida no sistema e/ou saiu do mesmoréscoamento superficial.

Pará a Bacia ModaIo (23,5 km2) a aproximadamente 80 km do /tò

roeste da cidade de Manaus, LEOPOLDO et al.t (1982b) encontraram que 74% da

precipitação que atingiu o dossel da floresta foi evapotranspirado e o res-

tante 26% foi escoado pelo igarapé Tarumã Açu. 0 valor absoluto da precipi_
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Figura 5. HIDROGRAFA DE ALGUNS RIOS DA BACIA AMAZÔNICA EM CENTÍMETROS.
FONTE: SALATI (1986).



tação foi de 2088.9 Ma e a evapotranspiração de 1548,2mm, o que significa

m evapotranspiração media de 4an/dia pára o período dé 02.02.80 a 10.02."

I I . Os mesmos autores,na mesma bacia que trabalharam RIBEIRO & VILLA NOVA,

(1979) - reserva florestal Ducke - obtiveram que cerca de 81% da precipito

çio foi evapotranspiração e 19* representou o escoamento superficial.pctan^

to, para este período (23,09/76 a 25/09/77) a-quantidade de água evapotrans_

pirada foi maior que a quantidade encontrada por RIBEIRO & VILLA NOVA

11979),

Finalmente JORDAN et ai., (1981),em São Carlos do Rio Negro

(Venezuela),fazendo uso de um TANQUE CLASSE A estimou que 52! da precipi^

tação foi evapotranspi rada e 482 deixou a bacia pelo escoamento superficial.

Porém a precipitação foi bem mais elevada nesta região,3.664 mm/ano, eii

quanto as outras bacias da Amazônia Central tiveram em média 2.214

M/ano. ' .

A floresta também desempenha um importante papel na interce£

tação da água de chuva pela cobertura vegetal, retornando esta água interce£

tada a fazer parte da massa de vapor dágua atmosférica .. (SALATI et.dl.,

1979; FRANKEN et aZ.,1982a). Para as bacias Modelo e Ducke, na região cen

trai da Amazônia, proximo a Manaus, foi encontrada para dois períodos dis

tintos uma interceptaçao média de 22%,chegando ate o solo através da preci-

pitação interna praticamente 78%, uma vez que o escoamento pelo tronco mcs-

trou-se insignificante ÍFRANKEN et ai., 1982 a, 1982 b; LEOPOLDO et ai.,

1982 a, 1982 b) . No entanto, JORDAN et ai., (1981)encontraram um valor

bem abaixo deste, ao redor de 5% e também um valor significativo no escoa -

ncnto pelo tronco, ao redor de 8£, Ressaltando-se que o trabalho de Jordan
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foi feito numa área dist inta, na bacia experimental de San Carlos na Venezue

! • • •

Por outro lado, .para a bacia como um todo, os valores de eva

potranspi ração foram um pouco mais elevados. MOLION (1979)^uti l izando-se do

Ktodo climatonômico,observou que 48,0* da precipitação (2.379 mm/ano) ere

evapotranspi rado e 52* era escoado pelo r i o Amazonas. MARQUES et alv (1980)

chegaram a resultados semelhantes, onde 54X fo i evapotranspirado de um

total de 2.328 mm/ano precipitado. Neste estudo fo i ut i l izado o método aero-

lõgico. Por f im , uti l izando, o método de Penman adaptado i f l o r e s t a , VILLA

NOVA et dl., (1976) acharam que de um tota l de 2.000 mm/ano, 73% havia sido

evapotranspirado e 27,02 escoado pelo r io Amazonas. A media destes três va

lores resultaque 58Í da precipitação (2.236 mm/ano) foi evapotranspi rado e

42Í foi escoado pelo r i o Amazonas. Generalizando, SALATI (1984) , refer indo-

se ao trabalho de MARQUES et ai., (1980) concluiu que, através da precip i ta

çao, a bacia como um todo recebe 11,87 x 10 I 2-m3 /ano e , através da descarga

do rio Amazonas, deixa o sistema 5,44 x 101 2 m3/ano.

Portanto, a quantidade de ãgua reciclada dentro da bacia é

bastante grande como se pode notar pela grande quantidade de ãgua evapotrans^

pirada em relação ã precipitação (MARQUES et ai., 1977). SALATI et dl,,

e OALL'OLIO et ai., (1979),ut i l izando-se de valores de 61 90 confirmaram a impor-

tância da água evapotranspirada pela f lo res ta . Ou se ja , as duas fontes de

vapor dágua para a Amazônia vêm em proporções iguais do Oceano Atlântico e

da ãgua evapotranspirada da f lo res ta , sendo o tempo de reciclagem deste va

por bastante rápida, em torno de 5 dias segundo MARQUES et ai,, (1979). Eji
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fi«, não é d i f í c i l prever que a retirada da cobertura vegetal acarretará im

portantes modificações na circulação de vapor dágua na atmosfera, conse_

quentenente a pluviometria e o regime térmico serão também alterados (S/V

LATI et ai., 1979).

Concluindo, climatologicamente, a bacia Amazônica caracter^

a-se por.altas temperaturas com baixa amplitude térmica onde predomina o

clima quente e Gnridò; precipitação bastante elevada durante o ano, em me

dia 2,200 mm (SALATI, 1986) e com uma cieiagem interna de vapor dágua bas -

Untr intensa, onde a massa total de vapor dágua é constituída de 50% de

vapor dágua de origem marinha (oceano Atlantico§ e 50% vapor dágua na pró

or ia bacia através da evapotranspiração.

2.11, Principais tipos de vegetação da baci? Amazônica

Segundo KUHLMANN (1977) a Região Norte e o restante da bacia

fciazônica é dominai pela Floresta Latifoliada Perene - Hi leia de Humboldt

e também conhecida como Mata de Terra-fírme. Apesar deste predomínio, na

bacia Amazônica ocorrem outros tipos de vegetação e mesmo a mata de ferra-

Firme não é tão homogênea quanto parece. Não sendo ainda satisfatoriamente

explicada esta diversidade. Relações com o clima» solo e relevo ainda não

estão claras, sendo a mais aparente relação a existente entre o t ipo de ve_

getação e as b.icias hidrográficas (PIRES, 1984; PIRES & PRANCE, 1986). Fj_

tograficamente pode-se afirmar que cada r i o tem uma flora própria (FIGURA 6),



M* 6. TIPOS OE VEGETAÇÃO DOMINANTE NA REGIÃO NORTE DO BRASIL. . (/») MATA OE TERRA FIRME; (B) KATA OE VÍP.ZEA;
(C) FLOPFSTA SUPCADUCI FOLIA E (D) CAHPO, ADAPTADO DE KIMMANN (1977).
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Segundo PIRES (1984) a luz exerce grande influência na conpo

siçioda floresta de terra-firme como elemento l i ml tan t e ; outra caracter?£

tica desta vegetação e o grande número de espécies por* área, dotando de es-

tabilidade o sistema, pois, esta formação é resultado de um processo evolu-

cionirio de milhões de anos,

/ PIRES & PRANCE (1986), em seu es tudo, dividem os tipos flores^

tais de acordo com a posição no relevo e a condição de inundação do solo.

fesiii, por um lado se tem as Florestas de Terra-firme e por outro f lores

Us Inundadas. As primeiras também denominadas Floresta Perinifol ia Higrõ

fila Hi lei ana Amazônica, que cobre mais de 5 milhões de km2 (cerca de

80S da area da bad a Amazônica) e a segunda conhecida também por Floresta

Pereni folia Paiudosa Rebeirinha Periodicamente Inundada (mata de várzea) e

Permanentemente Inundadada (mata de igapó) que perfazem 10* da área

(KUHLMANH, 1977; S CHUB ART, 1983). 0 restante esta dividido entre Cerra

dos, Campos, Vegetações Litorâneas e outros.

Segundo PIRES & PRANCE (1986) a Floresta de Terra-Firme pode

ser dividida em:

. Floresta Densa - caracterizada por ter a maior biomassa, com uma ru

perfície limpo, ocorrendo onde as condições ambientais são .ótimas sem fat£

res limitantes como escassez ou fa l ta de agia. Contudo, PIRES & PRANCE

(1986) não definem se a fert i l idade do solo é ou não um fator limitante p£

rà esta floresta.

. Floresti Aberta sem Palmas - possui uma biomassa menor quando comp£

rida a anterior e as árvores também são mais baixas. Desta forma haverá
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«a razoável penetração de luz .tornando possível o desenvolvimento de vege-

tação arbustiva.sendo o chão da floresta densamente povoado. Varias causas

podes ser apresentadas para a menor biomassa destas f lorestas, dentre elas:

lençol freático próximo i superficie, i«permeabilidade do solo e outras con

dições que não permitem uma boa penetração da raiz .

. Florestas Abertas com Palmeiras- formação similar ã anterior, some ri

te coa uma «aior freqüência de palmeiras, tais como Babaçu (Orbygnya barbo-

tima), Açu da Nata (Euterpe precatória).

. Florestas de Cipó - neste tipo enquadram-se uma gama variada de fl_o

restas abertas com abundância de cipós. São importantes, pois ocupam uma

ir?a bastante extensa, todavia, de forma descontínua, formando um mosaico

cot florestas sem cipós.

. Florestas Secas - de ocorrência restr i ta na parte sudoeste e na ^

são entre Amazônia e o Brasil Central é uma floresta de transição onde hã

UM sazonal idade e uma seca mais pronunciada.

. Florestas Montanhosas- restritas a áreas montanhosas dos Andes e eseu

dos cristalinos Brasileiro e da Guiana

Por outro lado, as Florestas Inundadas ou de Inundação são

divididas em Florestas de Várzeas e ^o>pós. A diferença se baseia no tipo

equalidade de solo. Enquanto as Florestas de Várzea são restritas a

rios de águas-brancas que formam solos relativamente fér te is , as Flores_

tas de Igapõ ocorrem nas margens dos rios de aguas-pretas e nos rios de j[

guas-claras, que carreiam pequena quantidade de material em suspen -

$ão,
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. Várzeas de solo argiloso sen presença de canarana - estas várzeas o-

correa na região do Alto Amazonas (r io Solimões), de Manaus para cima. Apre

senta vegetação rica na superfície. Segundo HUBES (1909), citado por

PIRES & PRANCE (1986), estas várzeas são bem mais ricas em comparação ãque

Ias situadas río abaixo.

. Várzea de solo argiloso com presença de canarana - este tipo de ve

getação predomina no baixo Amazonas, indo da boca do i^o Negro ate abaixo

da boca do Ho Xingu. A ocorrência da canarana se da conjuntamente com a

floresta t ípica deita região, segundo PIRES & PRANCE (1986), os "campos" dê

canarana ocorrem atras da floresta em direção ã terra firme. No entanto, o

autor não pensa que haja somente este tipo de distribuição. Em nossas qb

servações a ocorrência destes dois tipos de vegetação não segue um padrão

determinado, floresta próxima ao r io e gramínea atrás da floresta.

Por outro lado, os mesmos autores referem-se a este tipo

de várzea, como "savanas inundadas do baixo Amazonas", criando uma duali-

dade na denominação deste sistema. Talvez, os autores queiram se referir ã

vegetação de gramineas como savanas e as florestas que ocorrem junto ãs váV

zeas como o tipo de vegetação citado no parágrafo anterior. Segundo

KUHLAMANN (1977) . . . "toda area de vegetação aberta que se opõe fisionômica^

mente as areas fechadas ou florestadas, recebe o nome de campo . . . " . Desta

forma, este autor classifica a área de vegetação das várzeas como Campos

de Várzea, onda habitam vários tipos de gramíneas.

. Igapós - são florestas que ocorrem na bacia de rios de ãguas-pretas

eáguas-claras,cobrem as areias brancas das margens destes rios. Durante a
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cheia o tronco destas arvores permanece inundado por vários meses, chegando

i existir igapõs inundados permanentemente. Segundo PIRES ft PRANCE (1986)

i ãrea ocupada por estes tipos de vegetação não é extensa.

Outros tipos de vegetação que ocorrem na bacia Amazônica, o

copando uma area bem menor em relação ãs florestas são as Savanas ou Cam

pos, (segundo'PIRES & PRANCE, 1936; KUHLMANN, 1977), que é uma transi^

çío entre vegetação tipo floresta e vegetação tipo aberta (não-florestas).

PIRES & PRANCE (1986) dividem a vegetação de Savanas em dois tipos: as que

ocorrem na terra-firme e as que ocorrem nas várzeas. Ainda, segundo estes

Ksnos autores, estes tipos de vegetação ocorrem em qualquer tipo de solo.

Também de ocorrência restri ta na bacia Amazônica e a C^atini

ga ou Campina ou ainda Campinarana, que, segundo PIRES & PRANCE (1986)

englobam um tipo de vegetação com pouca variação entre si,que se caracter^

impor crescerem sobre areia quartzoza, solos paupérrimos em nutrientes.

Ocorrem num clima propicio ao desenvolvimento de f loresta, contudo existem

vários fatores limitantes no meio que não permitem o desenvolvimento deste

tipo de vegetação. Geralmente a maior limitação e a pobreza em nutrientes

destes solos (areias quartzoza), juntamente, a sazonal idade causada ora p£

Ia inundação que não permite a respiração dós raízes ora a seca causada

pela porosidade excessiva do solo.
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. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo faz parte do p r o j e t o "Biogeoquímica do Carbono

na Bacia Amazônica "'(CAMREX). Os propós i tos d e s t e proje to e s t ã o detalhada^

«ente descr i tos em RICHEY (1982) , Brevemente, o pr inc ipa l o b j e t i v o d e s t e

trabalho S a caracter ização do c i c l o do carbono t ino r i o Amazonas. Para t a £

to, o r io Amazonas fo i d iv id ido em 10 s e t o r e s d i s c r e t o s e cont ínuos . Os

fluxos de carbono,' na entrada e na sa ída de cada s e t o r , foi quant i f i cado .

Em adiçaç, v i r t u a i s perdi - à ganhos deste elemento pe lo s i s tema foram visua

Hzados pelo balanço de mav^,

0 pro je to fo i ©.^envolvido em nove excursões entre os anos

de 1982 e 1985, cobrindo aproxiü lamente 1.700 km entre Santo Antonio do

Iça (pequena cidade no extremo oes t e do Estado do Amazonas) a t é a cidade de

Óbidos, no Estado do Pará. .

Os cruze iros foram d i s t r i b u i c o s d u r a n t e o ano de modo a co_

brir os períodos c r í t i c o s do c i c l o h i d r o l õ g i c o da reg ião (FIGURA 7 ) , Deŝ

sa forma, os -ruze iros 1 , 5 , 8 e 0 foram r e a l i z a d o s próximos ao pico de

cheia do r i o ; os cruze iros 3 e 6. no período s e c o ou próximo a e s t e e os
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Ws)

200

100

\ ÓBIDOS

MANACAPURU

S.A. IÇA

SET. SET. SET.
1982 1983 1S84

figura 7. VARIAÇÃO NA DESCARGA DO CANAL PRINCIPAL EM TRÊS-DIFERENTES LOCAIS.

BARRAS VERTICAIS INDICAM A FASE DA HIDROGRAFA NAS QUAIS FORAM CO-

LETADAS AMOSTRAS DE SEDIMENTO DE VflRZEA: CRUZEIROS 6, 7 e 8.
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cruzeiros 2 , 4 e 7 era varias fases da subida da água. Para maiores

lhes ver RICHEY et ai., (1986).

Este estudo teve início no cruzeiro 6 (C 6)* que foi de_

senvolvido no per Todo de cot* mínima do r io (FIGURA 7 ) , estendendo-se até

o cruzeiro 8 (C 8 ) , quando ocorria o início da descida das águas

(FIGURA 7 ) . Obviamente, o cruzeiro 7 (C 7) foi realizado entre os dois,

no início da subida das águas. A TABELA 1 reúr.e a época e a descarga me

tia do rio Amazonas durante os cruzeiros 6, 7 e 8. Para f a c i l i t a r , daqui

por diante, em algumas ocasiões a referência a nível do rio será fe i ta pelo

núnero do cruzeiro a que corresponde, ou .seja, cruzeiro 6 (C 6) período de

seca; cruzeiro 7 (C 7) início da subida das águas e cruzeiro 8 (C 8) in í

cio da descida das águas.

0 termo canal principal será" usado para designar os rios- So

limões e Amazonas como ura corpo único. Na l i teratura , geralmente, os rios

Solimões e Amazonas são indistintamente denominados rio Amazonas.

Como visto anteriormente, a várzea estende-se por uma área

bastante extensa. Portanto, os resultados, discussões e conclusões que se_

rio apresentados restringem-se aos locais en que as amostras foram coleta

das, próximo a margem dos rios.

3.1. Area de estudo

A caracterização mais abrangente da area do estudo ja foi

íeita no Uem 2 . 1 . Neste item será somente descrita a localização geogrãf^

(idos pontos amostrados.
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As coletas do sedimento de várzea no canal principal ( r io

Solinões e rio Amazonas)foram realizadas dentro de uma extensão aproximada

•ente de 1.700 km. Variando entre as coordenadas geográficas 3916.3* Lat i -

tude Sul e 67955.2' Latitutde Oeste (localidade - Vargem Grande - AM) a

1955.9' Latitude Sul e 55930.4' Latitude Oeste (localidade - Óbidos - PA) .

CMO referência, foi definida que o primeiro local de coleta (Vargem Graji

de), situado no extremo oeste da bacia, fosse o marco in ic ia l (0 km). A

partir deste, no sentido íeste , foram sendo definidos outros locais para £

•ostragem e suas localizações foram baseadas nas distâncias relativas à

largem Grande. (FIGURA 8 ) .

Todos os esforços foram feitos no sentido de se conservar,

entre um cruzeiro e outro, o mesmo local de coleta. No entanto, devido ao

taaanho da área e outras dificuldades logísticas, nem sempre Isto foi possí_

ve1. Por exemplo; devido S grande flutuação no nível do canal principal eji

tre um período e outro, nem sempre foi possível ao barco navegar pelo mesmo

parana ou furo. Em segundo lugar, determinados locais amostrados na excur-

são anterior, no cruzeiro seguinte foram alcançados durante a noite, não

havendo tempo hábil para que a embarcação ficasse ancorada ate o amanhecer,

fui adição, alguns pontos de coleta foram reilocados e outros foram acresceji

tados.visando i, uma distribuição mais uniforme ao longo do ri.o. Portanto,

entre uma excursão e outra houve variações nos locais amostrados, contudo ,
0

estas variações foram mínimas diante do tamanho da área.

Os locais amostrados, a distância relativa a Vargem Grande,

MI quilômetros, a freqüência do local amostrado entre os cruzeiros estão d£

flnidos na TABELA 2.
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fit. LOCAIS DE COLETA DE SEDIMENTO DE VÁRZEA NO CANAL PRINCIPAL (RIO SOLIMOES/AHAZONAS) E EM SEUS PRINCIPAIS TRIBUTÁRIOS:
(1) VG, (2) SAI, (3) BAR., (4) XIB., (5) INF., (7) MflRI, (8) PAN., (9) JUT., (10) ITAP., (11) AN., (1Z) HANAC, (13)
S.J. AHAT., (14) PAURA. (15) S. LUZIA, (16) CALO., (17) ÓBIDOS,(A)(R. IÇA;,(B){R. JUTAÍ\(C)(R, JURI/A),(D)(R. JAPURA
(f|R. PURUS; £fFJR. MADEIRA;.
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TABELA 2. LOCAIS DE AMOSTRAGEM DURANTE OS CRUZEIROS 6, 7 e 8. DISTANCIAS

EM km RELATIVA A PRIMEIRA ESTAÇÃO DE AMOSTRAGEM» VARGEM GRANDE

(0,0km).

(x) Indica que a amostra foi coletada naquele local
(-) Indica que a amostra não foi coletada naquele local

LOCAL

C A N A L P R I N C I P A L

.DISTANCIA
RELATIVA

km

CRUZEIROS

8

Vargem Grande
S.A. do I ç a

Bararua
Xibeco

Inferno
Tupe
Hari-Mari
Panamim

Jutica

itapeua

Anori

Hanacapuru

Carei ra

S.J. do Amatar i

Itacoatiara

Santa Luzia
Paura

Caldei rão

Óbidos

0,0
60,0

• 100,0
175,0
230,0
270,0
300,0
450,0

500,0

680,0

874,0

998,0

1.110,0

1.194,0

1.320,0
1.434,0
1.435,0

1.650,0
1.696,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Cont. '

LOCAL

Rio I ç a

Rio Jutaf

Rio Jurua

Rio Japura

Rio Purus

Rio Hadei ra

T R I

DISTANCIA
RELATIVA

km*

16,0

186,0

259,0

' 400,0

884,0

1.222,0

B U T A R I 0 S

6

X

-

X

X

X

X

CRUZEIROS

7

X

X

. X

X

X

X

8

X

X

-

X

X

X

* Distância relativa de Vargero Grande a foz do tributário
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3.2. Amostras de sedimento

3.2.1. Coleta das amostras

A várzea abrange uroa vasta ãrea, incluindo uma série de dife

rentes biótopos (JUNK, 1970; SIoLl, 1984 entre outros). Portanto, julga-

se importante uma definição,a mais exata possível, do local amostrado.

Invariavelmente as amostras foram coletadas próximas ã mar

jpp dos r ios. .A máxima distância em relação ã linha dágua fo i de 100 m. Na

mioria das vezes a vegetação dominante eram gramineas tropicais. Localmeji

le esta região e denominada de "várzea baixa". As exceções foram os rios

Iça e Oupurã. No primeiro durante os três cruzeiros é no segundo durante o

cruzeiro 8 as amostras foram coletadas onde o t ipo predominante de vegeta

çio eram florestas de várzea.

A principal causa para a amostragem ser realizada nestes l £

cais 5 a possibilidade da interação na várzea ser máxima e mais freqüente dui

rante o ciclo hidrologico em relação a locais situados mais próximos a tejr

ra-firme. Em adição, as gramTneas se constituem em um dos principais tipos

de vegetação da várzea, tanto em quantidade como em importância na ciei agem

de nutrientes dentro do sistema (JUNK, 1970, 1984). Desta forma, garantiu-

se que as amostragens fossem feitas em sedimentos recém depositados pelas

inundações periódicas, possibilitando uma melhor caracterização das intera_

ções na várzea. Geologicamente, este tipo de várzea é denominada de Koloci

Mca por IRION (1978, 1984a), e se caracterizam por serem as deposições

sedimentar s mais recentes da Amazônia.
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Durante a primeira excursão, no período ce seca (C 6 ) , as ji

•ostras foram coletadas de forma integrada até a profundidade de 50 m, uti l j^

zuido-se um trado geológico. Estas sub-amostras foram coletadas era 2 a 3 dî

ferentes pontos dá várzea e reunidas em uma única amostra composta.

A par t i r da segunda excursão, in íc io da subida das águas

(C7), as amostras foram coletadas de maneira fracionada de 20 em 20 cm até

{profundidade de 6n cm. As amostras passaram a ser coletadas utilizando-se

M trado de caneci e , geralmente, em três diferentes pontos dentro da

várzea distantes de 50 a 100 m entre s i . Assim, os solos coletados entre 0

120 cro são oriundos de três diferentes pontos, o mesmo ocorrendo para as ou

trás profundidades. Estas sub-amostras oriundas da mesma profundidade, po

ré», de diferentes pontos dentro da várzea são homogenizadas em uma única

Mostra composta representante daquela profundidade.

Estas amostras foram secas ao ar a bordo de nossa embarcação,

tnòaladse transportadas. Em algumas ocasiões, devido ao elevado índice

pluviométrico da região, a secagem das amostras foi demorada e de forma im

perfeita, principalmente durante o in íc io da subida das águas (C 7 ) . As

mostras então, foram novamente expostas ao ar para completa secagem. Po£

tanto, pode ter havido possíveis alterações na composição química destas a

«ostras, No entanto,, os resultados obtidos e a semelhança no padrão de com-

portamento das tendências encontradas encoraja-nos a acreditar que tais ai te

rações não ocorreram, ou,se ocorreram,foram mínimas.

Finalizando, as amostras de sedimento coletadas para análise

ísotópica foram as mesmas que aquelas destinadas a outras analises durante
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»primeira (C 6) e a segunda excursão (C 7 ) . Na terceira excursão (C 8 ) ,

visando observar-se possíveis alterações ao longo do perf i l . , que na prática

nib ocorreram, as amostras foram coletadas de maneira fracionada em interva

los de 5 em 5 cm até a profundidade de 20 cm.

3.2.2. Métodos de análise

3 .2 .2 .1 . Cations básicos trocáveis

As amostras de sedimento apôs serem secas ao ar (TFSA) fo

ram destorroadas e passadas em peneira de 2mm.

A extração de Ca, Mg, K e Na foi fe i ta com HC1 0,05 N, 5 g

da amostra em 50 ml de solução. Após fi ltragem, o teor destes elementos

foi determinado por espectrometria de absorção atômica, utilizando-se um

iparelho Varian, serie 634.

3.2.2.2. pH, hidrogênio e alumínio trocãvel

0 pH foi determinado por potenciometria. A extração foi

feita em água na proporção de 10 g de sedimento para 25 ml de ãgua (CATANI

JJACINTHO, 1974).

Alumínio e hidrogênio foram extraídos por uma solução Je
í

KC1 IN, na proporção de 5 g em 50 ml. A determinação foi fei ta por t i tu lo -

retría (CATANI & JACINTHO, 1974).



69

3.2.2.3. Nitrogênio total

A mistura digestora util izada foi composta de 350 ml de acua

oxi-enada a 30%, 14 g de SiSOi^O, 0,02 g de alumínio em pÕ e 420 ml de

HtS(U concentrado. 0 método de analise uti l izado foi colorimetria fenol

izul, utilizando-se um aparelho Auto Analyser I I - Technicon (BREMNER, 1965).

3.2.2.4. Fósforo.total'

Utilizou-se uma mistura digestora composta de 5 ml de ãcido

fluondrico, 5 ml de HN03 e 2 ml de HClOi, e completando o volume com água

destilada a 75 ml. A analise fo i fe i ta por colorimetria (método vanadato-

rolibidato.

3.2.2.5. Carbono

0 teor de carbono nas amostras foi determinado por combustão

seca e dosagem de C02 no Carmõgrafo WOSTMOFF mod. 12-A.

3.2.2 .6 . Relação isotópica 13C/12C

As amostras de sedimento apôs serem secas ao ar (TFSA) e pas^

por peneira de 2 mm, em seguida foram moTdas e passadas em peneira de

ÍO "mesh". Aproximadamente 1 mg de carbono, que corresponde a uma quanti_

dade variável ds sedimento dependendo do teor de carbono da amostra, i tr£ns_

firmado em CO2 por combustão com oxido de cobre em tubo PYREX evacuado. Es_

te CO2 e pur i f icado 2 admitido no aparelho. A relação 13C/12C

foi determinada por espectrometria de massa, em um aparelho MICROMASS 602 E

com duplo sistema de admissão e duplo co le tor . A relação 13C/12C da amostra
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c comumente expressa na forma 6 por mil que e definido por:

.x 3C R amostra - R padrão

R padrão

onde:

R amostra é* a relação ?3C/12C da amostra

R padrão é" a relação 13C/12C do padrão

0 padrão considerado e uma rocha calcãrea da formação PD

•o Canyon Diablo (EUA).

3.2.2.7. Diluição isotopica

Este calculo será utilizado no item 4 . 4 . 5 . , quando da apli

I*Í*O do modelo de mistura de duas fontes. Portanto, acha-se conveniente

itprosentação de sua dedução.

(1)

A ( 5 1 3 C a ) + * B ( 5 1 3 C b ) = 1 ( 5 1 3 C s ) . ( 2 )

B = 1 =- A (3)

Substituindo-se (3) em (2)

A ( 5 í 3 C a ) + 1 - A ( 5 1 3 C b ) = 5 1 3 C S
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Desenvolvendo-se

onde:

A - quantidade relativa de material oriundo da fonte A na

formação do produto S

B - quantidade relativa de material oriundo da fonte B na

formação do produto S

613Ca - composição isotópica de carbono da fonte A
Cl ' •

6 l s C b - composição isotópica de carbono da fonte B

513CS - composição isotópica de carbono do produto S (amostra).

3,3, Amostras de plantas

3 .3 .1 . Coleta das amostras

Para determinação da razão 13C/12C foram coletadas folhas de

plantas nos mesmos locais em que foram coletadas amostras de sedimento (TA-

BELA 2 ) . .

3.3.2. Método de analise

3 .3 .2 .1 . Relação isotópica 13C/12C

As folhas de plantas coletadas foram secas a bordo da L. M.

WWNAT. Para analise isotópica estas amostras foraro moTdas e oxidadas da
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forma que foram os sedimentos. A relação i sotõpica foi determinada

por espectrometria de massa em um aparelho MICRONASS 602 E.

3.4. Métodos e s t a t í s t i c o s

A e s t a t í s t i c a u t i l i zada no tratamento dos dados foi não-para

Ktrica devido a dis tr ibuição não normal dos dados, o que geralmente acojn

tece em estudos geoquímicos BROWN et ai. (submetido).

Para es tabe lecer correlação entre duas populações de dados

independentes foi u t i l i zado o t e s t e de correlação de Spearman (CAMPOS,

1983). Còncomitantemente, para se es tabelecer superioridade de uma populji

fio de dados em relação a outra foi aplicado o t e s t e de Wilcoxon (CAMPOS,

1983). ;

A representação da s i g n i f i c a n t a do t e s t e sera f e i t a da s £

«piinte forma: (X, Y).

onde:

X - teste aplicado, Spearman (TSR) ou Wilcoxon (TW)

Y - nível de s i g n i f i c a n t a

A media dos resultados sera apresentada junto com o erro pji

frio da média e com o numero de dados com os quais aquela média foi calcuija

da, A forma de expressão será: Z - W (n = T).
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onde: • •

Z - a média dos dados

W - erro padrão da media

T - número de dados'
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(. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Cations básicos trocáveis e acidez da solo

Neste ítem serão analisados os cations básicos mais comumen-

tc encontrados no solo - Ca, Mg, K e Na (VAN RAIJ, 1983), além de pH e con-

centração de A l . Como jã citado, a amostragem foi f e i t a em três diferentes

profundidates (APÊNDICE- 1 ) . Como nao foram signif icat ivas as var iabi l id^

des dentro do per f i l ,os dados foram agrupados em um único valor representa-

tivo do local amostrado (TABELAS 3 e 4 ) .

Basicamente, a análise destes parâmetros será abordada de

toas maneiras d ist intas. Uma na qual sera" considerada a variação na concen_

tração dos elementos no sedimento da várzea ao longo do canal principal (va

ríabílidade espacial) e outra onde será considerada a variação entre três

épocas distintas de coleta (variabilidade temporal).

4 . 1 . 1 , Cálcio trocável

Este elemento ocorre predominantemente na forma trocável como

cítions dl valente Ca+ 2
f muito embora alguns minerais com CaC03'(cal c i ta ) e



TA5EIA 3 . COWXMTMÇM SO SEDIKENTO OE VMZEA AO LOtSO 0 0 C N N . fHIKCIPW. OE CXlIOKS TJWCSVHS ( C t , K j , K, I U , AC t H ) , SOW K BASES ( S ) * . CAPA-
CIDADE OE TROCA CATJONICA (CTC)**. EXPRESSOS EKneq/lOOg; TWICE OE SATURAÇ» DE SASES { V t } ; pH E REUÇOES Ca/Hg. K/K*. Ca /S ,Kg /S , K/S
C K a / S . AS AMOSTRAS F03AM COLETAOAS Ot TRÊS PEÜOBOS DISTINTOS (CRUZEIROS 6 . 7 E 8 ) . OS VALORES SXO « W A S DC TRES PROFUJrDICADES, 0
TOTAL DOS CHOCS EHCQNT8A-SE SO APEKOICE 1 .

LOCAL CRUZEIRO Ca A1 CTC V (I) Ca/Ks Ca/5 Kg/S Ita/S X/S

S.A. <Jo l ç i

Barann

Xibsco

Inferno

$

7

8

6

7

8

6
7
8

6
7
8

6

7

6

9,10 1,80 O.OS 0.09 0,03 0.10 7.1 11,04

9.O 2,03 0,12 0,09 0,02 0.19 7,2 11,64
13.00 3.58 0,17 0.09 0,05 0,19 7,2 16.84

11,80 2.40 0,22 0,09 0,01 0,09 6.8 14,51

13.00 3,57 0.15 0.11 0,05 0.16 6,6 16.83

15,70 3,80 0,20 0,11 0.03 0.29 6.S '19,81

19,80 2,35 0.1S 0.10 0.03 0.20 7,1 13,40

12,90 2,73 0.75 0.08 0.02 0,22 7.2 15,85

10,30 1,80 0.15 0,08 0.03 0.07 7,1 12,33

14,80 3,63 0.18 0.11 0.03 0.18 6.9 18,72

15.20 3,73 0.24 0,09 0.02 0.29 .6.9 19,26.

13.50 2.85 0.16 0.09 0.02 0.20 6,9 16.60 16.82 98.69 4.74 1,78 0.81 0.J7 0.005 0.010

11,17

11,85*

17,08 .

14,61

17.04

20,13

13,63

16,10

12,43

18.93

19.57

98.84

98,23

98.59

99,32
98.77

98.41

98.31

98.51

99,20

98.89

98,<2

5,06

4.63
3,63

4.92
3.64

*,13

4.60

•4,73

5,72

4,08

4.08

0,56
1,33

1.89

2.44
1,36

1,82

1.50

1,83

1,88

1,64

2.67

0.S2

0,81
0.77

0,81
0.77

0,79

0,81

0.81

0,84

0.79

0,79

0,16

0,17

0.21

0,17

0,21

0.19

0,18

0,17

0,15

, 0.19

0.19

0.008

0,008

0,005

0,006
0,007

0.005

0.007

0.0C5

0,006

0.006
0,005

0,035

0,019
0,010

0.015
0,00*

0.010

0,011
0,009

0,012

O.O'iO

0,012



Cont . . .

LOCAL CRUZEIRO Ca Kg Ha Al CTC V (X) Cl/Mg K/N» Mg/S «i/S

Tup*

Mart-Marl

PananfM

Jutica

Itapeua

Anori

Kanacapuni

6
7
8

6
7
8

6
7
8

6
7
8

6
7
8

6
7
8

9.10 2.97 0,14 0.14 0.08 0.38 6.9 12.35 12.81 96.41

11,80 2,50 0,10 0.09 0.04 0.06 6.4
12.70 2.83 0,18 0,15 0.03 0.17 7.1
•8.60 2.17 0.21 0.08 .0.10 0.3V 6.1

13.10 3.57 0.16 0.14 0.02 0.08 6,7
10.80 3.30 0.25 0.09 0.05 0.22 6.6

9.60 4.40 0.13 0.25 O.OS 0.26 6.9
11.00 3.70 0.21 0.15 0.16 0.31 6.0

11,70 2.30 0.17 0,11
11.60 2.95 0,14 0,13
10.30 2.89 0.19 0.10

Q.03 0.14 6.2
0.C6 0.24 6.6
0.02 0.26 6.6

9.70 1.89
11.60 1.90
10.30 2,80

0.16
0,13
0.15

11,40 4,20 Q.14

9.20 2.10 0.15

8,30 2.17 0.14

0,12 O.OS 0.12 6.8

0,11 0.10 0.22 6.6
0.09 0.07 0.29 6,5

0,21 0,11 0,12 6.3
0.06 0.11 0.29 6.0
0.07 O.OS 0.37 6.1

14.38
15.06

14,28
14.82
13,39

11,78
13.74
13,34

15.95
11.51
10,68

14,69
15,53

14,45
15,12
13.67

11.95
14,06
13,70

18,18
11,91
11,10

97,89
96,97

3,06

«,7214,49 14,59 99.31
15,85 16,06 98,75 4,49
11,06 11,47 96,43 3,96

16,97 17,07 99.41 3,67
14,44 14,71 98.16 3,27

2,18
2,97

5.0998.82
98,02 3,93
97,95 3.(8

98,58 5,39
97,72 6,11
97,37 3,68

98.58 2.71
96.64 4,38
96,22 3.82

1.00 0.74 0.24 0.011 0,011

1.1V 0,81 0.17
.1,20 0.80 0,18
2.63 0.78 0.20

1,14
2.78

0.52
1.40

0,67
2.50
2.00

0,77 0.21
0,75 0,23

0,67 0.31
0,73 0.25

.55 0.82 0,16
,08 0,78 4,20
,90 0.77 0,21

.33 0,82 0,15

.18 0.84 4.14

.67 0,77 0.21

0.71
0.80
0,78

0,24

0,20

0.006 0,007
0,001 0,011
0.007 0,01»

0,008 0,009
0.006 0,017.

0,017 0,009
0,010 0,014

0.008 0,012
0,009 0.039
0,007 0,014

. 0,010 0,014
0.008 0,009'
0.007 0,011

0.013 0,009
0.005 0,013
0.007 0,013



Coot . . . . •

10CW. CWRttM Ct H9 K N« k\ H pK S ' CTC ¥ <t) Ci/H» K^i b / i ( y $ l i / S K/S

7 9.60 1.70 0.12 0.08 0,10 0,26 5.9' 11 .» 11.86 96.9Í S.6S l.SO O.U 0,15 0.007 0.010

S.J. « t J M U r t 6 - • - - - - - „ . . . . . . . . . '

7 7.80 1.10 0.11 0.04 0.04 0.24 6.6 9,05 9.33 97.00 7.09 2.75 0.8» 0.12 0.004 ' 0,012
8 9.30 2.93 0.28 0.09 0.05 0.32 8.4 12,60 12.97 97.15 3.17 , 3.11 0.74 0,23 0,007 0.022

itacoatUr* Í . . . . . . . . . . . . . . . .

7 7,90 2 . 5 0 - 0 , 1 5 0.13 0.32 0.30 5,9 10,68 11,30 -94.51 3,16 1,15 0.74.0.21 0,012 0,01*
8 - - - •'• - .

S*M* luzt» 6 - - - , - - - . . . . '. . . .

7 8.20- 1.90 0.11 0.10 0.04 0.25 6,3 10,31 10,60 97.26 4,32 1,10 0,80 0,18 0,010 0.011
8 8.10 2.03 0.15 0.07 0.08 0.28 6,4 W . 3 5 ' 10.7V ' 96.64 3,99 2.14 0,76 0,20 0.007 0.0U

6 7.<0 1.10 0.10 0.07 0,03 0,12 6,5 8,67* 8.82 98.30 6,73 1,43 0,8$ 0,13 0,008 0.012
7 ' . - . . . . . . . .

8 8.60 1.97 0.18 0.06 0,08 0.30 5.7 10.81 11,19 96,60 4,37 3,00 0.80 0.18 0,006 0.011

« . . . . . . . . . . . . . . .

8 9.20 2 , 6 0 . 0 , 2 0 0,07 0,20 0,37 5.6 12,07 12,64 95,49 3.S4 2,8f 0,76 0,22 0,036 0,017

CM*» « 12.00 «.SO 0,18 0,12 0.05 0,26 5,0 14.80 15.11 97,95* 4,80 1,50 0.81 0.17 . 0.008 0.012
7 • • - . . . - . • . . . . . . .

8 9.70 2.43 0.33 0.07 0.02 C.31 6.2 « ,$3 12.86 97.O 3,99 4,71 0,77 0.19 0,006 0,026

• $ » C a * K g + K«IU
*• CTC - Al • H • S

•*• V - S/CTC x 100 " . .



T A K U >». WHCCKTWÇ» OC CXTIONS O S I COS TWC*VC1S C * W H f I 0 (CXMCSSA tN « M / l O O f ) . VAUKS DC f N , SOW OC IASCS ( I ) » ,

WACIDABC OC TWCA CATlOWCA (CTC)** ( $ 1 CIC CXMESSOS W M^/IOOf). » • * • ( fXPUSO CM PQRCCNTAGtN) |

Ca/Mg. V « * . C«/S. Mg/S. K/S. Na/S NO SCOINCNlO OC VM2EA COUTAOO NOS TMIUTSUIK.

Tributa

R. Iça

R. Jutaí

R, Ouruã

R. Japuri

R. Purus

R. Nadeir*

Cruiej.

6
7
8

6
7
8

6
7
8

6 "
7
8

6
7
8
6
7 .

Ca

7,00
3.30
3.30

8,40
10.60 •

10.60
10.30

11.90
8.90
1.80

7.60
4.20
3.70

5.70
3.60
4.10

"9

2.50
1.73
1.70

1*93
2.37

4.10
2.33

1.80
1.70
0.97

2.20
1.30
1.20

2.00
2.10
1.87

R

0.10
0.12
0,13

0*K

0.17
0.27

0,20
0,15
0,07

0,10
0.10
0.11

0.13
0,10
0.17

Na

0,07
0,10
0.10

0*12
0.12

0.13
0.13

0.11
0,06
0,06

0.Ò6
0.11
0,06

0.04
0,06
0.06

Al

0.98
5.92
5.37

0*46
0,60

M S
1.35

0.02

0*93

0.21
2.07
1.73

0,02
0.59
0,73

PH

4.'a
4.6

5*6
5.2

4.9
5.5

7.0

s!3

S.l
5.5
5.1

6.1
S.7
S.l

$

1.87
5.»
5.23

10*65
13,31

15,00
13,00

14.01
10,74
4.94

9.96
5,67
5.00

7.87
5.85
6,19

CTC

11,29
12.23
11.64

11*83
14.40

22,36
14.»

14,49
11,00
6,33

10,45
8.25
7,29

8.12
«.84
7.06

' . C a , *

85,7
43.3
44,9

90*(
92.4

•7.1
87.1

99, '
97,1
7I.C

95.3
68.1
*9 .1

96,1
85,9
87.1

•

|

;

) 1

r.ao
1.91
.94

I*3S
1.47

E.SS
1.42

(.61
.24

1.92

MS
I.2J
,08

1 2.8S
1.71
2,19

1,43
1.20
1.30

íí
M l
2.08

' 1.82
2.»
1,17

1.(7

!'£
3.25

2.83

c*/s

0,72
0.63
0,63

0*79
0,10

0,71
,0.79

0.85
0,83
0,78

0.76
0,74
0,74

0,72
0,(2
0,66

* / >

0.2«
0.33
0.33

0,1»
0,17

0,27
0J8
*

1.13
O.K
0.20

0.22
0.23
0,24

0.2S
0.3(
0,30

K/S

0,01
0,02
0,02

0*01
0,02

0,01
0,02

•

0,02
0,01
0.01

0,01
0,02
O.M

0,02
0,02
0,03

twi

0.01 •
0.02
0,02

0,01
0,01

0,01
0.01

0.01
0,00
0.01

0,01
0,02
0,90

0,01
0.09
0,10

* • CTC • S + Al • H

mrmimt U _ *>

ac
x 100

g
CD
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Ca$0«.4H20 (gypsium) possam ocorrer no solo principalmente em regiões áridas.

I» entanto» são minerais pouco solúveis, facilmente lixiviados, nio ser.do co

•mente encontrados em regiões tropicais (THOMPSON ft TROEH, 1978 e GIBBS,

hH5). Preferencialmente, o d l ei o encontra-se adsorvido a minerais de ar

fila com alta CTC como a montmortionitae em menor extensão 9 minerais de argî

U de baixa CTC. Seu teor médio nos solos é d e i a 2% (MALAVOITA, 1976).

fcatre os cãtions "básicos trocaveis é o mais abundante, constituindo cerca

* 75 a 85* da soma de bases (S) em regiões temperadas (THOMPSON & TROEH,

1!78). Segundo VAN RAIJ (1983) a predominância do cálcio na fração trocãvel

êdevido ao seu tamanho relativamente pequeno em relação 5 carga, sendo mais

facilmente adsorvido pelas argil as e matéria organ '-» J' 'f'^.

No sedimento coletado nas margens do canal principal a concert

tração de ca ldo trocãvel para todos os dados, não sendo considerada a va

riibilidade temporal ou-espacial, variou entre 7,40 a 15,70 meq/100 g coro um

wlor médio de 10,70 - 0,34 meq/100 g (nl='4O) (TABELA 3 ) . Este valor é

(«Varado aos melhores solos do Estado de Sao Paulo; por exemplo Terra- Ro

xa Estruturada tem concentração variando entre 4,30 a 10,93 meq/100 g de s£

Io ou Podzóiico Vermelho-Amarelo de Lins e Marília var. MarTlia variando en_

tre 1,57 a 11,62 meq/100 g de solo (VERDADE, 1960). Por outro lado, Latosso

Io Amarelo que ocupa uma área bastante extensa na Amazonia, teve uma concen-

tração media de cá lc io de 0,38 - 0 ,04 meq/100 g (n =3) em três perf is , variar^

textura de media a muito arg i loso (VIEIRA, 1975).

Em relação ã soma de bases (Ca + Mg + K + Na), o teor de cãl_

cfo representa cm media 797., (TAMILA 3 ) o qual cr»tf» dentro d;» variação c_̂

tada por THOMPSON & TROEH (1978) de 75 a 85% (FIGURA 9 ) ,
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Figura 9. PARTICIPAÇÃO MEDIA OOS CATIONS Ca, Kg, K E Na, EXPRESSA EM POR-
CENTAGEM, NA SOMA DE BASES (S) DO SEDIMENTO DE VÁRZEA DO CANAL
PRINCIPAL.
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Os sedimentos amostrados- nas várzeas dos tributários tivera*

m concentração de cálcio significativamente (TW 0,0025) mtnor ea compara

po i virzea coletada no canal principal (TABELA 4 e FIGURA 10). No entan

te, ressalta-se que a concentração'de cálcio nas várzeas dos trabutãrios foi

•oida no curso anferior destes rios durante três épocas diferentes. Por OJJ

tro lado a concentração no canal principal foi medida ao longo de todo seu

pjrso e coao será visto, ocorre una variabi 1 idade espacial na concentração

ms elementos, sendo maior a concentração de cálcio na 'arte superior do ca

Ni principal. Portanto, o valor da concentração nos tributários pode estar

Mbestiatdo, pois pode ocorrer que a concentração de cálcio na várzea des

lis afluentes seja também mais elevada rio ac iM.

Os principais tributários amostrados na margem- esquerda do

catai principal são os.rios Iça e Japura. Os dois ten suas cabeceiras na

rtfiío Norte dos Andes (FIGURA 1 ) e suas bacias, geologicamente, são si«i.

lares (STALLARD, 1983). No primeiro a concentração média de cálcio no sedĵ

auto de várzea foi de 4,53 - 1,23 meq/1 (n »3) e no segundo de 8,20 - 2,36

«V I ( n * 3 ) . Apesar da similaridade geológica entre as bacias, estes vaV

m são significativamente diferentes (TW0,005). Contudo, por diversos mo

tin», a coieta.de sedimento no rio Japurã foi fei ta em três locais distin^

tos. A primeira e a. segunda coleta foram feitas na confluência do rio Japjj

ri COM o paranã Aranapu, que. traz água e sedimentos do rio Solimões, po£

tatto, provavelmente o local amostrado seja composto por sedimentos importa

lido canal principal (R. MEAOE, comunicação pessoal). Assim sendo, a con-

centração de cálcio foi de 11,9 meq/100 g na primeira e de 8,9 meq/100 g na

segunda coleta , os quais são semelhantes a concentração encontrada na vãr

HADE, R. (USGS - USA.) comunicação pessoal, 1984.
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m do canal principal (TABELA 3 ) . A ultima coleta foi realizada acima da

«afluência do paranã Aranapu; como conseqüência a concentração de cálcio

farinui para 3,80 meq/1, que i liais próxima ao valor encontrado na várzea

è» rio Iça (TABELA 4 ) .

Na margem direi ta , de oeste para leste, o primeiro tributário

«fortante é o Ho JutaT (FIGURA 1 ) , que tem sua origem na depressão

tatzõnica, na formação barreira (deposição sedimentar do Terciario). A con-

wtrtçlo de cálcio na sua várzea foi de 9,50 - 1,10 neq/lOO g, surpreenden-

toaente alta para um rio de ãgua-preta que carreia pouca quantidade de sedi

mato em suspensão e que tem sua origem dentro do ambiente tropical (GIB3S,

Hf5; 3ICH r / , dados não publicados), Porém, a coleta foi feita junto ã con

roáV-ia do paranã Copetana, o qual , como o paranã Aranapu, traz água e se-

tiaento do r io Solimões (R- NEAOC, comunicação pessoal). Assim, como no

H« Japurã, a várzea amostrada provavelmente foi formada por material alõcto

K. í uma várzea do rio Solimões formada a margem do rio JutaT.

0 segundo tributário importante da margem direita é o rio JIJ

m* que também tem sua cabeceira nas terras baixas da Amazônia (FIGURA

I). Segundo GIBBS (1965) é classificado como um rio de ambiente tropical,

prtm sua cabeceira £ mais próxima da região sub~Andina, no Estado do Ac-e,

«de há uma maior fonte de sedimento. Portanto, carreia mais sedimento em

sisoensão que o rio JutaT. A concentração de cálcio na sua várzea também t

«t$ elevada, com valores semelhantes ao encontrado na várzea do canal prin-

cipal (FIGURA 10 ) . A concentração media foi de 10,45 - 0,15 meq/100 g (n=

•CAOC, R. (USGS - USA) comunicação pessoa l , 1984.
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O rio Purus, terceiro tributário importante da margem direj^

ta, tem também origem nas terras baixas da Amazônia. Porem, como o rio «ta

rua, esta proximo i região sub-Andina, no Estado do Acre, carreia quanti-

dade semelhante de sedimento (FIGURA 1 ) . No entanto, apesar da semelhan_

(a geológica de suas bacias, a concentração de cálcio no rio Purus è* menor

ei comparação ao rio Ouruá (FIGURA 10), 5,17 - 1,50 meq/100 g (n = 3 ) .

A principal diferença entre o rio Madeira e os rios Içá e j £

pura é que, apesar da origem comum (Cordilheira dos Andes), o rio Madeira

é formado na parte sul , na cordilheira peruana e boliviana, enquanto ps

rios Iça e Japura são formados .ia porção norte da cordilheira (FIGURA 1 ) .

Este fatot devido ã diferente composição geológica destes dois locais, l£

vou a diferentes composições mineralógicas do material em suspensão destes

rios (IRION, 1976, 1984a; STALLARD, 1983). Todavia, a concentração media

de cálcio foi semelhante entre estes tributãrios(FIGURA 10 ) . 0 rio Madeĵ

n teve uma concentração media de 4,21 - 0,75 meq/100 g (n =3 ) .

Em relação a proporção entre o cálcio e a soma de bases (s ) ,

os valores encontrados para os tributários foram menores. (TW 0,006) que os

valores encontrados para o canal principal (FIGURA 10). Para os rios I<;ã

íMadeira a proporção Ca : S foi em torno de 68%; para os outros tributf_

rios - üurua, Japurã e Purus - a proporção foi um pouco mais elevada em

torno de 75%.
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4.1.2.. -Magnêsio trocâvel

0 magnêsio, apesar de em menor quantidade, tanto na forma

trocâvel como em solução comporta-se semelhantemente ao cá lc io , ocorrerMo

twbem na forma de cátion divalente (THOMPSON e TROEH, 1978; MALAVOLTA,

1976). Em adição, o magnêsio pode também par t ic ipar da estrutura de micas

e minerais de arg i la (VAN RAIJ, 1983); no entanto, segundo THOMPSON e

TROEH (1978), a maior fonte de Mg disponível no solo está na forma trocâvel.

Este elemento ê a segunda base em quantidade na soma tota l de bases no solo

(HM.AVOLTA, 1976).

Não se considerando a variabil idade espacial e temporal, a

concentração media de Mg no sedimento de várzea do canal pr inc ipal fo i de

2,64 - 0,13 meq/100 g (n =40), sendo o menor valor de 1,10 meq/100 g e o

« lorde 3,80 meq/100 g (TABELA 10 ) , Comparativamente aos solos mais f i r

teis do Estado de São Paulo o valor encontrado na vãrzea Amazônica e mais

elevado; a maior concentração encontrada nos solos do Estado de São Paulo

foi de 1,20 meq/100 g (VERDADE, 1960). Em Latossolo Amarelo de ocorrência

generalizada na bacia Amazônica, a concentração media de Mg em três per f is

foi de 0,21 - 0,03 meq/100 g (n=3) (VIEIRA, 1975). A participação média

domagné6io em relação ao teor to ta l de cations básicos fo i de 19% (FIGURA

9 ). Segundo MALAVOLTA (1979 ) , 10% de Mg em relação a soma de bases se

Ha a proporção ideal para um solo existente em região temperada.

Como o c a l d o , a concentração de magnêsio no sedimento cie

várzea dos t r ibu tár ios fo i signif icativamente (TW 0,05) menor que os valio

res encontrados no canal pr inc ipal (FIGURA 10 ).
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O rio Jurua teve a maior concentração, 3,22 - 0,89 meq/100g

(n9 2), seguido pelo rio JutaT, 2,15 - 0,22 meq/100 g. Porém, como discu-

tido anteriormente, a várzea amostrada no rio JutaT não é representativa do

•ateria! transportado por este rio e,sim,pelo rio Solimões. A menor conceri

tração, 0,97 meq/100 g, foi encontrada na várzea do rio Japura, não se

considerando os valores obtidos na várzea coletada junto ã confluência com

oparana Aranapu por motivos já expostos. Os rios Iça, Purus e Madeira ti_

vcram concentrações intermediárias, 1,98 - 0 26 meq/100 g (n =3) , 1,57 -

0,55 meq/100 g (n =3) e 1,99/100 g * 0,67 (n = 3) , respectivamente (TABELA

4).

Quanto 5 proporção Mg : S, os valores encontrados no ^

•ento de várzea dos tributários foram significativamente maiores (TW 0,006)

e» comparação aos valores do canal principal (TABELA 3 ) . 0 sedimento de

virzea dos rios Iça e Japurã tiveram a maior proporção,ao redor de 30%. Por

outro lado,as várzeas dos rios Juruá, Japurã e Purus tiveram valores meno

res, ao redor de 22%. A relação Ca : Mg na. várzea do canal principal ê

significativamente maior (TW 0,0016) que nos tributários. 0 valor médio do

primeiro e de 4 : 1, enquanto a mídia dos valores encontrados nos tributa

rios foi de 3 : 1 (TABELA 4) .

4.1.3. Potássio trocável

Na constituição das bases trocãveis de um solo, geralmente o

potássio é o terceiro constituinte bem abaixo da concentração de cálcio e

wgnéfio. Segundo THOMPSON e TRQEH (1983) o potássio geralmente perfaz de
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1 a 3X do to ta l de bases trocãveis. O potássio no solo ocorre pr incipal men

te era 2 formas: como Ton nonovalente na solução do solo e/ou adsorvido a

«nerais de argi la e fazendo parte da estrutura de minerais como micas e fej[

dspatos. Da quantidade to ta l de K no solo cerca de 99% está na forma não

trocãvel, fazendo parte da estrutura de alguns minerais e }% esta na forma

trocãvel.. A fração t rocãve l , através de um equ i l í b r io dinâmico, passa para

i solução do solo sendo o potássio rapidamente absorvido pelas plantas.

Kais lentamente se dá a passagem da forma não trocável para a forma troca

vel. Em comparação ao cálcio è ao magnesio, o potássio è* fracamente absor-

vido pelas argi las do solo,sendo facilmente passado ã solução onde é absor

vido pelas plantas ou l i x i v i ado (VAN RAlJ, 1983; MALAVOLTA, 1986; THOMPSON

eTROEH, 1978).

A concentração media de potássio para o sedimento de várzea

do canal pr inc ipal fo i de 0,17 - 0,01 meq/100 g (n = 40)., variando entre

0,05 a 0,33 meq/100 g (TABELA 3 ) , Os solos mais fé r te i s do Estado de São

Paulo apresentam,de uma maneira geral,teores mais elevados de potássio. Por

exemplo, Terra-Roxa Estruturada tem uma concentração de potássio de até

1,35 meq/100 g (VERDADE, 1960). Cumpre,porém,dizer que, em termos agronomi/

cos.um teor de 0,17 meq/lOOgé considerado de médio a a l to (VAN RAIJ, 1983^-

Considerando-se a mesma ressalva que fo i f e i ta em relação a

cálcio e magnesio, quando se comparou a concentração destes na várzea do

canal pr incipal com a concentração na várzea dos t r i b u t á r i o s , a concentra

çio de potássio na várzea do canal pr incipal f o i signif icativãmente (TW

0,02) maior que a concentração encontrada nos t r ibu tár ios (FIGURA 10 ) .
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Entre os tributários a maior concentração foi encontrada no

rio Juruã, média de 0,22 ± 0,05 meq/100 g (n =3) e a menor 0,07 meq/100 g

(n = 3) foi obtida no r io üapurã (TABELA 4 ) . Nos der.iais tributários a COJN

centraçlo variou entre 0,10 - 0,00. meq/100 g (n =3) no rio Purús, 0,11 -

0,01 meq/100 g (n9 3) no r io Iça e 0,13 - 0,02 meq/100 g (n =3) no rio Ma

feira (TABELA 4 ) .

Na várzea do canal principal, a retação K : S foi menor que

os valores encontrados nos tr ibutários, onde a relação variou entre 2% na

várzea do r i a Madeira, 1,6 na várzea dos rios Iça e Juruã e 1,5% nos rios

Japurã e Purus (TABELA 4 ) . Segundo, THOMPSON e THOEH (1978), em solos

temperados esta proporção varia entre 1 a 3%. Em adição, a proporção Ca:K

nos tributários foi significativamente (TW 0,004) menor que no canal prin-

cipal. A média desta relação no canal principal foi de 65 :

l e nos tributários de 45 : 1 . Segundo THOMPSON & THOEH uma relação Ca : K

entorno de 50 ocorre em solos montmoriloníticos , enquanto em solos com

predominância de caul ini ta , esta proporção ê* bem mais estreita .chegando ate

13 : 1,

4.1.4, SÕdio trocavel

Dentre as bases trocaveis quecompõemo sistema solo, o sõdío

se encontra em menor proporção, devido a seu raio iônico grande e sua carga

nonovalente é fracamente adsorvida na superfície dos minerais de argila, Em

adição, não faz parte da estrutura destes minerais, sendo, portanto, f a c i l -

mente lixiviado (MALAVOLTA, 1976).
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A concentração media nos sedimentos de várzea do canal prin-

cipal foi de 0,10 - 0,01 meq/100 g (n = 40), (TABELA 4 ) , a participação

deste elemento na soma de bases trociiveis foi de 0,8% (média entre 40 da

dos (TABELA 3 )..

Nos tributários, a concentração de sódio na várzea variou en̂

tre 0,13 - 0,CO meq/100 g ( n - 2 ) no rio Juruã a 0,06 - 0,01 meq/100 g (n«3)

no rio Madeira e Japurá. Nos demais tributários a concentração foi in ter me

diária entre estes valores; 0,09 - 0,01 meq/100 g no rio Iça e 0,08 - 0,02

«eq/100 g no rio Purus (TABELA 4 ) , Estes valores são significativamente

«enores (TW 0,05) em comparação aqueles encontrados no canal principal (FI-

GURA 10 ) . .

Na várzea dos tributários a proporção do sódio na soma de ba_

ses trocáveis fof significativamente maior (TW 0,007) em relação "â várzea

do canal principal. Os rios Iça, Japurâ e Purus tiveram uma relação Na : S

to redor de 1,22, enquanto esta relação,nós rios Juruã e Madeira , foi

um pouco menor, em torno de 0,9% (TABELA 4 ) . Por outro lado, a relação

K : Na não apresentou diferença significativa entre a várzea do canal prin-

cipal e dos tributários. RANKAMA & SAHAMA (1950), citadfcpor MALAVOLTA

(1976), apresentam uma relação K : Na em sólidos dissolvidos de lagos e

rios em torno de 0,4 : 1 e para sedimentos argilosos 3 : 1 . A relação m£

dia para a várzea do canal principal (total de 40 pontos) foi de 16 : 1 (TA

BELA 3 ) .
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4.1.5 . Soma de bases trocaveis (S)

Refere-se ã soma das bases trocãveis do sistema solo

Ca+i + Mg+* + K+ + Na+. t também usada com índice indicativo da fértilida^

de do solo.

No sedimento de várzea do canal principal os valores de S

foram elevados, média de 13,61 - 0,43 (n =40)(TABELA 3 ) . Este valor ê

compatível com aqueles encontrados nos melhores solos do Estado de São Pau-

lo (COMISSffO DE SOLOS, 1960). Deste t o t a l , em média 79% é constituído de

cálcio; o magnésio contribui com 19%, potássio com 1,2% e.sÕdio com 0,8%

(FIGURA S ) . Em contrapartida, o valor S médio de três perfis de Latoss£

Io Amarelo da Amazônia foi de 0,61 í 0,14 meq/100 g ( n = 3 ) .

Nos tributários os valores S são significativamente menores

(TH 0,0018). A exceção e a várzea do r io Juruã que teve um valor semelhan^

te ao do canal principal 14,00 - 1,00 meq/100 g ( n = 3 ) . Por outro lado o

rio Japura teve o menor valor 4,94 meq/100 g ( n = l ) , os demais tiveram va-

lores ao redor de 6,7 meq/100 g (TABELA 4 ) ; Em adição, a proporção das

bases na constituição do valor S í diferente em relação ao canal principal.

Com exceção da relação Ca : S, que e significativamente menor (TW 0,0006),

«os tributários, as demais relações - Mg : S, K : S e Na : S são signify

ativamente maiores (TW 0,006, 0013, 0007; respectivamente) que os valores

encontrados no canal principal (TABELA 4 ) .
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4.1 .6 . pH

Comumente a concentração de hidrogênio e expressa pelo pH, cte

fínido como menos logarítimo da concentração hidrogemônica ou o logaritimo

4o inverso da concentração hidrogemônica.

Como ja definido* a capacidade de troca catiõnica e a ^

fede de cations que um solo e* capaz de reter por unidade de peso ou de volu-

K. Assim sendo» quanto maior a proporção de Ton H+neste complexo, maior

terá a acidez do solo. Segundo VAN RAIJ (1983), um solo pode ser ácido de

lido ã pobreza do maxerial de origem em catious básicos ou por condições de

pedogênese as quais favoreceram a remoção de cãtions básicos do perfi l .

Dia destas condições é* o grau de intemperismo do solo, ou seja,

iwnto mais intemperisado e um solo maior tendência o mesmo tem para perder

>ws bases trocaveis/ Pois, com água de percolação hâ a dissociação do

jn carbônico liberando Tou H+ em solução, que rapidamente passa para a

toe sólida do solo,deslocando cations básicos que passam ísolução e po-

Jenserlixivtados comobicarbonato. Um exemplo típico deste fenômeno são os

tolos não aluviais da bacia Amazônica, formadcs sob a formação Barreiras, os

?»is são extremamente pobres em cations básicos, perdidos por l ix iv iaçlo

tiRlON, 1978; SODMBROEK, 1983). Portanto, uma última analise, o pH depen

feda quantidade de cations básicos existentes no complexo de troca do solo

'MNRAIJ, 1983). Desta maneira tanto a soma de bases S (TSR 0,025) como

jíndice de saturação de bases V% (TSR 0,001) encontram-se positivamente
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correlacionados com pH do sedimento de várzea do canal principal.

No sedimento de várzea do canal principal, o menor pH foi de

5,6 - 0,6 (n»2) e o mais elevado 7,2 - 0,0 (n=3). em comparação, sob os se_

dtentos do Tereiãrio (formação Barreiras) está um dos solos, de maior abun_

anda na região - Latossolo Amarelo que em três perfis,variando a textura

de «dia ã muito argilosa tiveram um pH em torno de 4.8 (VIEIRA, 1975). Por

outro lado em solos Podzolõico Vermelho Amarelo var. MarTlia, no Estado

de São Paulo, o valor de pH foi em torno de 5,5 noo horizontes superiores

(COHISSXO DE SOLOS, 1960).

0 pH no sedimento de várzea dos tributários foi significati^

«•ente menor (TW 0,0004) em relação ao canal principal. Na várzea do rio

!ÇÍ o pH foi o mais baixo, 5,0 - 0,3 (n = 3 ) . Nos rios Purus, Japura e Ju

mi o pH foi ao redor de 5,2 e no rio Madeira 5,6 - 0,3 (n = 3 ) , que foi

o valor mais elevado entre os tributários (TABELA 4 ) .

Na várzea do r io JutaT, por motivos anteriormente expostos,

todos os parâmetros tiveram valores bastante semelhantes aos encontrados na

rárzea do canal principal. Curiosamente o pH não seguiu esta tendência,ser^

de seu valor semelhante ao dos tributários (5,4 - 0 ,2 , n = 2 ) . Portanto,

parece que esta várzea não I inteiramente formada por sedimento do r io S<>

liiões, mas apresenta também componentes oriundos do rio JutaT. Como ter

ceira hipótese, a influência do material carreado pelo So limões ê mínima e

tsta várzea' foi formada na sua maior parte por sedimentos trazidos pelo r io

JutiT, No entanto, em nossas observações,não parece haver deposições alu-
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vionãrias nas margens deste r io . Ura dos poucos locais encontrados o amos -

trado.

4.1.7. Alumínio

0 alumínio no solo esta contido na estrutura de inúmeros mi

Krais primários e secundários. Dentre os minerais de argi la , a caulinita

te» na sua constituição aproximadamente 20X de alumínio e a montomoriloni

U ao redor de 9* . A concentração de alumínio em solução ou na forma troca

vel serã função do pH do solo. Quanto mais baixo este valor maior será a

dissolução dos minerais que contém alumínio, liberando-os em solução (VAN

MIO, 1983; KALAVOLTA, 1976).

Portanto, devido ao pH próximo à neutralidade nos sedimentos

fc várzea do canal principal, a concentração deste íon é bastante baixa, em

rfdia 0,06 - 0,01 meq/100 g (n =40) , onde o menor valor foi 0,01 meq/100 g

to maior 0,32 meq/100 g (TABELA 3 ) . Por outro lado,.a concentração me

<U de alumínio trocãvel em três perfis de textura variável de Latossoio

Jterelo da bacia Amazônica foi de 1,02 - 0,25 meq/100 1 (n =3) .

A concentração deste íon no sedimento de várzea dos tributá-

rios e bastante mais alta em relação ao canil principal (TW 0,0004) (FIGURA

* ) . Mesmo a menor concentração, que ocorre no r io Madeira (0,52 - 0,14

«q/100 g, n9 3 ) , foi mais elevada que a maior concentração encontrada no

CMI principal. Em ordem crescente de concentração segue a várzea do rio

tyirã com 0,93 meq/100 g (n « 1 ) , a do rio Purus com 1,31 - 0,56 meq/100 g
i

(M3) e a dos rios Juruã com 3,90 - 2,55 meq/100 g (n =2) e Içã com 4,08 -

I.S7 meq/100 g (n »3) (TABELA 4 ) .
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Provavelmente, a causa da maior concentração de alumínio

trocávei no sedimento de várzea dos tributários seja a menor quantidade de

cations básicos que estes afluentes têm em relação ao canal principal. Com

«menor concentração de bases, os sít ios de adsorção nos minerais de argila

atarão preenchidos com uma quantidade proporcionalmente maior de ions de

hidrogênio., consequentemente o pH do solo será mais ácido,levando ã disso,

lição de Õxidos e minerais de alumínio, aumentando sua concentração em solu

(ã* e na fração trocável.

4.1.8. Capacidade de troca catiõnica

As cargas negativas da fração argila dos solos são neutrally

zaifcpor Tons de carga contrária, os quais assumem um caráter trocãvel. A

«terminação da CTC pode ser fe i ta de forma direta utilizando-se acetado de

«muio a pH 7 ou de forma indireta somando-se as bases trocaveis Ca**,

mj*\ K* e Na* com a acidez A l * 1 e H* (MALAVOLTA, 1976; VAN RAIJ, 1983).

lesta forma, a CTC ê ui dos parâmetros mais utilizados na caracterização da

fertilidade de um solo.

Nos sedimentos da várzea do canal principal, a CTC média foi

k 13,90 - 0,43 meq/100 g (n * 40) , onde .os valores extremos foram de

1,82 e 20,13 meq/100 g (TABELA 3 ) . Tais valores não diferenciam estatistf

emente dos vtlores da soma de bases, devido ã pouca quantidade de A l * ' e

Apresente nestes solos. Em conseqüência o valor VX (S/CTC x 100) foi bas_

tMte elevado, média de 97,93 * 0 , 1 » (TABELA 3 ) . Nos solos formados so

ke a formação Barreiras, como os Latossolos Amarelo, o valor V5, ê bem
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I* fazendo parte do complexo de troca do solo (RADAM, 1978; VIEIRA, 1975) .

toa» nos solos M i s férteis do Estado de São Paulo este valor £ ligeiramtrt

te Inferior, por exemplo, Latossolo Veraelho-Aaarelo Lins e KarTlia - var.

tms, apresentou ea media um'valor VI de 50 a 801 nas casadas superiores (CO

•SSJD DC SOLOS. 1960).

No sedimento de várzea dos tr ibutários, a CTC foi esta t is t1 a

mate aenor (TU 0,035) que no canal principal (FIGURA 10 ) . 0 único valor

* * se aproxima daqueles encontrados na várzea do r io Amazonas sio os dos

rias Jumá (18,60 - 3,76 meq/100 g. n«2 ) e Iça (11,72 - 0,27 meq/100 g, n©

J|. 0 valor «ais baixo foi encontrado na várzea do rio Japurí (6,33 aeq/

» 9. " - 1 ) . Intermediarivaente, no r io Madeira o CTC foi de 7,32 - 0,40

•q/100 g (n «3) e no r io Purus 8,66 - 0,94 neq/100 g (n »3) (TABELA 4) .

Um a concentração de A l * ' e H+ foi M i s elevada nos tributários que no

ami principal o valor Vf , consequentemente, foi aenor (TV 0,0004) nos £

fhRRtes em conparacao i várzea do r io Amazonas.

DISCUSSÃO

En res uno, entre o sediiaento de várzea do canal principal e

to tributário; a naioria dos paráietros indicadores da composição quTmica

•s solos são distintos (FIGURA 10 ) , Todot os cations básicos trocaveis

(Cl, Mg, K e Hi) estão eat M i or quantidade ro sedimento de várzea do canal

principal; consequentemente a S O M total de bases segue a mesma tendência,

ft proporção relativa das bases trocáveis na composição da scua de bases tam-

m i diferente. No canal principal a proporção relativa de cálcio é maior,
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par outro lado nos tributários os cations megnésio, potássio e sódio estão

m maior proporção na soma de bases em relação aos valores encontrados no

canal principal. A relação Ca : Mg é maior na várzea do canal principal

mm no tributário e a relação K : Na í o ünico parâmetro que não difere en

be os dois sistemas. Quanto ã acidez, o sedimento de várzea dos tributa

rias i mais ácida.que o do canal principal. Consequentemente, a concentra

(it de alumínio trocâvel é menor na várzea deste último. No entanto, tanto

mi am como em outro, a concentração não chega a ser elevada o suficiente pa

nque i capacidade de troca catiõnica d i f i ra estatisticamente da sema de

l»es. Portanto, a CTC e o índice de saturação de bases na várzea do canal

principal, também serão maiores que nos tributários (FIGURA 10 ) . As v i r

M S são formadas por deposição de sedimentos transportados pelos rios. A

CMposição química e «ineralógica deste material deriva da composição dos

horizontes de intemperismo que ocorrem dentro de sua bacia de drenagem

(IUON, 1984b). Portanto, a composição quíaica e mineraiÓgica do sedimento

epositado na várzea ref le te , com algumas alterações, a composição do matje

rial carregado pelo r i o , o qual teve origem na respectiva área de drenagem.

Segundo STALLARD (1983), as grandes subacias da bacia Amazô

ifca encerram substratos geológicos bastante distintos. Dessa forma a "qua

Hdadb" do material transportado pelos grandes tributários e , consequent^

ente depositados em suas várzeas serão também distintos.

GIBBS (1965) classificou os tributários e formadores do rio

«nonas em função da posição geográfica de suas cabeceiras: (1) sistema

ajntanhoso - são rios com origem nos Andes, Ucayali e Maranon principais
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tomadores do Amazonas. (2) sistema trojrcal - a origem destes rios são

as terras baixas da Aaazõnia,ou seja,* região de solos pouco férteis, tendo

orno substrato geológico sedimentos de origem Terei ária formação Barreiras),

tmtre eles estão os rios JutaT, Juruã e Purus. (3) sistema «isto - o r i -

gem na região sub-Andina, entre os Andes e as terras baixas da Amazônia; os

principais tributários são I ç í , Japuri e Madeira. Finalmente, a composição

i» material transportado pelo canal principal ê controlada pela mistura de

âjva de vários tributários (STALLARD, 1983).

As distintas posições geográficas das cabeceiras dos tributa

rios (FIGURA 1 ) , leva a diferentes substratos geológicos. Segundo (STA

UARD, 1983) a l i tologia dominante do sistema tropical, especialmente dos

rios Juruã e Purus, i constituída de sedimentos flúvio-lacustres do final do

Terei i r i o e Quaternário e material de origem sedimentar, principalmente are

•itos e argil itos,. não havendo diferenças entre as duas bacias. No siste_

ai «fsto, a bacia dos rios Iça e Japurá geologicamente são semelhantes com

Mtologia dominante de sedimentos flúvio-1açustrês dá transição Terciãria-

Qmtemãria e material de origem sedimentar geralmente de cor avermelhada

•riunda do -MezosSico e TerciáVio. Por outro lado, a l itologia dominante do

rio Madeira é um pouco mais variada incluindo, além de sedimentos f lúvio-la-

rastres e material sedimentar, rochas dos escudos Pri-Cambriano , quartzitos

(rre-Cambriano e Mezosõico) « ardosas (Pre-Cambriano). Finalmente, na b£

dado rio Maranon, principal formador do Amazonas, a litologia é muito mais

itriida incluindo calcáreo, evaporitos, arenitos, rochas vulcânicas e grani-

t«, entre outros.
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Em adição, na composição química e mineralogia do material

em suspensão e dissolvido transportados pelos rios da bacia Amazônica, além

do substrato geológico, o regime de erosão exerce um controle bastante ace£

tuado. 0 regime de erosão de uma certa paisagem esta intimamente relacio-

nada com a posição que esta ocupa no relevo. Portanto, o regime de erosão

dominante na cordilheira dos Andes será distinta daquele que domina nas tejr

ras baixas da Amazônia.

Nos Andes, o regime de erosão dominante foi denominado de

"limitado pelo in temperismo' - (weathering-limited) por STALLARD (1980) cita

do por STALLARD (1983) ou."intemperisino fTsico a alto relevo" (increased -

relief physical weathering) por GIBBS (1965). Neste regime a mineralogia

resultante é composta principalmente de produtos gerados por quebra- f ís ica

dos minerais , tais como micas, c?or1tas e feldspatos. Nos rios haverá pro

porção semelhante entre o material dissolvido e o particulado em suspensão,

ea taxa de erosão por km2 será alta (GIBBS, 1965). Em adição, os prodií

tos sólidos do intemperismo serão ricos em cations e a fase dissolvida sera

«ais pobre em relação 5 rocha-mãe. Ainda,as entradas de elementos via in -

temperismo serão proporcionais S área exposta e a susceptibilidade da rocha

10 Intemperismo (STALLARD, 1983).

Em contraste, nas terras baixas da Amazônia (sistema tropjí.

cal) o regime dominante è" conhecido por "limitado pelo transporte"

(transport-limited), denominado por STALLARD (1980), citado por STALLARD

(1983) ou "intemperimso químico a baixo relevo" (low-relief chemical weathe_

ring) denominado por GIBDS (1965). As principais diferenças entre este re
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fine e o anterior são que os sólidos em.suspensão nos rios serão produtos de

processos químicos (cau-linita e gibbsita). A fase dissolvida nos rios é d£

linante, ao redor de 90% do total e a taxa de erosão por km2 è" bastante me

nor em relação ao regime anterior (GIBBS, 1965). Neste regime, a taxa de iji

tenperismo é maior qieos processos de transporte, portanto Sob estas condî

ções haverá acúmulo do material produzido. Como conseqüência, devido a pro-

cessos de lixiviação o material sólido será empobrecido em relação ã rocha

•atriz e os produtos de intemperismo que estão numa fase dissolvida sofrerão

pouco fracionamento em relação 5 rocha-mãe (STALLARD, 1983).

No sistema misto^ou seja, nos rios que têm sua origem na re

gião sub-Andina, as condições e os produtos de intemperismo refletirão a pç>

sição intermediária entre os dois extremos.

Os rios, . como integradores dos processos que ocorrem

em suas bacias de drenagem, transportarão cs produtos finais do intemperis_

ao físico e/ou químico. A fração < 2yf onde estão os minerais de argila, s£

gundo IRION (1976)» compõe-se predominantemente de produtos de intemperismo.

Portanto, constituem-se num bom indicador dos processos geoquímicos que eŝ

tão ocorrendo na área de drenagem do respectivo tributário.

Segundo GIBBS (1965), o mineral de argila dominante na fração

<2u dos rios andinos ê principalmente composta de montmorilonita que

teria sua origem nas rochas básicas dos Andes, tais como cdicãrios,dolomitas

ê rochas vulcânicas, Este mineral tem uma elevada capacidade de troca de cã

tions, em torno de 80 a 150 moq /100 g (GRIM, 1980).

Nos rios do sistema tropical a caulinita é o mineral de argi_
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U dominante na fração < 2.y. A formação deste material se da* através do iji

tuperismo químico de rochas Tgneas e metaroõrficas (GIBBS, 1965).

Nos rios do sistema misto prevalecera uma mistura em propor

ções variáveis entre montmorilonita e caulinita.

0 terceiro mineral de argila em abundância na fração <2v do

«teri ai em suspensão dos rios da bacia Amazônica è" a mica, sendo mais abim

bnte nos rios da bacia de drenagem do rio Madeira (GIBBS, 1965; 1RI0N,

1976; STALLARD, 1983). Este material tem basicamente a mesma configuração

que a montmorfl oni ta . A maior diferença ê que o cations presente entre as c£

•idas octaedricas e tetraédricasi o potássio, que pode ser trocado por

H+.dando origem ã formação da í l i t a . A CTC desde mineral de argila varia e£

tre 10 a 40 meq/100 g (IRION, 1984 b; GRIM, 1968).

No entanto, a classificação de GIBBS (1965), anteriormente

«encionadar^fra*tante geral. IRION (1976; 1984a; 1984 b) ressalta que

icomposição mineraiõgica dos rios Jutaí , Juruã e Purus ê principalmente

conposta por montmoriloníta pouco carregada (low-charged) e o restante ê for

Rida por caulinita, No entanto, estes autores - GIBBS e IRION, concorda-

ram cam a composição da fração argila do material em suspensão do rio Madeí_

r*i que principalmente mica- i l i ta . No canal principal, o predomínio

íde montmoriloníta com elevada CTC .seguindo por i l i t a , caulinita e,em menor

qwntidade.clorita, No entanto hã mudanças na qualidade mineraiÓgica do ma

terfal em suspensão do canal principal que serão abordadas mais detalhada -

icnte adiante (IRION, 1976).
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Porem, praticamente, estas pequenas diferenças entre a compo-

tição minera lógica da fração argila (< 2u) levam a diferenças acentuadas na

concentração de cations básicos desta fração no material em suspensão dos

rios da bacia Amazônica.

Em resumo, tanto o substrato geológico, como o regime predorn^

nante de erosão na bacia de drenagem dos tributários e canal principal são

distintos. Como conseqüência, o produto do intemperisrco f ísico e químico sê

rio também distintos.

Assim, IRION (1976) determinou a concentração de cations básj[

cos totais na fração pe l i t i ca do material em suspensão dos principais rios

da bacia Amazônica (TABELA 5 ).. De uma maneira geral, a maior concentra

çao de cations básicos totais foi observada nos rios Andinos e sub- Andinos,

intermediariamente no r io Solimões/Amazonas e a menor concentração nos tribu

lírios JutaT, Juruã e Purus, conjuntamente analisados. A soma de bases tro-

civeis do r io Madeira atingiu valores semelhantes ao do canal principal devj[

do ã alta concentração de potássio, que faz parte da estrutura de micas

que é o mineral de argila dominante no rio Madeira (STALLARD, 1983; GIBBS,

1965).

Em adição, IRION (1976) determinou os cãtions básicos troca

vcis da fração argila do material em suspensão do rio Amazonas e tributários

[TABELA 6 ) . Também'nesta condição, os cations básicos são mais abundantes

nos rios do sistema Andino e sub-Andino. No entanto, a concentração destes

cations no Alto Juruá foi maior que a concentração encontrada no Alto Amazo

nas e semelhante ã encontrada em rios da região sub-Andina. Possivelmente
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HBELA 5 . CATIONS BRSICOS TOTAIS DA FRAÇftO PELTTICA EM SUSPENSÃO DE RIOS

AMAZÔNICOS. RESULTADOS EXPRESSOS EM ppm.

LOCAL

Andes

Sub-Andes

Rio SolimÕes

Rio Amazonas

Est. do Acre
Rio Madeira

Ca

«7.000
13.200
11.000
7.100
8.500
6.600

Mg

' 16.000
14.900
11.900
10.500
10.700
12.200

K

15.500
2".600
19.000
22.200
18.400
27.000

Na

6.500
2.600
3.300
2.500
1.680
3.200

Adaptado: IRION (197t1
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TABELA 6 . CATIONS SRSICOS TROCftVEIS DA FRAÇÃO ARGILA 00 MATERIAL EM SUS-

PENSÃO DO RIO AMAZONAS E TRIBUTÁRIOS. RESULTADOS EXPRESSOS EM

• e q / 1 0 0 g .

LOCAL

Andes

Sub-Andes

Al to So.nões

Médio Solinões •

Baixo-Amazonas
Rio JutaT

. Ca

92,0

80.0

64,0

60,0

45,0

20,0

Mg

14.0

8.6

8,6

8,6

8,6

4,0

K

18,5

10.0

1C.0

10.0
9.0

5,0

Na

30,0

13,0

13,0

14.0

13,0

5,0
R. Purus (curso inferior) 56,0 10,0 14,0 14,0
R. Juruã (curso superior) 75,0 10,0 11,5 14,0

Adaptado: IRION (1976)
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este fato justifique a elevada concentração de cations básicos trocãveis ob-

servada no sedimento de várzea destes rios. No material partieulado do baî

a rio Purus a concentração de cations básicos trocãveis foi semelhante àque

Ia encontrada no. baixo Amazonas. No rio JutaT foi observada a menor conceit

tração de cations básicos, indicando que, possivelmente, a-várzea amostrada

era constituída de material alõctone oriundo do r io Solimões e não formada

NW material do r io JutaT. A proporção relativa dós cations básicos nesta

fração trocãvel é distinta em comparação S fração trocãvel dos sedimentos de

wrzea dos tributários e do rio Amazonas. No. primeiro, a maior proporção é

« cálcio,seguindo de sõdio, estando o potássio e o roagnésio no mesmo nível

relativamente ã soma total de cations básicos. No segundo, o cálcio também

esta em maior proporção, porém, em seguida,estão em ordem decrescente o

ngnésio, potássio e sõdio. Segui .o VAN RAIJ (1983) esta condição é coraura

HMioria dos solos devido ã maior retenção do cálcio em relação ao magnê

tio c deste em relação ao potássio e ao sõdio pelos minerais de argila.

Concluindo, a concentração de cations básicos nos sedimentos

fc várzea parece estar relacionada com a concentração destes cations, tanto

totais como trocãveis, presentes nos sedimentos em suspensão dos tributários

formadores das várzeas. Em geral, a concentração de cations básicos trecã

íris foi maior na várzea do canal principal que nos tributários. A mesma t»ri

Jmcia foi observada na concentração destes cations no material particulado

msuspensSo, Por f im, a característica química do sedimento transportado

pelos rios reflete os horizontes de intemperismo de sua área de drenagem,

wseja, a geologia local . Portanto, por extensão a composição química do

Kdinento de várzea é também controlada pelo substrato geológico da bacia,
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principalmente nas áreas ea que os tributários são fornados. C a » , segundo

SUS (1965), a grande parte de sólidos ea suspensão nos rios da bacia A M

Mica são fornecidos pela erosão de 18t do total da área desta bacia, pode

se dizer que esta nesaa percentages da área total è* responsável pela forma-

çio das várzeas na bacia Amazônica.

4,1.9. Variação espacial-

Neste i te» serão analisadas as variações na concentração dos

eleaentos no sedimento de várzea do canal principal ea função da sua distãn

da relativa aos Andes. Ou seja, será considerada a variação dos eleaentos

rio abaixo, no sentido oeste - leste, das cordilheiras para o oceano Atlãn

tico. Portanto, o local aais a oeste amostrado, chamado Vargea Grande si_

nado a aproximadamente 300 íca da fronteira Brasil-Peru-Colômbia (FIGURA

I), será considerado o ponto inicial (0,0 km). Deste ponto até aproxima

feaente 1.700 ka r io abaixo, na cidade de Óbidos no Estado do Pará a cerca

fc 500 km da foz do r io Amazonas, será considerado o ponto f ina l .

Como já citado anteriormente, as amostragens foram realiza_

«s ea três períodos distintos. 0 primeiro corresponde aos meses de outjj

fo-novembro de 1983, época de seca na região; o segundo aos meses de ja_

«iro-fevereiro de 1984, início da subida das águas e o último corresponde

MS Meses de junho-julho de 1984, começo da descida das águas, logo apôs o

pico da cheia (FIGURA 7 ) . Para fac i l i ta r , estes períodos serão referidos

icruzeiros 6 (C 6 ) , 7 (C 7) e 8 (C 8 ) , respectivamente, os quais corres-

pondem a viagens por r io do projeto "Biogeoquímica do carbono.na bacia Ama

única", do qual este trabalho faz parte. Assim sendo, a variação espacial
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«concentração dos elementos sera considerada individualmente para cada

qpaca aaostrada.

Durante o período de seca (outubro-novembro/83, C 6) • con-

oütrtçio dos cations trocãveis no sedimento de várzea não variou signify

ativamente (TSR) entre as várzeas situadas r io acima e aquelas situadas

Ht abaixo (FIGURAS 11 e 12).

Para os dois outros períodos em que as várzeas fora» amostra

ès, contrariamente, a concentração daqueles parâmetros variou em função da

bcaiização geográfica da várzea u> longo do canal principal (FIGURAS 13, 14,

Be 16). . .

Durante o início da subida das águas (janeiro-fevereiro/84 ,

C7), COM exceção do alumínio a concentração de cations trocãveis e o pH no

sHimsnto depositado na várzea foi significativamente maior (TSR, TABELA

7 ) nas várzeas localizadas r io acima, diminuindo a concentração progress^

Mente em direção leste, ao baixo Amazonas (FIGURA 13 ) . Para o alumínio

i tendência foi inversa, ou seja, a concentração aumentou em direção ao

kiixo Amazonas (FIGURA 14 ) .

Fará o início da descida das águas (junho-julho/84, C 8) a

tendência observada foi praticamente a mesma (TSR, TABELA 7 ) . As exce

çoes foram no comportamento do potássio e no .do alumínio que não tiveram

suas concentrações significativamente modificadas devido ã posição geogri

fica das várzeas ao longo do canal principal (FIGURAS 15 e 16).

Conseqüentemente, o valor de r.oma de bases (S) e a capacida

de de troca catiBnica (CTC) não variaram significativamente durante o
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DE VÁRZEA AO LORGO DO CANAL PRINCIPAL CURANTE O PERTObO DE SECA (OUT.-NOV.1983
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Figura 1 2 . VARIAÇÃO NA CONCENTRAÇÃO OF Af, SOMA DE BASES (S) E CAPACIDADE DE TROCA CA-
TIONICA (CTC), EXPRESSA EM meq/100g E pH NO SEDIMENTO DE VÁRZEA AO LOHGO DO
CANAL PRINCIPAL DURANTE O PERÍODO DE SECA (OUT.-NOV., 1903 - C ) .
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Hgvrt 13.VARIAÇÃO NA CONCENTRAÇÃO DE C*. Mg, K E Na, FXPPESSA FM meq/lOOg, HO SEDIMENTO
DE VÁRZEA AO LONGO DO CANAL PRINCIPAL DURANTE O INICIO DA SUBIDA DAS ÁGUAS
(JAN.-fEV., 19M - Cj). •
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Figura 1W. VARIAÇÃO NA CONCENTRAÇÃO DE Aí, SOMA DE EASES (S) E CAPACIDADE DE TROCA CAT[

0N1CA (CTC), EXPRESSAS EM meq/lOOg E pH NO SEDIHÍNTO DE VÁRZEA AO LONGO DO

CANAL PRINCIPAL DURANTE O INÍCIO DA SUBIDA DAS ACUAS (JAN.-FEV., 1984 - C,).
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Ftgura 15. VARIAÇÃO NA CONCENTRAÇÃO DE Cs, Mg, K £ Na, ÍXPPESSA fM meq/100g, NO SEDIMENTO
' DE VÁRZEA AO LONGO DO CANAL PRINCIPAL DURANTF O INÍCIO DA DESCIDA DAS ÁGUAS

(JUN.-JUl., 1984-C,).
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TABELA 7 . TESTES ESTATÍSTICOS. ÉPOCAS AMOSTRADAS SAO INDICADAS POR C 6 , C7 E C 8 NO TESTE DE SPEARMAN (TENDÊNCIA

CRESCENTE* OU DECRESCENTE NA CONCENTRAÇÃO OOS PARÂMETROS NO SEDIMENTO DE VÁRZEA RIO ABAIXO) E TESTE
DE WILCOXON (SUPERIORIDADE DE UMA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO A OUTRA) COM AS RESPECTIVAS MÉDIAS. NÜMEROS IN
DICAM 0 NTVEL DE SIGNIFICANCE E ns NAO SIGNIFICATIVO.

Parâmetros
Teste de Spearman Teste de Hilcoxon Médias

C6xC7 C6xC8 C7xC8

Ca
Mg
K
Na
Al
PH
S
CTC
Ca/Mg
K/Na
N
C
C/N
P

ns
ns
ns
ns
ns

0,010
ns
ns
n<;
ns
ns
ns
ns

ns

0,005
0,025
0,010.
0,005
0,025
0,001
0,001
0,005

ns
ns
ns

0,101
0,005

0,010

0,005
0,005
ns

0,005
ns

0,001
0,005
0,005

ns
0,001*
ns
0,01
0,025
0,005
0,010
0,001

ns ' ns ns 10,58a
ns 0,016 ns 2,27a
ns 0,010 0,010 0,14a
ns ns ns 0,11a
ns ns ns 0,04a
ns ns ns '6,5a
ns ns ns 13,09
ns ns ns 13,26a

0,030 0,001 0,017 5,02a
ns ns • . 0,010 1,52a
ns ns ns 0,122a
ns ns ns 0,67a
ns ns ns 5,84a

ns 0,013 0,030 -26,5a -25,8a -24,7b

10,85a
2,62ab
0,14b
0,11a
0,17a
6,6a

13,73a
14,12a
4,44b
1,45a
0,139a
0,56a
3,75a

-
•

10,63a
2,86b
0,20b
0,09a
0,07a
6,5a

13,78a
14,14a

3,75c
2,34b
0,152a
0,65a
4,55a
0,069
2,06

t*>
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•eiro período de coleta (C 6) e. decreseeram no sedimento de várzea progres-

sivamente em direção ao oceano nos outros dois períodos em que as várzeas

foram amostradas (FIGURAS 11, 13 e i 5).

Finalmente, a relação Ca : Mg não variou significativamente

(TSR, TABELA 7 ) em nenhum dos períodos amostrados e a relação K : Na s£

•ente variou no Início da descida, das águas (C 8) «tendo seu valor aumenta-

do rio abaixo). Quanto ã relação dos cations básicos com a soma total de

bases, somente a relação K : S mostrou variação crescente (TSR, TABELA 7 )

M direção ao baixo Amazonas no início da desctda das águas (junho* julho/

81), ou seja, neste período, r io abaixo a concentração de K em relação ã

concentração total de cations básicos aumentou.

DISCUSSÃO

Segundo GIBBS (1965) e IRION (1984) a composição dos m1ne_

rais de argila ;na fração < 2p do material*particulado transportado pelo rio

sofre pouca alteração entre o local de sua origem (Andes e região sub-Andi-

n«) e a descarga final rip oceano Atlântico. No entanto, apesar de não ha

ver diferença na mineralogia. deste material o mesmo não ocorre com sua com-

posição química,, tanto na concentração de cations totais como trocãveis.

IRION (1976) determinou a concentração de cations básicos to

tais e trocãveis na fração pel í t ica do material em suspensão do canal prin-

cipal em vários pontos ao longo do seu eixo longitudinal (TABELAS 5 e 6 ) .

lota-se que houve um decréscimo na concentração de cations básicos a partir

amostras coletadas na região Andina em direção ao baixo Amazonas. N3



115

ração to ta l , entre as amostras obtidas nos Andes e a obtida no rio Amazonas

diferença na soma de bases foi de 56X para a fração trocavel esta diferen-

foi ao redor de 50%. Em decorrência, a comparação entre a conceji

tração de cations básicas trocâveis na fração de argila do sedimento de vâ>

«a, determinado por IRION (1984) e solos andinos (IRION, 1976), mostra o

uior enriquecimento deste último em relação ao primeiro (TABELA 8 ) . Ainda

que os principais minerais de argila no sedimento de várzea são montmorilo

Ita, I l i t a e caulinita, semelhante ã*composição mineralógica do material

suspensão (IRION, 1984).

Em adição, amostras de sedimento ém suspensão foram coletadas

pelo autor ao longo do canal principal, de Vargem Grande até Óbidos, durante

«meses de juiho-agosto/85 e nelas determinada a concentração de cãtions

tísicos totais, ressaltando-se que não somente na fração <2u como fez

IRICN (1976, 1984 a) mas na amostra como um todo (TABELA 9 ) . Neste caso

icoucentração de cálcio e magnesio decresceu (TSR 0,05) em direção a leste

(baixo Amazonas), a concentração de potássio não variou e a de sódio aumen̂

toy rio abaixo (TSR 0,05).

Ainda que a coleta de sedimento em suspensão tenha sido

U em data distinta em relação as amostras de sedimento de várzea e que nas
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príaeiras foi determinada a concentração de cãtions básicos tota is , enquan_

to, nas últimas, foi determinada a .concentração de cãtions básicos troca

*is, julga-se pertinente algumas comparações entre os dois.

A concentração de cálcio e magnésio decresce em direção ao

ixo Amazonas em ambos os compartímentos. Tanto durante o cruzeiro 6 como

fração to ta l , entre as amostras obtidas nos Andes e a obtida no rio Amazo

us a diferença na soma de bases foi de 562, para a fração trocãvel. Esta

ferença foa ao redor de 502. Em decorrência, a comparação entre a concen-

iraçâo de cãtions básicos trocaveis na fração de argila do sedimento de vãr-

K8, determinado por IRION (1984) e solos andinos (IRION, 1976), mostra o

nior enriquecimento deste último em relação ao primeiro (TABELA 8) .
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TABELA 8 . CATIONS BÁSICOS TROCAVEIS ADSORVIDOS PELA FRAÇÃO ARGILA DOS SO-

LOS AMAZÔNICOS. RESULTADOS EXPRESSOS EM meq/100 g .

LOCAL

Solo Andino

Várzea Holocênica

Várzea Pleistocênica

Ca

35,0

22,8

3,8

Mg

13.

21,

2.

0

2

5

K

2.

1-

2 ,

8

4

3

Na

5,

4,

5,

0

5

0

Autor

IRION

IRION

IRION

(1976)

(1976)

(1978)
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TABELA 9. CATIONS BÁSICOS TOTAIS NO SEDIMENTO EM SUSPENSÃO TRANSPORTADO
PELO CANAL PRINCIPAL. RESULTADOS EXPRESSOS EM ppm.

LOCAL

S. A. do Iça
Xibeco

Tupe
Jutica

Itapeua

Anori

S. J . Amatari

Paura

Óbidos

Ca

18.090

18.890

16.880

15.600

15.810

16.280

15.080

16.480

15.160

Mg

12.320
11.860

11.520

10.400

10.790

10.250

9,695

10.600

9.771 '

K

23.390

24.690

14.355

19.510

21.295

22.865

22.340

21.555

23.125

Na -

2.507

2.206

2.756

2.805

2.805

2.805

2.756

2.756

2.954
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w cruzeiro 8 , a concentração de potássio não variou espacialmente no mate

rtal particulado em suspensão ne« no sedimento de várzea. Por outro l£

to, durante o cruzeiro 7,a concentração deste elemento no sedimento de vã£

» i decresceu r io abaixo. Para'o sódio,as tendências foram opostas, enquaji

to a concentração deste elemento decresceu r io abaixo no sedimento de

virzea durante os cruzeiros 7 e 8 e não variou durante o cruzeiro 6. No ma

teríal particulado em suspensão a mesma cresceu em direção ao baixo Amaz£

MS. Nota-se também,que no material em suspensão,o cation em maior concen-

tração foi o potássio,seguindo em ordem decrescente pelo cálcio, magnésio

e sódio (TABELA 9 ) . No sedimento de várzea, o potássio passa ser o ter-

ceiro'elemento em abundância, o cálcio,o primeiro é o magnésio.o segundo.

Stgundo VAN RAH (1983) esta configuração é esperada nos solos devido I me

«or adsorvidade que os minerais de argila têm em relação ao potássio. Em

adição a relação Ca : Mg e K : Na do material em suspensão não variou espa-

cialmente (TABELA 9 ) .

Concluindo, os resultados indicam que o decréscimo em dire -

çao ao baixo Amazonas da concentração de cations básicos no sedimento de

virzea seja causado, principalmente, pelo decréscimo na mesma direção da

concentração de cãtions básicos no material particulado transportado polo

rio Amazonas. IRION (1976) argumenta que o decréscimo da quantidade de

•ontmorinolita na fração argila do material parti cul ado determina uma dimi-

nuição progressiva na concentração de cálcio. Em adição, a ocupação da

•ontmorinplita pelo cálcio também diminui devido "a diluição da água do :*io

com a entrada de tributários empobrecidos, o mesmo ocorrendo com i l i t a . T£

da vi a, segundo este autor, apôs a confluência com o rio Madeira a quantida-
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de deste mineral v.olta a aumentar devido sua abundância na fração argila

do Material particuladq em suspensão. 0 cãtlon básico mais abundante nes_

te Mineral é o potássio. Consequentemente devido ao aporte deste elemento

pelo rio Madeira a sua concentração não varia no sedimento em suspensão

to longo do canal principal (TABELA 9 ) . A mesma tendência ê observada

M variação da concentração deste elemento no sedimento de várzea do ca

Ml principal durante o início da descida das águas (C 8 ) . No entanto,

«Início da subida das águas (C 7) a tendência ê outra, ou seja, a concern

tração de potássio no sedimento de várzea decresceu rio abaixo. Possî

veinente este fato possa ser explicado pela contribuição do r io Madeira

to longo do ciclo MdrolÔgico, Este tributário tem seu pico de cheia

tots-meses antes que o canal principal (MEAOE et al.t 1985). Dessa for

m, quando foi amostrada a várzea, no tnTcio da subida das águas do ca

•li principal, o r io Madeira estava no seu máximo pico de cheia. Entre

tanto, a sua contribuição de sedimento não havia sido sentida na várzea,

Cono conseqüência, houve decréscimo na concentração de potássio no sedj

mito de várzea do canal principal . Quando do início da descida

das águas do canal principal, a seca j á estava mais adiantada no rio Ma

feira e a várzea do canal principal ja havia recebido a contribuição da

enchente precedente do r io Madeira. Portanto, a concentração de potássio

no sedimento de várzea aumentou na região apÕs a confluência com o rio
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Meira, levando a uma não variação espadai deste elemento no sedimento de

•írzea do canal principal.

Finalizando, a perda progressiva de cãtious pela montmoriloni^

U pode ser entendida como diluição da água do rio Amazonas pela entrada de

tributários mais empobrecidos (IRION, 1976). Por outro lado, este fenômeno

tal como o decréscimo na concentração de outros elementos no sedimento parti^

«)»do e consequentemente na vãrzea formada por este sedimento, pode ser

«Wn41do «<MM «en»aqu9nq<M «Io binBm1e 4«po»içIo-ero»Ho nas margens do ca-

NI principal. Cada vez que este sedimento é depositado, por efeito de Xi_

jfviaçlo e pelo balanço retirada-devolução pela vegetação, hã perda de uma

prte de cations básicos. Uma parte deste sedimento será erodido e transpoj*

lido rio abaixo, onde novamente poderá ser depositado e assim por diante

Este mecanismo conhecido como "SPIRALLING" (es pira lamento) pode levar a per-

k progressiva de cations r io abaixo (VANOTTE et ai., 1980). No entanto, es_

U colocação ê apenas uma hipótese, que poderá ser provada pela determina

tio de índices geoquTmicos que qualifiquem o grau de intemperismo do sedimeri

to de vãrzea depositado no alto e no baixo Amazonas.

4.1.10. Variação temporal

De acordo com o ciclo hidrolóoico predominarão na várzea



122

condições que a caracterizam como um sistema aquático ou terrestre. A

variação no nível hídrico determina o aspecto físico do sistema, bem como

o comportamento da sua bfota (JUNK, 1970, 1984;. SIOLI, 1984). Portanto,

os processos biogeoquímicos- em andamento na várzea não podem ser perfeita-

«nte caracterizados sem que sejam consideradas as duas fases. Assim

sendo, o sedimento de várzea foi amostrado em três períodos distintos

Jí mencionados.

De uma maneira geral , dentre os cãtions básicos trocãveis

do sedimento de várzea do canal principal a variação na concentração em

relação is diferentes épocas de amostragem fof restrita a magnesio e potãs

Sio (TABELA 3 ) .

A concentração de magnesio foi significativamente diferente

(TV 0,016) entre o período de seca (C 6) e o início da descida das águas

(C8), sendo a concentração na primeira excursão menor (seca) que na u1ti_

•a {.início da drenagem).

No início da descida das águas (C 8) a concentração de pç>

tíssio no sedimento de várzea foi significativamente maior (TU 0,01) em

comparação a concentração deste elemento no período de seca (C 6) e início

dl subida das águas (C 7 ) .
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Quanto aos parâmetros indicativos da acidez do solo, alumí

«'o e pH não variaram significativamente entre os três períodos amostrados

(TABELA 3 ) .

DISCUSSÃO

A ferti l ização da várzea pela deposição de sedimentos carre£

áos pelos rios de aguas-brancas, apesar de poucos dados disponíveis, e re

conhecida por vários autores (IRION..1976, 1978; JUNK, 1970, 1984; SIOLI,

1975&1 1984). Entretanto, pelo menos a curto prazo, não ha acúmulo de ca

tions básicos no sedimento de várzea. Portanto, parece que parte do aporte

ft nutrientes propiciado pelas inundações periódicas passa rapidamente para

outra fase, e durante a seca guando a interação água-sediraento de vãrzea i

inexistente,estes nutrientes são devolvidos ao sedimento. Como consequên

cia não hã diferença na concentração de elementos entre a cheia e a seca. A

Mostragem do sedimento de várzea foi feita no biõtopo que JUNK (1970) ch£

nu de zona de sedimentação, o qual i caracterizado por fraca correnteza,

relativamente pouca profundidade durante a inundação e seca no período de

igua baixa. A vegetação dominante nesta região são gramíneas bastante abun

dantes nas várzeas -Eehnocloa polystachya, Paspalum fasciculatim e Paspa

bm rtpen». '

B. polj/8taóhya (canarana) tem seu período de crescimento du

rante a fase de água a l t a , crescendo rapidamente para que suas folhas f [

« J M acima da ãgua. No entanto, as raízes permanecem presas ao sedimento.

Durante a seca, parte desta população morre e decompõe sob o sedimento, OIJ
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tra parte sobrevive como fase terrestre desta grannnea (JUNK, 1970).

P, repens (membeca), como canarana, tem sua principal fase

fc crescimento durante a subida da água, porém não permanece enraizada

» sedimento. No período de água baixa, parte da população morre e parte

feraa raízes e sobrevive como forma terrestre. Todavia, contrariamente a

anarana, a fase terrestre i totalmente diferente morfologicamente em rela-

fio i fase aquática (JUNK, 1970).

Finalmente, P. faaciculatum (murim) tem sua principal fase

de crescimento durante o período de igua baixa, tendo portanto, suas raízes

firmemente presas ao sedimento. Em contraste com as cutras duos grsmí-

was, esta não é flutuante, ou seja, suas folhas não acompanham o aumento

ia altura dágua,ficando submersas (JUNK, 1970)..

Portanto, durante todo o ciclo hidrológico há uma a l te rna

cia entre produção e decomposição entre estas graraíneas. Em adição, estas

plantas para sobreviverem às constantes oscilações do meio, são caractet-izja

das por alta produção, rápido crescimento, altas taxas de reprodução e, de-

vido 'its condições extremas de umidade e temperatura, sua decomposição i

bastante rápida (JUNK E HOJíARD-WILLIANS, 1983; JUNK, 1934), Segundo JINK

I HOUARD-WILLIANS (1984) em aproximadamente duas semanas de decomposição

estas plantas perdem a maioria de seus nutrientes. Estes autores estimaram

que a produção de matéria orgânica seca por P. fasdculatiwn é cerca 1e

40 t/ha por período de crescimento (8 meses}. JUNK (1970) para r. rsperr.

tstiaou una produção de na teria sçca ei» tnrno te 6 a S t/ano por período de

crescimento. Apesar de não haver medidas fei tas, JUNK & LOHARO- WIUIANS

(1984) citam que E. potu&tachya. provavelmente tenha uma produção semelhante
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i P. £aàc<Ccula£tm.

Em adição a estas gramíneas, existem na várzea outras plan

Us, também classificadas como maçrõfitas aquáticas por JUNK e colaborado-

res, que apresentam características similares às graraíneas. Dentre es_

tas plantas as mais encontradas são Eicchomia crassipss (aguapé), Salvinia

aariaulata e Pistia stratíotes. Para estas plantas JUNK & HOWARD-HILLIAHS

(1384) calcularam o tempo médio para que estas plantas dobrem sua biornasse

("doubling time"). Para s.curicutata e P. stratiotes este período foi de z_

proximaoanente 8 dias e para o aguapé este período foi de aproximad&nentc:

ét»s semanas. Também como as graiaíneas, a decomposição destas plantas é b?.s

tinte rápida, em cerca de duas semanas, mais da metade de seus nutrientes ja

fora» lixiviados durante sua decomposição; sendo observado pelo autor um

ro apreciável destas maçrõfitas decompondo sobre o sedimento de várzea.

Desta forma, as maçrõfitas aquáticas (incluindo as gramíneas)

fixam nutrientes dissolvidos da água e do sedimento de várzea. Parte destes

«rtnentes voltam ao sedimento pela decomposição destas plantas e parte iire

N para cadeia trõfica aquática de rios e lagos. 0 rápido crescimento, cur-

to ciclo de vida e rápido processo de decomposição fazem com que estas pl<-n-

Us promovam a ciei agem dos nutrientes a curto prazo, sendo que no sediicerto

iciclagem de nutrientes será a longo prazo. Em adição, as eventuais perdas

k nutrientes pelo sedimento através do saldo entre a tomada e a devolução

tos mesmos, pelo ciei» de vida das maçrõfitas, são repostas pelo sedj[

«nto em suspensão trazido pela água de inundação. Assim, segundo ÔVHK

(1984), provavelmente há uma maior quantidade de nutrientes ei ciando dentro



126

do sistema daquela que seria esperada pela quantidade adicionada através da

ígua de inundação. Possivelmente-, a reposição de nutrientes ou mesmo o acú

ii lo de nutrientes no solo até que o equ i l íb r io dinâmico seja at ingido, S£

gundo a hipótese de ODUM (1969, 1971) comentada por JUNK (1934), seria logo

apôs o in íc io da drenagem das várzeas,quando os sedimentos não estão ainda

vegetados. Porém, esta fase dura poucas semanas (JUNK, 19&4), tendo logo

e» seguida i n í c i o ' a colonização do sedimento pela fase terrestre da vegeta-

ção, que in ic ia a rá*pida ciclagem dos nutrientes através deste ccrnpa£

timento.

Durante o inTcio da descida das águas (C 8 ) , no primeiro pori

to coletado, em Vargem Grande (0,0 kmj^foi possível coletar sedimentos re

cêm depositados na várzea (sem cobertura vegetal) e sedimento mais antigo

já vegetado (TABELA 10 ) . Caso a hipótese anterior seja correta, a conceji

tração de slementos no sedimento hão vegetado deve ser maior em comparação

ao sedimento j ã vegetado, Esta tendência f o i observada para cálcio (TW

0,008) e soma to ta l de bases (TW 0,008). Por outro lado, magnésio, potãs_

sio e sódio não diferiram significativamente entre os dois locais amostra -

dos. No entanto, ressalta-se que esta comparação fo i f e i ta num único pon

to de amostragym,não sendo possível úma conclusão f i na l sobre o assunto. U'o

período de julhó-agosto/85, o mesmo cruzeiro fo i repetido. Nesta epoci ,

quando o processo de'drenagem das várzeas estava mais adiantado em relação

a junho-julho/f',4 ( C 8 ) , fo i possível fazer este t ipo de comparação (se.Jj_

nento fresco x sedimento com cobertura vegetal) para todos os pontos coleta_

dos ao longo do canal. Infelizmente não fo i possível i nc l u i r estes dados

neste trabalho. Contudo, no fu turo, possivelmente, haverá dados mais con-
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TABELA 1 0 . COMPARAÇÃO ENTRE A COMPOSIÇÃO QUTMICA DO SEDIMENTO RE CEM-DEPÔS j ^
TADO* (SEM COBERTURA VEGETAL) E O SEDIMENTO Jfi VEGETADO** NA
LOCALIDADE VARGEM GRANDE. CONCENTRAÇÃO DOS ELEMENTOS EXPRESSA
EM meq/100 g .

Parâmetros

Ca

Mg

K

Na

pH

Al

S

CTC

Sed. não

17,5

4,2

0,18

0,09

7.2

0,05

22,0

22,2

vegetado

±0,5

- 0,2 .

- 0,02

- 0,01

±.0.5

* 0,00

í 0,8

±0.9

Sed. vege

13,0 -

3,6 -

0,17 í

0,09 -

7,4 í

0,03 ±.

16,9 -

17,1 í

tado

1,5

0,5

0,01

0,00

0,0

0,01

.1.5

1.7

* Média entre 4 valores

** Media entre 5 valores
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clusivos sobre a variação temporal dos elementos no sedimento de várzea da

ftnazònia.

Por enquanto, possivelmente,os dados-indicam que a responsa-

bil idade pela não ex is tência de variação temporal na concentração de cá

tions básicos trocãveis no sedimento de várzea recai sobre as gramTneas,

que promovem uma rápida c ie i agem de nutr ientes pelo sistema . '•

4 . 2 . Nitrogênio

A forma predominante de n i t rogênio no solo é a forms orçjãrr^

ca, cerca de 98% do t o t a l . Os 2% restantes estão na forma inorganic?. NI i t e

NO3. As plantas absorvem exclusivamente as duas formas incrgãnicas,

sendo os processos de mineralização e imobil ização responsáveis pela conver

são de N orgânico para N mineral e vice-versa (VAU RAIJ, 1983). 0 ei

cio do n i t rogênio é bastante mais complexo em comparação aos cations bãsj^

cos, pois este elemento apresenta forma gasosa, e faz com que o

nutriente c ic le através do so lo , da b io ta e da atmosfera. Em adição, este

elemento ê 1 inn tan te para vários ecossistemas, o que torna seu processemen^

to pela b io ta um tanto mais a t ivo em relação aos cations básicos. Ainda, c

relação deste elemento com o substrato geológico ê muito manos n í t i d a em

comparação a cá lc io , magnêsio, potássio e sódio.

Segundo McGILL & CHR1STIE(1983) a concentração media de <\i_

trogênio t o ta l (N orgânico + N mineral) var io entre 0,1 a 0,6%. Nos. mc'lho

res solos do Estado de São Paulo a cc. jentração variou entre 0,04 a 0,21%

para Podzõlico Vermelho Amarelo de Lins e M a n l i a var. Mar í l i a e do 0,07 a
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0,3Cfó para Terra-Roxa Estruturada (CGMISSKO DE SOLOS, 1<J6O). Por outro- Ia

do, na Amazônia um dos solos de maior ocorrência na ter ra- f i rme, Latossolo

taarelo, teve uma concentração variando de 0,02 a 0,09% para solo de textu

ra média, de 0,05 a 0,0755 para solo de textura argilosa e para textura ni'J^

to argilosa a variação fo i de 0,06 a 0,31% (VIEIRA, 1975).

No sedimento de várzea do canal p r inc ipa l , não sendo levcdo

en conta a época nem o local de amostragem, teor médio de N to ta l fo i de

0,136 - 0,07% (n = 40), variando o teor entre 0,07 a 0,215% (TABELA 11). Se

jjundo o c r i t é r i o de GARGANTINI et d., (1970) solos com teores variando en

tre 0,075 a 0,125%, são classificados corno tendo toorer. médios e solos t££

(temais que 0,125% são solos t idos como ricos em N para f ins agrícolas.

No sedimento da várzea, ao contrario dos cations básicos, o

teor de N não difere estatisticamente do teor encontrado na várzea dos t r i -

butãri os. .

A várzea do r io Iça , entre os t r i bu tá r ios , teve a concentra-

ção mais elevada 0,22 - 0,02% de N (n = 3) . Nos rios Jurua, Japurá e Kadej_

ra o teor de N no sedimento de várzea fo i semelhante, em torno de 0,183 e,

finalmente, a "árzea do r i o Purus teve uma concentração media de 0,08 -

0,01% (n = 3 ) , a menor concentração na várzea dos t r ibu tár ios .

DISCUSSÃO

0 nitrogênio è* um elemento essencial e l i mi tan te para vário5;

ecossistemas FORSBERG ,(1984)portanto. e processado pela biota bastante ativa

wnte. A ligação deste nutriente com o substrato geológico 5 bem menos evi_
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TABELA 1 1 . CONCENTRAÇÃO DE NITROGÊNIO TOTAL ( N t ) ; fÕSFORO TOTAI ( P t ) E

CARBONO ORGÂNICO ( C . o r g . ) , EXPRESSOS EM PORCENTAGEM E VALO

RES DAS RELAÇÕES N : P e C : N NO SEDIMENTO DE VRRZF.A DO

CANAL PRINCIPAL PARA OS TRÊS PERTODOS D£ COLETA (CRUZEIROS 6,

7 e 8 ) .

LOCAL " CRUZEIRO N total P total C org. N/P C/N

0,0*9 - 0,320 - 3,23

0,148 0,074 0,856 2,00 5,78

0,155 - 1,600 - 10,32
0,199 - . 0,778 - 3,91
0,215 0,083 0,994 2,59 4,62

0,106 - 0,640 - 6,04
0,217 - 0,847 - 3,50
0,178 0,073 0,966 2,44 5,43

0,075 - 0,449 - 5,99

0,095 0,071 0,595 1,34 6,26

0,113 - 0,505 - 4,47

Vargem Grande

S.A. do Iça

Xibeco

Bararua

Inferno

Tupe

6

7

8

6

7

8

6

7

8

6

7

8

; 6

! 7

Í 8

',6

7

8 0,135 0,057 0,428 2,37 3,17
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tont

LOCAL CRUZEIRO N t o t a l P t o t a l C org . . N/P C/N

fcri-K*ri 6 0,120 - 1,040 - 8,67
7 0,208 - 0,795 - 3,82
8 0,159 0,074 0,821 2,15 5,16

Panamim 6 - - -

7
8

Jutica 6
7
8

Itapeua 6
7
8

Anori 6

7
8

Manacapuru 6

7

8

Careiro 6

7

8

0,190
0,171

0,158
0,210

0,148
0,155
0,140

0,106
0,756
0,134

0,120
0,111
0,094

0,116

0

0

0

0

• 0

0

,076

,068

,070

- .

-

,074

-

-

,067

;

.067

0,676
1,000

0,272
0,851

0,400.
-

0,532

0,560

0,481

0,676

0,560
• -

0,439

•

;

_

2

3

2

1

'• 1

-
.25

,09

—

-

,00

-

-

,81

-

-

,40

;

_

3,

5,

1 ,

4,

-

3,

5,

3,

5,

4,

4,

56
85

72

05

70

80

28

08

04

67

67
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tout . . .

LOCAL

S.J. do Amateri

Itacoati ara

Santa Luzia

Paura

Caldeirão

Óbidos

•

•

CRUZEIRO

6

7

8

6

7
8

6

7
8

6

T
8

6

7

8

6
• 7

'• 8

I

i

N total

_

0,070
0,132

-

0,178-
-

-

0,110

-

0,100
0,157

_

-

0,172

-

-

0,187

P total

_

0,066

• - •

-

- "

-

• -

0,058

-

-

0,062

_

-

-

-

- •

0,064

C org.

0,150
0,233
0,495

-

-

-

0,560
0,412

0,339

-

-

-

0,595

0,890
-

0,773

132

N/P C/N

_ - _

3,33

2,00 3,75

-

-

-

-

-

1,90 3,08

_

-

-

_

-

3,46

-

-

2,92 4 ,U
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tente em comparação aos cltions básicos. Desta forma, a concentração seme-

lhante de N no sedimento de várzea do tributário e do canal principal não

CMISOU surpresa.

4 . 2 . 1 . Variação espacial

A concentração de nitrogênio no sedimento de várzea não V£

ri ou significativamente r io abaixo (Leste) em nenhum dos três períodos amos_

tr«dos (FIGURAS 17, 18 e 19).

DISCUSSÃO ' •

RICHCY (dados nío publicado») determinou t concen-

tração de nitrogênio orgânico particulado na fração < 63pm do sedimento em

suspensão transportado pelo canal principal (TABELA 12 ) . Como a quantida

de de nitrogênio inorgânico ê pequena em relação ao orgânico (VAN RAIJ,1933;

HALAVOLTA, 1976), pode-se comparar esta fração com o nitrogênio total (N

orgânico + N inorgânico) do sedimento de várzea.

0 valor percentual do nitrogênio orgânico particulado não a,

presentou variação s igni f icat iva entre Vargem Grande (0,0 km) e Óbidos

(1.700 km, Leste). Ou seja, contrariamente a alguns cations básicos, a

"qualidade" do sedimento em suspensão em relação ao nitrogênio não sofre aj_

teração s igni f icat iva entre os dois pontos considerados.

Portanto, apesar de conhecida a dificuldade de se comparar

i concentração de N nos dois compartimentos devido ã grande mobilidade e ci_

clagem complexa deste nutr iente, a não variarão na concentração de nitrog£

R1CHEY, J.E. (Univ. de Washington - USA). Dados não publicados
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O , 400 • 800 1200 1600

j d-km)

Figura 1 7 . yARIAÇAO NA CONCNETRAÇAO DE N-total E C-orgânico, fXPPESSA EM PORCENTAGEM F
RELAÇÃO C:N NO SEDIMENTO DE VÁRZEA AO LONGO DO CANAL PRINCIPAL DURANTE O PE
RIODO DE SECA (OUT.-NOV., 1983 - Cft).
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. VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DF N-tota! F C-orgãnico, FXPPFSSA EM PORCENTAGEM i
PF.IAÇAO C:N NO SEDIMENTO DF VflRZEA AO LONGO DO CANAL PRINCIPAL DURANTE O
IflTCIO DA SUBIDA DAS ÍGUAS (JAN.-FfV., 19»4 - C/).
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e

Figura 19.VARIAÇÃO NA CONCENTRAÇÃO OE N-totai, C-orgánico, P-totai, EXPRESSA EM PORCF.K

1AGEM F RELAÇÃO C:N NO SEDIMENTO DF VÁRZEA AO LOURO PO CAUAL PRINCIPAL DURAN

TE O INICIO DA DESCIDA DAS ACUAS (JUN.-JUI... 19M - C,).
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UKLA 12- VALORES OE NITROGÊNIO ORGÂNICO PARTICULAR) FINO(PONf ) * TRANSPOR

TAOO PELC» RIO AMAZONAS.
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE

EXPRESSO

LOCAL

Vargm Grand*

S.A. do I ç a

' ibeco

Tape

Jutica
Itapcua

Anori

Ntnacapuru

S.J . Awatari

Paura

Óbidos

•

EM PORCENTAGEM**

_

PONf
(•9/1)

0.31

0,23

0,26
0,31
0,24
0,27

0,30

0,26

0,17

0,12

0,17

TSS
(•9/D

276,0

237,0

304,0

274,0

246,0
221,0

254,0

225,0

145,0

105,8

92,6

CONCENTRAÇÃO ABSOLUTA EXPRESSA E

PONf SOS SÓLIDOS SOLÚVEIS TOTAIS

6

PONf
1

0 .11

0,10

0,09

0,12

0,10
0,12

0,12

0,12

0,11

o.n
0.18

PONf
(•9/D

0,58

0,46

0,49

0,50

0,43
0.37

0,35

0,34

0,32

0,48

0,41

7

TSS
(•9/1)

592,0

513,0

541,0

533,0

400,0
376.0

372.0

345.0

245.0

408.0

385,0

M «g/1

(TSS)

PONf
X

0.10

0.09

0.09

0,09

o.n
0,10

0,10

0,10

0,13

0,12

0,11
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tot .. .

LOCAL

Vargea Grande

S.A.do Iç i

XIbeco

Tupe

Jutica

Itapeua
Anori

Nanacapuru

S.J. AmataH

Paura

Óbidos

* Fração < 63 pin

* * PONf (%) = P 0 N f

POXf
<-5/l

0.23

0.20

0.23
0.21

0.15

0,17

0,14

0,13

0,12

0,15

C.16

(mg/1

CRUZEIRO 8

TSS
) («g/i)

323.0

282.0

280,0

245,0

187,0

182.0

168.0

156,0

158.0

182,0

195,0

1 x 100

PORf
5

0,09

0,11

0,11
0,08

0,11

0,08

0,10

0,10

0.14
0,14

0,11

•
TSS (mg/1)



1 »

•io 4o sediaento transportado e depositado na várzea r io abaixo pode ser u-

• das.explicações para este coqportaaento. E» adição, coao j á discutido,

B frajrineas e •acrõfitas da várzea podea a in inzar as eventuais diferenças

N concentração de N'no sedinento de várzea localizado no alto ou baixo

•«zonas. Coao pode ser notado, a variação na concentração de N no sedinen

to de várzea é «ais elevada que no sediaento transportai).

4 .2 .2 . Variação temporal

A concentração de nitrogênio no sedimento de várzea não va

ríou significativamente entre os três períodos amostrados (TABELA 1 1 ) .

DISCUSSÃO .

A mesma argumentação usada para j u s t i f i c a r a não variação

temporal na concentração de cations básicos no solo pode ser ut i l izada no

uso do nitrogênio. Além da cieiagem de N através de gramíneas e macrõfi^

tas, o solo pode sofrer adição de N pela fixação de nitrogênio atmosférico

pelas leguminoí.as que habitam as várzeas da Aruzônia (SALATI ei ai., 1982;

KARTINELLI et &., 1985). Coincidentemente, a concentração de nitrogênio

no sedimento de várzea e significativamente mais elevado que a concentração

de nitrogênio orgânico particulado no sedimento transportado pelo r io Ama_

zonas durante o in íc io da subida das águas e in íc io da descida das águas .

Assumindo-se que a concentração de nitrogênio inorgânico seja pequena

•no sedimento de vãr2ea, fato que é . em par

te confirmado pela boa correlação entre carbono org£
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nico de nitrogênio orgânico (HEDGES et al.3 1986). A comparação entre a con

centração de nitrogênio nos dois comportamentos pode ser f e i t a diretamente,

nesmo levando-se em conta que numa fração esta computado somente nitrogênio

orgânico enquanto na outra estão computados nitrogênio orgânico + ni t ro

gênio mineral. Portanto, possivelmente, processos como. fixação biológica

de nitrogênio e devolução de nitrogênio ao solo pelas gramíneas e macrõfi^

tas podem aumentar 3 concentração deste elemento uo sedimento de várzea em

comparação a concentração de nitrogênio no sedimento em suspensão ao longo

do canal pr incipal . Em adição, estas gramíneas absorveram rapidamente

nitrogênio dissolvido na ãgua (VICTORIA et ai., 1985), transferindo este nu

triente fase aquática para a te r res t re , o contribuirá para o enrique

cimento do sedimento de várzea.

4 .3 . Fósforo

0 fósforo no solo caracteriza-se por estar presente em três

frações: dissolvido na solução do solo, numa forma l ã b i l e outra não lã_

bil (VAN RAIJ, 1983; MALAVOLTA, 1976).

Na solução do solo a concentração de fósforo devido a baixa

solubilidade de seus compostos ê bastante b s x a . Segundo VAN RAIJ (1983) ,

esta concentração raramente atinge 0,1 ppm, muito embora, segundo MALAVOLTA

(1976) a concentração de P em solução pode a t ing i r até 20 ppm. As formas

de P em solução são derivadas do ãcido o r t o f o f ó r i c o - H3P0Ü. Entre os pH

3 a 6,5 opredomínioe de H2POZ, decrescendo em direção 1 neu t ra l i dade .

Em torno de pH 6,5 haverá uma proporção equivai

lente ent re as formas H2P0Z e HPOiT2, esta ú l t ima aumenta sua proporção
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lmedida que o meio se torna mais básico (BUCKMAN & BRADY, 1976; MALAVOL̂

ta, 1976; VAN RAIJ, 1983).

Na fase sol ida do solo, o fósforo forma compostos com o cãl_

cio, f e r ro , alumínio e matéria orgânica. Segundo MALAVOLTA (1976) a propojr

ção re la t iva entre a fração mineral e orgânica de fósforo é bastante var iá-

vel. Em adição, á. importância re la t iva destes compostos minerais do fós fo-

ro I função do pH e do t ipo e quantidade de minerais existentes nafração arg^

la (VAN RAIJ, 1983). Segundo MALAVOLTA (1976), a disponibil idade do fõsfo

ro deve ser maxima próxima a pH 6,5, quando a maior parte do fósforo esta -

ria ligada ã argi las do solo ou S matéria orgânica.

Quanto S disponibil idade para as plantas, a forma absorvível

é aquela que se encontra em solução. Entretanto, como v i s to , a concentra

ção desta forma é bastante baixa,não satisfazendo a exigência das plantas.

Para tanto, de acordo com as condições de equ i l íb r io dinâmico, o fósforo

lábil passa para a solução do solo e daí migra para a região das raízes on-

de e absorvido pelas plantas (VAN RAIJ, 1933).

No sedimento de várzea fo ! determinada a fração de fósforo

] total a qual consti tui p fósforo em solução + fósforo l áb i l + fósforo não

lábi l . A concentração desta fração fo i determinada somente durante o i n í

cio da descida das ãgúas (C 8 ) .

A concentração média entre todos os pontos amostrados fo i de

0,069 - 0,0002 (n = 16) ou 690 ppm (TABELA 11 ). Para solos do Estado da

São Paulo os maiores valores encontrados foram em Latossolo Roxo Eutróf ico,

1107 ppm e Terra-Roxa Estruturada, 834 ppm (JORGE & VALADARES,.1969).
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tanto, em media, a concentração de fósforo t o ta l no sedimento de várzea do

rio Amazonas f o i um pouco menor que as maiores concentrações encontradas

nos solos do Estado de São Paulo por JORGE & VALADARES (1969).

4 . 3 . 1 . Variação espacial

A concentração de fósforo to ta l no sedimento de várzea do ca

nal pr incipal diminuiu signif icativamente (TSR 0,005) em direção a leste de

Vargem Grande para Óbidos (FIGURA 19 ).

DISCUSSÃO

A relativamente alta concentração de fósforo no sedimento de

) várzea do canal principal pode ser determinada, pelo menos em parte, pela
i
] deposição de sedimento r ico em fósforo transportado pelo r i o Amazonas,pois,

segundo FORSBERG (1984) a maior parte da carga tota l de fósforo está n?. for

na particulada.

Segundo McGILL e CHRISTIE (1983), em solos minerais, a re la-

ção Nt : Pt é ds aproximadamente 6 partes de Nt para uma parte de Pt. No

sedimento de várzea do canal pr inc ipal esta relação fo i menor, em média

2,06 - 0,19 (n * 15). FORSBERG et ai. (1983) encontraram a mesma tendên-

cia na coluna de água dos lagos de várzea da Amazônia. Devido 3 retirada
i

de fósforo da coluna dágua pela sedimentação do fósforo particulado a re la-

ção N : P e maior nos lagos em comparação ao r i o cem o qual o lago acha-se

ligado. *

0 decréscimo da concentração de fósforo no sedimento de vár-

zea em direção a foz do r io Amazonas é de d i f í c i l explicação, pois , como o
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nitrogênio, o fósforo é geralmente um elemento limitante para vários ecossis

temas. A adição de fósforo ao solo se dá quase que exclusivamente pelo in -

temperismo do substrato rochoso, uma vez que pela via atmosférica é prat i -

camente nula Ainda, como a fração analisada foi fósforo to ta l , ou seja,

parte d_le encontrava-se era uma fôrma não l a b i l ; pode-se considerar que

itê certo ponto, a variação espacial da concentração de fósforo total no se-

dimento de várzea seja controlada predominantemente por fatores geológicos e

não biológicos. Logo., o decréscimo na concentração de fósforo no sedimento

de várzea rio abaixo pode ser atribuído ao controle que a cordilheira dos

Andes exerce sobre a composição química destes sedimentos. Possivelmente, co

ao alguns cãtions básicos, a concentração de fósforo total do sedimento em

suspensão transportado pelo rio Amazonas decresce ã.medida que se afasta dos

Andes em direção ao oceano.

4.4, Carbono

A fonte original de carbono para os solos é constituída prin-

cipalmente de material vegetal em diferentes estágio*, de decomposição (BU

CKMAN & BRADY, 1976). Em menor extensão a matéria orgânica do solo é cons-

tituída de material animal em diferentes estágios de decomposição.

A quantidade de carbono no solo e extremamente variável, r.,ío
i

podendo ser definido um teor médio encontrado no solo. Nos solos do Estado

de São Paulo, com exceção de solos orgânicos que chegam a ter 20% de carl>o

! no, a variação na concentração do carbono foi bastante grande. Os menores

! valores estando ao redor de 0,30% de carbono e os maiores oscilando entre

2,5 a 2% (COMISSÃO DE SOLOS, 1960).
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A concentração de carbono no sedimento de várzea do canal

pt.ncipal foi em média O,644±0,049% (n=35), não sendo consideradas diferejn

tes épocas de amostragem ou distribuição geográfica dos locais amostrados,

(TABELA 11 ) j Quase'que exclusivamente este carbono esta numa forma orgãni.

ca, pois os carbonatos j ã foram lixiviados do perf i l na região sub-Andina

(IRION, 1984a).

DISCUSSÃO

A concentração de carbono no solo 5 controlada por uma s£

rie de fatores, que interagem entre s i , tornando complexa a tarefa de

se definir a causa de uma determinada concentração num determinado local.

Cada situação terá uma série de fatores que juntos determinarão a concentra

ção de carbono do solo. Portanto, é~ necessário o conhecimento destes fato

res bem como sua variação no tempo e no espaço para que possam ser conhecidas

as causas que determinam a concentração de C do local. Assim sendo, devido

i grande área amostrada que este trabalho abrange e seu caráter geral, as

hipóteses aqui levantadas serão bastante abrangentes e, portanto, sujeitas

avarias restrições. Enfim, será apenas a primeira aproximação na abordâ

gem de um problema bastante complexo.

Em comparação a regiões temperadas, as regiões tropicais teni

dem a acumular menos matéria orgânica devido ã maior velocidade de decomp£

si ção gerada pelo aumento da temperatura. A condição hídrica de solo tam

bém é um fator ambiental que exerce influência no acúmulo de matéria orgânî

ca no solo. Em condições de aridez , mesmo a elevadas temperaturas, haverá
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acúmulo de matéria orgânica no solo. Por outro lado, excesso de água em s£

los insuficientemente drenados em condições anaerõbicas leva também ao acú

wlo de matéria orgânica (BUCKMAN & BRADY, 1976). Portanto, pelo menos sob

este aspecto, as condições na várzea da Amazônia são favoráveis para que ha

ja acúmulo de matéria orgânica no solo. Contudo, segundo JUNK (1984). isto

não ocorre devido ã alternância entre as fases terrestre e aquática .

Além destes fatores ambientais, a concentração de carbono a-

onulada no solo é também controlada pela dinâmica de nutrientes, principal^

•ente nitrogênio (MELILLO e GOSZ, 1983).

A velocidade de decomposição da matéria orgânica determinará

seu acúrojlo ou não no solo. A população microbiana heterotrõfica é respon-

] sável pela decomposição deste material. 0 parâmetro que controlará o ritmo

de trabalho desta população será a relação C : N da matéria orgânica adi cio

nada ao solo e desta relação no próprio solo (VAN RAIJ, 1983; BUCKMAN &

BRADY, 1976). Por exemplo,uma baixa";rei ação C : N no solo levará a uma

limitação de carbono ã população decompositora e caso a matéria orgânica

adicionada ao solo tenha também uma reduzida C : N haverá consequentemente,

I acúmulo de matéria orgânica no solo. Por outro lado, uma alta relação C :

I N tornará o nitrogênio limitante ã população decompôsitcra e,se a matéria

orgânica adicionada áo solo não fornecer este elemento adequadamente» have

rá, também, acúmulo de carbono no solo (BUCKMAN & BRADY, 1976; MALAVOLTA,

1976). '

Portanto, a relação C : N controla a decomposição da matéria

orgânica no solo. A longo prazo, excetuando-se os períodos de intensa -te
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composição, a relação C : N do solo tende a tornar-se constante. Pois,- a

perda de carbono na forma de C02 tende a ser equilibrada pela perda de nî

trogênio lixiviado ou imobilizado pela biota (BUCKMAN & BRADY, 1976). Ge_

ralmente, esta proporção esta em torno de 10 a 13 átomos de carbono P«ra

«n átomo de nitrogênio.

No sedimento de várzea do rio .Amazonas a relação C:N foi me

nor, em média 4,60 - 0,31 (n - 31) (TABELA 11 ) . Portanto, nas várzeas a

quantidade de carbono i menor e a quantidade de nitrogênio é maior. Se_

gundo JUNK (1983), como observado pela concentração de carbono no solo,

nas várzeas não é comum o acúmulo de matéria orgânica. Para que este fato

ocorra é necessário que o material vegetal incorporado ao solo forneça cajr

bono, ou seja, tenha uma alta relação C : N. Desta forma a decomposição

j da matéria orgânica será rápida,não acumulando no solo* uma vez que as con

i dições climáticas -favorecem a rápida decomposição deste material. Nos lo_

| cais amostrados a vegetação dominante eram as gramíneas características
j

; das várzeas Amazônicas, anteriormente já caracterizadas. A relação C : N

| determinada por HEDGES et ai., (1986) foi em torno de 106, e , possî

vclmente seja suficientemente alta para que a decomposição da ratéria org£

nica se processe rapidamente. A estabilização da relação C : N no sedi

»ento de várzea em nível tão estreito, provavelmente, se dê pela adição de

i nitrogênio através da fixação c/ou pelo aporte de sedimento através de i_
j

] nundaçoes periódicas. Ao mesmo tempo, o ca»bono oriundo da decomposição

! nãc se acumula no solo, sendo perdido na forma de C02 . Em favor desta hi^

j pó tese, como será v is to , o valor de <5IJC mostra que o carbono oriundo da

decomposição da gramínea não se encontra em grande quantidade incorporado
ao solo.
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Concluindo, a característica mais peculiar do sedimento de

várzea do canal principal é sua estreita relação C : N e a relativamente

baixa concentração de carbono no solo. Como pode ser observado do exposto

anteriormente as causas para este fato são bastante comp1exas,scndo seu e£

tendimento ainda bastante limitado.

4 .4 .1 . Variação espacial-

• A concentração de carbono no sedimento de várzea de canal

| principal decres.ee significativamente rio abaixo, no sentido oeste para les_

' te, tanto durante o início da subida das águas (TSR 0,001) como no início

i da descida das águas (TSR 0,01). Somente durante o período de seca a con -

centraçao não variou significativamente em relação ã distribuição geogrãíi^

ca dos pontos de coleta (FIGURAS 17, 18 e 19).

A relação C : N também decresce significativamente cm dire

ção ã foz do rio Amazonas durante o início da subida (TSR 0,005) c início

i da descida da água (TSR 0,025), não variando durante o período de seca

! (FIGURAS 17, 18 e 19 ) .
i
i

• DISCUSSÃO

• Como será visto mais adiante, a principal fonte de carbono
i _

: para o solo parece ser o sedimento transportado pelo rio que e depositado

nas várzeas (HEDGES et ai., 1986), Dessa forma, presume-se que a concen -

tração e a distribuição do carbono no sedimento transportado pelo rio deve

j influenciar o comportamento do carbono incorporado ao sedimento depositado

na várzea.
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!• A concentração de carbono orgânico particulado total

| (POCt) em suspensão no rio durante a época seca (C 6) e no início da subida

• dágua (C 7) não variou significativamente rio abaixo (TABELA 13 ) . No en-

j tanto, durante o. tnTcio da descida da água (C 8) decresceu significativa

| «ente (TSR o,O5) rio abaixo (TABELA 13 ) . Portanto, as tendências

I são semelhantes durante o período seco (C 6) e início da descida das águas

' (C 8 ) . No primeiro ambas as' concentrações de carbono, no sedimento em sus_

pensão e depositado nas varreas não variou significativamente em relação a

j Estância de Vargem Grande em direção a Óbidos (FIGURA 17 ) , no segundo pe

] ríodo (C 8) ambas as concentrações decresceram rio abaixo (FIGURAS 18 e 19).

i No entanto, deve ser ressaltado que, apesar da relativamente
j

j semelhante tendência nos dois corapartimentos (em suspensão e depositado nas

, várzeas), a concentração de carbono no sedimento transportado pelo rio ê

I significativamente (TH 0,001) mais elevada qrs a concentração de carbono

I do sedimento de várzea para as três diferentes épocas de amostragem.

Quanto ã relação C : N no sedimento transportado pelo r i o,se

rã considerada a fração fina que tem uma concentração mais elevada e é

mis rica em carbono que ã fração, grossa (HEDGES et aZ.,lS36;

RICHEY, dados não publicados). A relação C : N desta fração é em mécia

10,66 - 0,20 (n = 33),considerando-se os valores obtidos nos três períoáos
i

•mostrados. Este valor e significativamente (TW 0,001) mais elevado que a

relação C : N encontrada no sedimento de várzea. Quanto a sua variação espa-

cial , a relação C : N do sedimento fino em suspensão decresceu signif icai^

vãmente (TSR 0,005) durante os três cruzeiros 6,7 e 8. Portanto, apesar de

j «ais elevada, a tendência da relação C : N da fração em suspensõo e depôsi-

I RICHEY. J.E. íuniv. de Washi naton - USA), dados não publicados.
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TABELA 13. VALORES DE CARBONO ORGÂNICO PARTICULADO FINO* (POCf) TRANSPORTA-
DO PELO RIO AMAZONAS. CONCENTRAÇÃO ABSOLUTA EXPRESSA EM mg/l E
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DO POCf NOS SÓLIDOS SOLÚVEIS TOTAIS (TSS)
EXPRESSO EM PORCENTAGEM**. VALORES DA RELAÇÃO ATÔMICA C : N DA
FRAÇÃO FINA DO SEDIMENTO TRANSPORTADO PELO RIO AMAZONAS.

i nrAi

Varge1" Grands

j S.A. Jo Iça

í Xibeco
! Tope

! Jutica

| Itapeua

] Anori

j Hanacapuru

i S.J. do Arnatan

; Paura

i Óbidos

POCf
(mg/l)

2,81

2,09

2,48

2,76

2,01

.3,32

2,68

2,26

1,48

1,00

1,17

C R U Z

TSS
(mg/l)

276,0
237,0

.304,0
274,0
246,0
221,0
254,0
225,0
145,0

106,0
93,0

E [ R 0

POCf
I
i

1

0

0

1

0

1

1

1
1
o
1

%

,02

,88

,82

,00

,82
,05

,06

,00

,02

.94
,26

6

C:N

11,
10,

10,

13,

11,
12,

12,

12,

10,
10

16,

5

9

3

0

2

2

1

1

7
3

1

C R U

POCf
(mg/l)

4,96

4,48

4,50'

4,47

3,54

3,42

3,27

2,93

2,52
3,54 .

3,28

Z E I R

TSS
(mg/l)

592,0
513,0

541,0
533,0
400,0
376,0
372,0
345,0
245,0
408,0

385,0

0 7

POCf
%•

0,83

0,87

0,83

0,84

0,88

0,91-

0,88

0,85

1,03
0,87

0,85

C:N

9,

11,

10,

10,

9 ,

ios

10,

9,

9,
8

9,

9

4

8

5

7

7

8

9

3
5

2
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•

LOCAL

Vargem Grande

S.A. do Iça
Xibeco

Tupe

Jutica

| Itapeua
i

Anori

Manacapuru

S.O. do Amatari

Paura

Óbidos

C

POCf
(mg/1)

2,65

2,34

2,29

2,12

1,42
1,59

1,34
1,24

1,19

1,41
1,66

R U Z E I

TSS
(•9/1)

323,0

282,0

280,0

245,0 " .

187,0

182,0
168,0

156,0

158,0

182,0

195,0

R 0 8

POCf
% •

0,82

0,83

0,82

0,87

0,76
0,87

0,80

0,79

0,75

0,77

0,85

C : H
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11,7
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10,9

11,2

11,2
11,0

11,4

11,1

11,9

* f ração < 63 -pm

** POCf
TSS, (mg/1.)

x 1 0 0
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tada emdecrescer rio abaixo foi comum para ambas durante o início da subida

(C 7) e da descida das águas (C 8); somente no perTodo seco as tendências

I não foram semelhantes.

1
• Desta maneira ,caso a origem do carbono deposi tado nas vãr

I zeas s e j a realmente o sedimento t r anspor tado pelo r i o , processos d i a g e n é t v

I cos devem e s t a r atuando levando a uma diminuição do t e o r de carbono no s o l o

i e a um aumento no t e o r de n i t r o g ê n i o do mesmo. No g e r a l , r i o abaixo as ten

' dências s ã o , a grosso modo, semelhantes e n t r e as duas f r ações .

í Para t a n t o , pode-se argumentar que,apôs a deposição do st;

j dimento na várzea ,haverá uma perda de carbono por decomposição da matéria

í orgânica. Como conseqüência, haverá imobi l ização de N, segundo HEDGES
i

\ttal., (1986), um fenômeno comum durante a degradação do mate r i a l vege t a l .

&Bbora, segundo os mesmos a u t o r e s , o es tado do sedimento t r anspor t ado pelo

rio seja refratãrio, principalmente a fração fina mais abundante.

Quanto ao decréscimo da relação C : N no sedimento de várzea

durante o início da subida (C 7) e início da descida da água (C 8) pode

possivelmente ser explicado, pela mudança na composição do sedimento parti-

culado fino transportado pelo rio. HEDGES et ai., (1986),analisando a com-

posição do material orgânico" particulaao transportado pelo rio Amazonas i*u

rante as quatro primeiras excursões do projeto "Biogeoquímica do Carbono na

Bacia Amazônica", concluiu que as principais mudanças rio abaixo na compo-

siçãTo deste material são um decréscimo na relação C : N z da concentração

de l ign ina , e um aumento no índice (Ad : A l ) , que indica um aumento na

degradação do material em direção ã foz do Amazonas. Assim sendo, parece
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I que,durante o transporte, deposição nas várzeas e resuspensão , o sedimento

está sendo mais degradado, perdendo carbono e imobilizando N, diminuindo

dessa forma sua fração C:N r i o abaixo, .tanto na fração em suspensão como depc)

sitada nas várzeas. Mesmo assim, HEDGES et ai., (1986) acreditam que não é

este "sp i ra l l i ng " do carbono que leva estas mudanças na composição do mate

rial orgânico particulado do r i o Amazonas, mas sim a adição de t r ibutár ios

j de águas pretas que drenam as terras firmes (ver item 2.6. ). Pois todas

estas características são peculiares ao material orgânico transportado por

estes t r i bu tá r ios .

Concluindo, por um lado o carbono do sedimento de várzea tem

algumas características semelhantes ã do material orgânico part iculado,

principalmente f i no , transportado pelo r i o Amazonas. Estas características

comuns são: valores semelhantes deÓ13C, que parece não ser s i g n i f i -

cativamente alterado pelos processos diagenéticos (FRY & SHÈRR, 1984). Em

segundo lugar, a composição destes materiais é semelhante, ou seja, enqua£

to a composição do material part i cul ado grosso e predominantemente cons_

tituída de folhas e material lenhoso, a fração f ina e constituída principa2

mente de material húmico oriundo de solos da região de formação do Amazonas

(HEDGES et ai., 1986), Porem, por outro,lado existem característ icas dis -

tintas entre c carbono dos dois compartimencos. Em primeiro lugar,a relja

• çSo C : N, que, segundo LAZERT ' (1983), é facilmente alterada

por processos diagenéti cos e^rn segundo lugiir, a maior concentração de carbo

no no sedimento particulado f ino transportado pelo r i o Amazonas.

Portanto, as causas que determinam a concentração e mesmo a

variação desta concentração de carbono no sedimento de várzea ao longo do
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canal principal são bastante complexas e estão longe de ser entendidas. A

intenção deste trabalho foi apenas de abordar o problema de uma maneira bas-

tante geral. Acredita-se que- experimentos localizados coro material orgânico

•arcado ..podem Ser de grande utilidade na caracterização da dinâmica

do carbono neste sedimento.

4.4 .2 . Variação temporal

A concentração de carbono na várzea não variou significativa

*ntç (TABELA 11) entre os cruzeiros 6, 7 e 8, bem como a relação C : N tam-

bém não variou entre o período de seca (C 6 ) , início de subida (C 8) e iní

cio da descida da água (TABELA 11 ) .

DISCUSSÃO
i

A concentração de carbono no sedimento transportado pelo rio

Amazonas foi significativamente maior (TW 0,05.) no período de seca (C 6) em

relação aos dois outros períodos amostrados (C 7 e C 8). Em adição, a rela-

; ção C : N da fração fina do sedimento transportado, foi mais elevada no iní-

, cio da subida das águas em relação a outros dois períodos amostrados (TABELA

! 13 >'

Logo, parece haver variações temporais na concentração e rei ai

ção C : N do material transportado pelo rio Amazonas. HEDGES et ai. (1986),

trabalhando com a composição do material orgânico particulado nos primeiros

quatro cruzeiros do projeto CAMREX, verificaram que a relação C : N do sedi-

mento fino transportado pelo canal principal também variou significativamen-

: te entre os cruzeiros.
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Portanto, apesar das mudanças na concentração e composição

do sedimento em suspensão, as mesmas não estão ref let idas no sedimento depjo

sttado nas várzeas do r i o Amazonas. Desta maneira, parece que as mudanças

quanto ã" composição do carbono do sedimento de vãrze? ocorrem a longo prazo

em relação ao sedimento em suspensão do r i o Amazonas.

4.4.3. Ortgen do carbono Incorporado ao sedimento de várzea

A grande maioria das amostras de sedimento de várzea foram

coletadas em locais onde havia uma grande downnincia de gramTneos (E. poly8_

tachya, P, repens e P. fasciculatum), Como observado anteriormente, e:s_

tas plantas parecem exercer grande inf luência na cie i agem de elementos no

sedimento õè várzea. Portanto, estas plantas podem ser consideradas como

fonte potencial if carbono para o sedimento.

VÁ outro lado, o sedimento em suspensão do r io Amazonas,

por razões Óbvias, pode ser também caracterizado como v i r tua l fonte de car-

bono para o sediment de várzea. Finalmente, uma possível terceira fonte

de carbono seria o res, nte da vegetação de vãrzea que não gramíneas. Por

exemplo, macrÕfitas e arvores de maior porte que habitam as várzeas e a ter

ra firme (JUNK, 1984), embora, como j á ressaltado, a maior parte das amos -

trás foram coletadas sob bancos de gramíneas.

Uma das mais úteis e precisas ferramentas na caracterização

da erigem da matéria orgânica depositada nos sedimentos é a ut i l ização ca

relação 13C712C (SACKETT, 1964; NISSENBAUM & KAPLAN, 1972; HEDGES & PAR

KER, 197S; SHERR, 1982 e TAN & STRAIN, 1983). 0 uso desta técnica consis_
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te na comparação da relação 13C/12C das v i r tua is fontes com a relação 13C/

J2C do produto. Num caso simples, onde somente duas fontes estão presentes

na composição de uma determinada-amostra, a sua composição isotõpica re f le t i ^

rã diretamente a quantidade re lat iva das duas fontes (FRY & SHERR, 1984).

4,4.4, Caracterização isotõpica das vir tuais fontes de C para o

•de vários.sedimentos

; Para a ut i l ização deste modelo de mistura com duas fontes

("two end-members mixing models") e necessário que as mesmas fontes tenham

diferentes valores de 513C (definição desta terminoTogia no item 3.2J2.7Mate-

r ia l e Mitodos), e que» estes valores sejam conservados na amostra produzida

, pela mistura re lat iva das duas fontes. Portanto, a primeira providência é

a caracterização isotõpica das v i r tua is fontes de carbono para o sedimento

; de várzea do r i o Amazonas.

BENDER (1968), citado por DEINES (1980), fo i o primeiro a

observar uma diferença consistente na composição isotõpica do carbono entre

certos grupos de plantas, notando que milho e outras gramíneas tropicais nos_

• travam-se enriquecidos em 13C em relação a outras plantas. SMITH & EPSTEIN

(1971) dividiram as plantas em duas categorias. Aquelas que se mostravam aro

iistentemente enriquecidas em 13C e aquelas que se mostravam empobrecidos,
i

sugerindo que osta variação era devida a diferentes caminhos seguidos pelo

carbono durante sua fixação. Basicamente estes caminhos são: o cic lo CAL̂

VIN-BENSON,onde o primeiro composto intermediário formado e constituído de

três carbonos. SSo as plantas do t ipo C 3 e o c ic lo HATCH-SLACK. Neste caso
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o primeiro composto intermediário formado contem quatro carbonos são as

plantas do t ipo C 4. Nas primeiras - plantas do t ipo C 3 ha um empobreci^

•ento em 13C (613C = -26°/oo a -27 /oo) mais acentuadas nc que nas plantas

| do t ipo C 4 (Ô13C r -12 °/oo a 14 °/oo).
j
1 HEDGES et.ali. (1986) foram os primeiros a determinar a com

posição isotópica de carbono das gramíneas e outros tipos de vegetação de

várzea da bacia Amazônica. 0 valor de 613C para duas amostras de gramíneas

foi de -12,0 °/oo para P. repens 2 de -12,4 °/oo para E. polystachya. Para

Bcrõfitas aquáticas que não gramíneas o valor deS13C foi de -28,3 °/oo

Gyneruim sagittatum, -27,9 /oo Eicohornia crassipes e -26,5 /oo Pistia s-

tratiodes; sendo a média -27,6 - 0 , 5 °/oo (n=3). Finalmente, estes aut£

res caracterizam isotopicamente uma série de arvores de ocorrência comum na

várzea. 0 613C deste material f o i determinado na madeira e nas folhas.

Neste trabalho serã reportado apenas o valor das folhas, pois devido ã

naior faci l idade de decomposição das folhas em relação ao material lenhoso,

estas provavelmente têm maior interação com o sedimento de várzea. 0 valor

nédio encontrado foi de 30,1 - 0,2 °/oo (n = 15).

Os valores de<513C determinados para a vegetação de várzea

neste trabalho restringiram-se ã gramíneas e ã macrõfita Eicchornia crasai-

pes. No entanto,com um número bastante mais elevado de amostras, pr inc ipa l

mente de gramíneas (TABELA 14).

0 valor médio de 6 13C de E. polystaohya para os três perfo

dos amostrado fo i de -12,8 - 0,1 °/oo (n = 30). Entretanto houve uma defe

rença s ign i f icat iva estatisticamente (TW 0,001) entre o valor de <513C
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•TABELA 14 . VALORES D E 5 1 3 C ( % Q ) DE GRAMTNEAS Echnocloa polystachya COLE!

TADAS NAS VÁRZEAS AO LONGO DO CANAL PRINCIPAL

LOCAL

Vargem Grande

S.A. do Iça

Xibeco

Bararuã

Tupe

Inferno

Mari-Mari

Panamim

Jutica

Itapeua

Anori

Manacapuru

S.J . do Amatari

Pa ura

Santa Luzia

Caldeirão '
r

Óbidos ' 1

I

C R

6

-12,4

-lO
-11,9

-

-

-

-12,3

-12,5
-

-12,8
-12,9

-
-13,0

-
-12,4

U Z E I

7

-13,0
-12,4
-13,3
-13,3
-12,2

-

-12,7
-13,2

-
-13,4

-12,8
-12,8

-14,0
-
-
-
—

R 0 S

8

-12,1
-12,0

-

-12,4

-12,6
-

-

-

-13,1

•

-13,2

-13,4
-13,3

-

-13,1

. -13,4
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ta gramínea determinada no perTodo de seca (C 6) e no inicio da subida das

águas (C 7). Neste ultimo os valores de <513C foram mais negativos, ou seja,

n i s empobrecidos em l 3C. LOWDON & DICK (1974), citados por GEARING et ai.,.

(1984), também observaram variações sazonais na relação isotõpica do carbo_

no em algumas espécies; entretanto, as plantas analisadas por estes autores

em diferentes épocas eram as mesmas. No caso deste estudo esta condição não

foi mantida. Em adição a variação sazonal, o valor de 6 1JC da espécie E.

polystachya variou significativamente (TSR 0,05) em relação 5 sua posição

geográfica, tanto para a seca como para a descida das águas, C 6 e C 8,

respectivamente (FIGURAS 16, 17, 18). Quanto mais para o interior do conti-

nente, maior foi o enriquecimento de 13C nestas gramTneas, ou seja, as grainT

neas da região do alto Amazonas tiveram um valor menos negativo em compara

ção ã gramTneas que habitam o baixo Amazonas. Curiosamente, MARTINS (1981)

encontrou resultados opostos, analisando folhas de milho [Zea mays) que cres^

ceram em Belém (proximo ao mar) e Manaus (aproximadamente 1.000 Km distante

do mar). Nas primeiras houve um enriquecimento em 13C em relação as plain

tas desenvolvidas em Manaus. '

Paralelamente, a determinação do513C de E. polystachia, du

rante o inicio da descida das águas (C 8) , foram determinadas as razões iso-
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tópicas de carbono de duas outras espécies de gramTneas de várzea. Membeca

(Paspalum repens),. que teve um513C médio de -15,2 - 0,2°/oo (n = 6) e

• Murim (Paspalum fasciculatum) com um valor médio de 5 13C de -14,5 - 0,6°/oo

(n = 4}.. Curiosamente, os valores de 5 13C destas duas gramTneas foram sic[

; ficativãmente diferentes (TW 0,03 e 0,02 respectivamente) em relação aos

valores determinados para E. polystachya (TABELA 14 ) , evidenciando uma dî

ferenciação intraespecTfica na razão isotõpica destas plantas.
i

No entanto, segundo JUNK (1970), 90% da população de gramT

neas.de várzea é formada por bancos de E. polystachya e P. repens. Em £

dição, devido ao enraizamento ao sedimento a espécie E. polystachya, geral-

mente ocupa as posições mais elevadas dà margem. Enquanto P. rep&is, não

sendo enraizada ao sedimento, ocupa um lugar mais abaixo, mais proximo a

linha dágua em relação a E. polytaóhya. Portanto, a maioria das amostras

de sedimentos foram coletadas sob bancos de E, polytachya. Desta forma o

valor de 5a3C representativo das grsmíneas de várzea será aquele de espécie

E. polystachya, ou seja , -12,8°/oo.

Além da determinação da razãc isotõpica destas gramíneas foi

determinada a razão isotõpica de quatro amostras de Eicchomia crassipes ,

(muriru na região e aguapé no Estado de São Paulo), macrofita aquática

bastante dissiminada na região. 0 valor médio de 513C de£

tas quatro amostras fo i de -32,1 - 1,2 °/oo (n = 4) que e 4,2 °/oo menor

que o valor encontrado por HEDGES et ai., C986) para duas amostras desta

mesma planta. 0 valor de -513C representativo desta planta será a média eni

tre os valores encontrados neste estudo e no trabalho de HEDGES, ou seja,
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-31,3 °/oo. Finalmente, o valor representativo das macrõfitas, não incluir i

de as gramTneas, será a média entre o613C de Eiochornia orassipes

-31,3 °/oo e as outras duas macrõfitas amostradas por HEDGE e colaboradores

resultando num valor médio de -28,7 - 1 , 4 °/oo.

Além da vegetação, outra v i r tua l fonte de carbono para o s£

dimento de várzea é o carbono incorporado ao sedimento transportado em su£

pensão pelo r i o Amazonas, que è* depositado nas várzeas,quando das graji

des inundações.

A origem deste sedimento, bem como, sua composição isotõpica

de carbono fo i bem c a r a c t e r i z a d a por HEDGES et al.y (1986). Segim

do estes autores o carbono orgânico particulado f ino (POCf), que esta em

bem maior quantidade em relação ao carbono orgânico particulado grosso

(POCg), I composto de material húmico de origem no solo associado com mine

rafs finamente grahulados. 0<5J3C médio deste material fo i de -27,0 -

0,1 /oo (n = 50), não se levando em conta variações temporais ou espaciais.

As amostras para obtenção deste resultado foram coletadas durante os quatro

primeiros cruzeiros do projeto CAMREX. Por outro lado, a composição do

carbono orgânico particulado grosso (POCg) e constituída em media de 70-

80? de folhas, 15 - 25% de material lenhoso ? de 0 - 10% de gramTneas d»

várzea, sendo c 6J3C deste mater ial , -27,8 - 0,1 /oo (n = 48), próximo do

5 l lC do POCf. Portanto, a razão isotõpica d j carbono não i um bom parâme -

tro para separar estas duas fontes. Embora, para os cruzeiros 6, 7 e 8,

que englobam o período de amostragem deste trabalho, a contribuição de

carbono pela fração grossa em relação ao tota l fo i em media de apenas 16

* 2% (n = 31). Considerando-se o valor de 513C do POCf e doPOCg determina
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dos por HEDGES e colaboradores válidos para os períodos de amostragem deste

estudo, consideração plausível uma vez que o 51JC do POC transportado pelo

r io mostrou pouca variação nos quatro cruzeiros em que fo i amostrado (HEJ)

GES et ai., 1986); ter-se-a um valor ponderado de 61SC da fração to ta l do

carbono orgânico part iculado em suspensão em torno de 27,1 °/óo. Pois, deŝ

te t o t a l . 16« (POCf) tem valor médio de -27,8°/oo e os 84°/oo (POCc) restaji

tes têm valor médio de 613C'em torno de -27,0°/oo. Portanto, o valor de

613C assumido como representativo de carbono orgânico par t icu lado, transpor

tado pelo canal p r i n c i p a l , será de -21,7 ° /oò.

Em resumo, os valores de 513C das v i r tua is fontes de carbono

para o sedimento de várzea,não se considerando variações sazonais ou espa^

ciais são: -12,8°/oo para a gramínea E. polystachya, -28,7°/oo para OJJ

trás macrõfitas de várzea que não gramíneas, -30 , l ° /oo para a vegetação

arbórea de várzea e finalmente -27 , l ° /oo para o sedimento transportado

em suspensão pelo r i o Amazonas (FIGURA 20 ) ,

4,4.5, Composição isotÕpica do carbono no sedimento de várzea do

canal pr inc ipa l e possível origem

0 valor médio doô J 3C do sedimento de várzea fo i de 25,5 -

0,3°/oo (n = 37), não sendo considerada variação temporal ou espacial (TAB£

LA 15 ). 0 tota l geral dos dados encontra-se no APÊNDICE 2.

Portanto, de acordo com este dado o carbono do «;e_

-ímento de várzea tem na sua constituição uma mistura desigual das suas qu£

tro naturais fontes, predominando as fonte r. empobrecidas em J 3C, ou se ja ,
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.TABELA 15. VALORES DE 613C (°/oo) DO SEDIMENTO DE VÜRZEA PARA OS DIVEJ*
SOS LOCAIS AMOSTRADOS AO LONGO DO CANAL PRINCIPAL. OS DADOS
SAO MÉDIAS DE TRÊS PROFUNDIDADES (C 7) E DE QUATRO PROFUNDI-
DADES (C 8). O TOTAL DOS DADOS ENCONTRA-SE NO APÊNDICE 2.

LOCAL

Vargem Grande

S,A. Iça

Xibeco
Ba r a m a

Tupe

Inferno

Mari-Mari

Panamim

Jutica
Itapeua

Anori

Manacapuru

S.J. do Amatari

Paura

Santa Luzia

Caldeirão

Óbidos

6

-27,6

-26,9

-26,4
•

-
' -

-26,5
-

•

-23,9

-26,9

-27,5
•

-

-27,3
•

-

C R U Z E I R O

7

'26,1

-27,2

-27,7

-26,8
-

-27,2

-26,1

-26,6
-

-25,6
-25,4

-23,8

-25,6
-

-25,1

-

-

8

-27,4

-25,5
-

-26,9

-25,9
-

-25,2

-24,9

-23,1

-25,6

-24,5

-23,7

-21,5

-27,3

-23,8

-26,5

-23,1
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sedimento em suspensão, macrõfftas- de várzea que não gramTneas e vegetação

arbórea de várzea. Entretanto, pela localização das amostragens, na grande

naioria das vezes junto a banco de gramTneas e pelas características f l u

tuantes das outras macrõfitas, proporcionando um menor contato sedimento-ma

cro f i ta ; acredita-se que as duas principais fontes de carbono para o sedT

nento de várzea sejam o sedimento transportado pelo canal pr incipal e as

gramTneas. Assim.sendo, pode-se através desta simplificação e ut i l izando-

se diluição isotopica ou modelo de mistura com duas fontes ("two end-members

nixing model")- estimar a quantidade re la t iva dos dois "end-members" no sedi^

nento de várzea. De acordo com este modelo, a contribuição de carbono das

gramTneas para o sedimento depositado ê de apenas 10%, sendo o restante for

necido pelo sedimento transportado em suspensão.

Porem, o valor mencionado (10%) é apenas uma média que não

considera variações temporais e espaciais tanto nos valores de 6 ' 3C das gra_

mTneas bem como no 613C do material transportado pelo r i o Amazonas e, como

será v i s to , estas variações modificam bastante este panorama geral.

Nas amostras coletadas durante a seca (C 6) , o. valor de51?C

no sedimento de várzea não variou signif icativamente, ou seja, os valores

de5 I 3C no al to Amazonas são semelhantes aos valores encontrados no baixo

Amazonas (FIGURA 21 ), Por outro lado, durante o inTcio da subida das £

yjíiZ (C 7), nm direção ao baixo Amazonas, progressivamente as«amostras de

sedimento tornaram-se enriquecidas ern carbono 13. 0 mesmo comportamento

f o i observado durante o i nTc i o da descida das águas (FIGURAS 22 e 23 ) .
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Figura 21.VARIAÇAC NO VALOR DE «13C(°/oo) EM AMOSTRAS DE SEDIMENTOS(#) E GRAKlNEAS
(*) COLETADAS DURANTE O PfRlOOO DE SECA (C-6) AO LONGO 00 CANAL PRINCIPAL.
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F<9ur» 22. VARIAÇÃO NO VALOR DE í13C(°/oo) if. AMOSTRAS OE SEDItf£\TOS (•) F GRAMTNEAS (A)
COLETADAS DURANTE O INICIO OA SUEIDA DAS SGUAS (C-7) AO LOKGO DO CANAL PRI«CI
PAL.
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Figura 23. VARIAÇÃO NO VALOR DE 4l3C(°/oo) EM AMOSTRAS DE- SEDIMEMTOS (»)-E GRAMTKEAS (A)
COLETADAS DURANTE O INTCIODA DESCIDA DAS XCUAS (C-fl) AO LONGO DO CANAL PRIN-
CIPAL.
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Das possíveis fontes de carbono para o sedimento de várzea,

a 5níca que mostra um enriquecimento em 13C suficiente para gerar os vali)

res «ais pesados encontrados no sedimento de várzea ê" a gramTnea E. polysta

chya, que apesar de mostrar um empobrecimento em 13C rio abaixo (FIGIJ

RAS 21,22,23), tem valores de 613C suficientemente elevados para influen.

ciar o aumento no513C do sedimento de várzea localizado rio abaixo.

Caso seja considerada a simplificação anteriormente mencionâ

da, onde as fontes de carbono para o sedimento de várzea restringem-se a

somente duas e, em adição, que o valor de5 13C do sedimento transportado

pelo rio Amazonas não varie espacialmente e temporalmente. Pode-se calçu

lar a contribuição relativa das duas fontes para o sedimento de várzea.

Cumpre porém ressaltar que HEDGES et ai., (1986) em dois dos cruzeiros arm*

trados observou que os valores de ó13C tornaram-se mais negativos rio abaixo.

Para o período de seca (C 6) a influencia dá gramTnea no se_

dimento de várzea ao longo do canal principal foi mínima (TABELA 16 ) não

havendo tendência nenhuma em direção ao baixo Amazonas. A exceção foi o l £

cal de coleta denominado S.J. do Amatari (1.130 km), 120 km após a

confluência do rio SolimÕes com o rio Negro. Neste ponto, surpreendenteme£

te a contribuição da gramínea chegou a 235! (TABELA 16 ) .

Por outro lado, durante o início da subida das águas (C 7) a

contribuição da gramínea para o sedimento de várzea aumentou significativa

mente rio abaixo (TSR 0,10). Esta mesma tendência se repetiu no início

da descida das águas (TABELA 16 ) , ou seja, i medida que o Amazonas corre

para o mar, por alguns motivos, a quantidade de macrófitas incorporada ao se

dfmento aumenta significativamente (TSR 0->05).
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TABELA 16. PARTICIPAÇÃO RELATIVA DO CARBONO DAS GRAMTNEAS [Echnocloa poZys
tachya) E DO SEDIMENTO TRANSPORTADO EM SUSPENSÃO (TSS) NO SEDI-
MENTO DE VÁRZEA*. RESULTADOS EXPRESSOS EM PORCENTAGEM.

LOCAL

Vargem Grande
S.A. do Iça

Xibeco

Bararua
Tupe

Inferno
Mari-Mari
Panamim

Jutica

Itapeua

Anori

Manacapuru

S.J. do Amatari

Paura

S. Luzia

Caldeirão

Óbidos

t

GR.

0,0
1,0

5,0

-
•

-

4,0

-

-

23,0

-

0,0
-

0,0
-
-

-

C R U

TSS

100,0
99,0

95,0

-

- .

-

96,0

-

-

77,0

-

100,0
-

100,0

-

-

-

Z E

•

GR.

7,0
0,0

0,0
2,0
-

- ;

7,0
4,0
-

11,0
12,0

23,0
11,0

-
-
-
-

* calculado pelo balanço isotopico %granríneas ••

I R 0

7

TSS

93,0
100,0
100,0

98,0
•

. -

93,0 .
96,0

-

89,0
88,0
77,0
89,0'

-

-

-

-

6 13C amostra

51 3C GR.

•

GR.

0,0
11,0

-

2,0
-

-

-

-

-

11,0
-

24,0
41,0
24,0

-

4,0

29,0

- Ô13C

- 6 l3C

8

TSS

100,0
89,0

-

98,0
-

-

-

-

-

89,0
-

76,0
59,0

7i>,0

-

96,0

7T.0

TSS " ' ,

TSS
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DISCUSSÃO

No geral, a quantidade de gramínea incorporada ar sedimento

de várzea parece ser bastante baixa (TABELA 16 ) . Durante o período de seca

esta contribuição foi muito baixa. Para os outros dois períodos a influên

cia das gramíneas restringe -se a* região do baixo Amazonas. Mesmo ai a

•aior proporção relativa de gramíneas no sedimento está ao redor de 20% com

exceção do ponto S. J . do Ama ta ri (110 km) que,durante o início da descida

da ãgua a influência da gramínea chegou a 40% (TABELA 16 ) , muito embora,

a influência das. gramíneas no baixo Amazonas tenha sido, ate certo ponto,

subestimada. Pois, como observado por QUAY et ai., (no prelo) e

HEDGES et ai., (1976), o 6 I 3C do carbono orgânico particulado sofre um ligei_

ro decréscimo neste valor rio abaixo. Assim sendo, ao ser assumido conŝ

tante este valor (613C = -27,l°/oo) ao longo do canal principal,subestimou-se

a contribuição das gramíneas. Por exemplo, se no ponto de coleta Paura du

rante o cruzeiro 8 fosse assumido um valor de 513C de -28°/oo, para o POC do

r io , a contribuição da macrofita passaria de 24% para 29%,

Até certo ponto este fato e surpreendente, pois devido à gran

de quantidade de biomassa produzida por estas gramíneas (JUNK, 1970, 1984)

e sua rápida decomposição (JUNK & HOWÁRD-WILLIANS, 1984) era esperado que a

incorporação desta matéria orgânica ao sedimento ocorresse em maior propor -

ção. Em adição, a literatura ê farta em exemplos onde o51 3C da matéria or

gânica do solo reflete o<513C de sua cobertura vegetal. Por exemplo: ambien_

te marinho a influência de spartina alterniflora, uma planta do tipo C4,

é bastante acentuada no sedimento marinho a sua volta (FRY et dl,, 1977; TAN
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& STRAIN, 1983; SHERR, 1982 e FRY & SHERR, 1984). Também em ambiente ter

rest re o51 JC da matéria orgânica do solo e influenciada pela sua cobertura

vegetal (NISSENBAUM & SCHALLINGER, 1974). NISSEMBAUM & KAPLAN (1972) encon

traram valores de-S^C ao valor de -15°/oo para ácidos húmicos de solo cuja

cobertura vegetal era cana-de-açúcar, uma planta do tipo C4 que, portaji

to, apresenta 613C ao redor de -12°/oo. • •

Qual,porém, o destino da matéria orgânica produzida pelas

gramíneas?

Devido à alternância de fases aquática e terrestre na várzea

os produtos de decomposição das graraíneas podem fazer parte da cadeia trõfi^

ca aquática, entrando no sistema via água de drenagem das várzeas. £ co

mum nos rios da Amazônia a presença de "ilhas flutuantes" de gramTneas e

nacrõfitas (JUNK, 1970, 1984 ; JUNK & HOWARD-WILLIANS, 1984). Após o proces_

samento quTmico, pela Biota do r i o , e físico pelo movimento da água, a fra

ção remanescente poderia ser transportada em suspensão pelo canal principal.

No entanto, pelo menos na fração que,devido ao seu tamanho foi coletada pe_

Io aniostrador utilizado (RICHEY et ai., no prelo), HEDGES et ai.,(1986)

encontraram baixa in f luenc ia da gramTnea no carbono orgânico par-

ticulado f i n o (<Ç3wm) e na fração grosse i ra . Estes autores ob-

tiveram que a porcentagem de carbono oriundo das gramTneas neste sedimtn

to variou somente entre 0 e 10%. Muito embora, possa ocorrer que a

maior parte do material oriundo da decomposição das gramTneas seja suficien

temente grande para que não possa ser coletado pelo amostrador utilizado

(HEDGES, comunicação pessoal).

HEDGES, J . I . (univ. de Washington - USA) comunicação pessoal, 1985
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ERTEL et al.t (1986) caracterizaram a composição do mate

Hal hOmico transportado na forma de carbono dissolvido (DOC). Estes auto

res, também nesta fração, não encontraram uma influência significativa das

gramíneas; citam ainda que a origem do DOC parece ser plantas vasculares,

porém do tipo C 3 e não C 4. Em adição, QUAY et ai., (no prelo )

determinaram a razão isotÕpica de carbono desta fração (DOC),encontra^

do umvalor médio de -26°/oo para513C, sendo que este valor pouco variou

ao longo do canal principal. Valores de 5J3C tão leves quanto -28,7°/oo in

dicam plantas vasculares do tipo C 3 e não C 4 como fontes, de acordo com o

encontrado por ERTEL et ai., (1986).

Outro possível destino para o-carbono das gramíneas seria

sua transformação para C02 através dos processos de decomposição e cons£

quentemente dissolução no sistema aquoso. Isotopicamente, o C02 oriundo

da decomposição refletira a mesma característica do substrato que esta sen

do decomposto. Desta maneira, o valor de 6I3C do C02 oriundo de plantas do

tipo C 4 terá valores ao redor de -12°/óo a -14°/oo, enquanto o C02 pro

duzido pela decomposição de plantas C 3 terá valores ao redor de -26°/oo.

0 5 n C do carbono inorgânico dissolvido variou em

média de -12,3 - 0,2°/oo (n = 7) em Vargem Grande (0 km) a -15,3 - 0,6°/oo

(n • 7) em fibidos (a 1.700 km leste de Vargem Grande). Portanto, rio acima

o carbono inorgânico dissolvido acha-se enriquecido em 13C em relação ao

Dl C no baixo Amazonas. Segundo QUAY et a í , , (no prelo) esteem

pobrecimento em 1JC rio abaixo e causado pelo aumento relativo de carbono

Inorgânico dissolvido oriundo das várzeas e tributários, os quais são empo-
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brecidos em 13C (em media -26°/oo a -27°/oo) em relação ao carbono inorgâni

co dissolvido oriundo do intemperismo de rochas carbonatadas Andinas, os

quais os autores assumem ser bem mais r ico era 13C (<513C ~ 0° /oo) . Logo,

r io abaixo aumenta a quantidade de carbono inorgânico dissolvido oriundo da

decomposição da matéria orgânica. Resta saber, quanto da respiração das

plantas C 4 (gramínea) ê responsável por este empobrecimento r io abaixo.

Talvez, este empobrecimento em 13C no DIC r io abaixo seja a causa do pro

gressivo empobrecimento em 13C observado nas gramTneas, principalmente de

espécie E. polystachya (FIGURAS 22 e 23 ) . Segundo MATSUI (comunicação

pessoal) resultados preliminares mostraram que,ao redor da planta, o valor

de <5aíC do C02 atmosférico e proximo ao valor de 6 13C do C02 que deixa o so

I o , havendo um gradiente da superf ície em direção ã atmosfera.

Em resumo, tanto no sedimento depositado na várzea como no

sedimento transportado pelo r io a porcentagem média de carbono oriundo das

gramTneas em relação ao to ta l de carbono é de 10%. No carbono orgânico

dissolvido (DOC) parece que a inf luência do carbono das gramTneas e bastan-

te reduzida (ERTEL et al.3 1986; QUAY et ai. > (no ' prelo):" • F í

na1mente, no carbono inorgânico dissolvido, uma das fontes de carbono pare-

ce ser o intemperismo das rochas carbonatadas dos Andes e outra fonte o

C02 produzido pela oxidação de plantas (QUAY et ai., no prelo)

Contudo, a contribuição das gramTneas neste processo e ainda desconhecida.

Resta, portanto, considerar a perda de C02 para atmosfera
* • f

via decomposição da matéria orgânica das plantas t ipo C 4 (gramTneas). QUAY

& WILBUR (no p r e l o ) , analisando o 51 3C do C02 atmosférico sobre

MATSUI, E. (CENA) comunicação pessoal, 1986.
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o canal principal e utilizando-sé das equações do balanço isotÓpico, encoti

trararo que aproximadamente 20% do C02 amostrado, pode ser oriundo de gramí

neas de várzea.

Assim sendo, o destino do carbono oriundo da decomposição das

gramíneas para os vários compartimentos está ainda longe de ser completameni

te caracterizado. Para tanto, haverá necessidade de experimentos localiza

dos, em menor escala, dentro de cada compartimento. Por exemplo, a ut i l iza

ção de matéria orgânica marcada com ^C ou 15N incorporada ao sedimento de

várzea, caracterizando-se sua dinâmica dentro do sistema.

Alem da relativamente baixa influenoiu -c ...u.iria orgânica

das gramíneas no sedimento de várzea, esta não é distribuída uniformemente

ao longo do canal principal (TABELA 16 ) . Na região do baixo Amazonas a

Incorporação da matéria orgânica das gramíneas ao sedimento de várzea é

maior que na região do alto Amazonas (FIGURAS 22,23) durante o início da Ŝ J

Mda das ãguas (C 7) e durante sua descida (C 8 ) .

Algumas hipóteses foram levantadas visando obter-se a explica

çSo para esta heterogênea distribuição do 1 3C ao longo do canal principal.

A hipótese do autor leva em consideração a distribuição das

gramíneas ao longo do canal principal. Visualmente, foi observado que a £

corréncia de gramíneas parece ser maior na região do baixo Amazonas. Toda

via , este critério está aberto a diversas crí t icas, principalmente por ser

em critério bastante subjetivo. Em adição, mesmo as amostras coletadas na

região do alto Amazonas foram amostradas, na maioria das vezes, sob banco de

gramfneas, Contudo, na região do baixo Amazonas hã um tipo de vegetação
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denominada Campo de várzea, dominado por gramíneas, que não ocorrem na

região do a l to Amazonas (PRANCE, 1986). Caso esta hipótese esteja correta,

a explicação para o maior enriquecimento em l3C no sedimento de várzea r i o

abaixo seria óbvio. Simplesmente» um e fe i to de quantidade. Mas, qual se_

r ia a explicação para a não ocorrência deste efe i to durante a época seca

(C6)? ' " . , . • " •

Ectmocloa polystachya e Paspalum repens, que juntas pe£

fazem 80-90% do tota l de gramíneas de várzea, têm sua pr inc ipal época de

crescimento durante o período de subida da água e de cheia (JUNK, 1970). Du

rante a seca, parte destas plantas morrem e se decompõem sob o sedimpnto e

parte se adapta ã condição terrestre. A única gramínea que tem sua pr incipal

fase de crescimento na seca é-PaspaZwm fasciculatum. Talvez, a biomassa

produzida durante este período aliada a condições hídricas do solo não tão

favoráveis i decomposição (seca) levem a uma não incorporação de "carbono

pesado" das gramíneas ao solo.

A segunda hipótese considera a. possibil idade da ocorrência

de um mecanismo de " sp i r a l l i ng " com o carbono das gramíneas, ou seja, quan-

to mais distante de Vargem Grande (0,0 km) no sentido da foz do Amazonas,

maior a quantidade de "carbono pesado" estaria sendo transportado, depori^

tado e resuspeidido. Repetindo-se este c ic lo inúmeras vezes-, a cada deposj_

çao haverá um acréscimo de carbono-gramínea incorporado a este sedimento

(VICTORIA, comunicação pessoal). 0 aumento progressivo e não abrupto no

teor " C do sedimento de várzea em direção ã foz corrobora com esta hipõte_

se. Porem, paralelamente ao enriquecimento em 13C no sedimento de várzea

deveria ocorrer em enriquecimento semelhante no sedimento transportado em

VICTORIA, R.L. (CENA) comunicação pessoal, 1985.
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suspensão. Entretanto, e observado exatamente o oposto, ocorre um empobreci

mento no 1SC do material em suspensão. Segundo HEDGES (comunicação pessoal)

e QUAY .(dados não publicados) , este decréscimo é devido ã entrada

de tributários empobrecidos em '3C em adição a entrada de carbono oriundo

da decomposição da matéria orgânica, também mais leve.

Finalmente, a última hipótese considera que uma mudança tão

rápida no conteúdo isotÕpico de carbono em tão curto espaço de tempo somente

pode ser explicada pela medição da razão isotõpica de raízes de gramíneas

que penetrarão no solo (HEDGES, comunicação pessoal). Em adição, este mate

r ia l deve ser suficientemente lãb i l para que desapareça do solo e durante o

novo perTodo de crescimento (subida da água e cheia) retorne ao solo. A não

visualização desta característica r io acima seria devido ã menor ocorrência

de gramíneas nesta região.

Todas as considerações até aqui realizadas levam em conta que

após a incorporação do carbono, de qualquer origem, no sedimento de várzea

não haja alteração na relação isotõpica 13C/12C deste sedimento, ou seja,

presume-se que não haja alterações no conteúdo isotõpico devido a processos

diagenéticos. Hm adição, também não foram consideradas possíveis alterações

na relação 1 3C/1 2C durante a decomposição das gramíneas.

Segundo FRY & SHERR (1984), baseados numa minuciosa revií.ão

bibl iográfica, não foram observadas mudanças signif icativas maiores que

2°/oo tanto durante a decomposição anaerÕbica como aerÕbica de plantas.Em a-

dição, NISSENBAUM & KAPLAN (1972) e NISSEMBAUM & SCHALLINGER(1974) mostraram

não haver alterações signicativas no valor de Ô13C do material húmico do so

QUAY, P. (Universidade de Washington-USA), dados não publicados
HEDGES, J . I . (Univ. de Washington - USA) comunicação pessoal, 1985
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Io. Entretanto, KOZETO (comunicação pessoal) encontrou um enriquecimento

progressivo em relação ao aumento, da profundidade num perfil de solo.

Portanto, qualquer uma das hipóteses aqui consideradas apre

sentam aspectos não suficientemente claros para que qualquer uma delas seja

tomada como definitiva. Talvez, as tris sejam.vali das e conjuntamente ejc

pliquem o fenômeno'. Por outro lado, o reverso também é verdadeiro. Enfim,

o" enriquecimento do sedimento de vsrzea em 13C rio abaixo é* um fato. Muito

possivelmente a causa deste enriquecimento seja a contribuição do "ca£

bono pesado" oriundo das gramTneas. Porém, as causas que levam a este e£

riquecimento diferenciado no sedimento de várzeas ao lonqo do canal princi.

pai, são ainda pouco entendidas,

Mozeto, A.A. (Univ. Fed. de S. Carlos) comunicação pessoal, 1986
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5. CONCLUSÃO

Baseado nos resultados obtidos neste trabalho concluiu-se

que:

(1) A conceMtraçao de cations básicos trocáveis no sedimento de várzea

do canal pr incipal f o i relativamente a l t a . A concentração de cálcio variou

de 7,40 a 15,70 me.q/100 g , magnesio de 1,10 a 3,80 ijieq/100 g , potássio de

0,05 a 0,33 meq/100 g e sÕdio de9;04a0,25meq/100g. Nos t r i bu tá r i os , com ex-

ceção do r i o Juruã, a concentração destes cations no sedimento de várzea fo i

significativamente menor.

(2) 0 pH do sedimento de várzea do canal pr inc ipal esteve próximo a*

neutralidade, variando de 5,6 a 7 ,2 . Na várzea dos t r ibutár ios o pH do 5sài_

mento de várzea fo i signif icativamente menor. A concentração de alumínio

no sedimento de várzea fo i bastante baixa no canal p r i nc ipa l , variando de

0,01 a 0,32 meq/100 g. Por outro lado, nos t r i b u t á r i o s , a concentração de

alumínio fo i signif icativamente maior.
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(3) O va lor de soma de bases (S) e capacidade de troca catiÔnica no s<e

dimento de várzea do canal p r inc ipa l foram elevados, no entanto , não d i f e r i ^

ram estat ist icamente entre s i . A media do va lor S f o i de 13,61 - 0,43 meq/

100 g (n = 40) e. da CTC 13,90 - 0,43 meq/100 g (n = 40) .

(4) As diferenças na composição química do sedimento de várzea do ca

nal p r inc ipa l e t r i bu tá r i os foram atr ibuídas a di ferença na composição do

substrato geológico das bacias.e no regime de erosão,atuando em cada uma

delas.

(5) Durante o período de seca (C 6), a concentração dos cations t roca

veis no sedimento de várzea não var iou s ign i f i ca t ivamente entre as várzeas

situadas r i o acima e aquelas situadas r i o abaixo.

Durante o i n í c i o da subida das águas (C 7) a concentração de

cations trocaveis no sedimento depositado na várzea f o i s ign i f i ca t ivamente

maior nas várzeas localizadas rco a l t o Amazonas, diminuindo a concentração

progressivamente em direção ao baixo Amazonas. A exceção f o i a concentra -

ção de alumínio que apresentou úma tendência inversa .

Durante o i n í c i o da descida das águas (C 8) a tendência ob

servada f o i praticamente a mesma. As exceções foram no comportamento do

potássio e no do alumínio, que não t iveram suas concentrações s i g n i f . -
i

ca t i vãmente a V;tradas Ho abaixo.

(6) Provavelmente, a diferença na concentração dos cations trocaveis

no sedimento de várzea, em função da posição geográfica da várzea amostrada,

seja explicada pelt decréscimo de cations no material particulado em suspim
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são transportado pelo r io Amazonas.

(7) Dentre os cations básicos trocãveis do sedimento de várzea do ca

nal principal a variação na concentração em relação a diferentes épocas de

amostragem foi restr i ta a magnêsio e potássio.

(8) Provavelmente, a não existência de variabilidade temporal na con -

centração de cations do sedimento de várzea do canal principal seja devido

a ciei agem de nutrientes promovida pelas gramíneas que habitam as várzeas.

(9) A concentração de nitrogênio total no sedimento de várzea do canal

principal variou entre 0,07% a 0,215%.

(10) Em adição, a concentração de nitrogênio total não variou s ign i f i -

cativamente r io abaixo em nenhum dos três períodos amostrados. Provavelmeji

te , a causa para tanto seja a ciclagem bastante ativa deste elemento pela

biota, devido a sua natureza limitante. Ainda, a concentração de nitrogê_

nio no sedimento em suspensão transportado pelo r io Amazonas também não va

r i ou espacialmente, podendo ser esta uma outra explicação para o fato.

(11) A concentração de nitrogênio no sedimento de várzea não variou

significativamente entre os três períodos amostrados.

(12) A mesma argumentação usada para just i f icar a não variação temp£

ral na concentração de cations trocãveis foi utilizada neste caso. Em a«H_

ção, o sedimento de várzea pode receber aportes de nitrogênio através de fi_

xaçao de nitrogênio atmosférico, mascarando possíveis variações que possam

ter ocorrido entre um período e outro.
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(13) A concentração média de fósforo total no sedimento de várzea do

canal principal foi de 0,069 - 0,000% (n = 16), diminuindo a concentração

significativamente r io abaixo. A causa para este fato é ainda pouco entendî

da.

(14) A concentração de carbono no sedimente de várzea do canal princv

pai variou de 0,233 ate 1,600%.

(15) Em adição, a concentração de carbono no sedimento de várzea do ca

nal principal decrèsceu significativamente r io abaixo. As causas, para este

fato são bastante complexas. Por um lado, o carbono do sedimento de várzea

tem algumas características semelhantes a do material orgânico particulado,

principalmente f ino, transportado pelo r io Amazonas. No entanto, por outro

lado, entre os doi.s"*compartimentos existem diferenças tanto na relação C:N,

como na concentração de carbono do sedimento transportado pelos rios e depo-

sitado na várzea.

(16) A concentração de carbono no sedimento de várzea do canal princi_

pai não variou significativamente entre os períodos amostrados.

(17) A principal fonte de carbono para o sedimento de várzea foi a ma-

téria orgânica particulada, fração f ina, transportada pelo rio Amazonas. A

contribuição do carbpno oriundo da decomposição das gramTneas foi maior na

região do baixo Amazonas.

No entanto, como j á ressaltado, a várzea é uma area bastante
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extensa. Assim sendo, as conclusões apresentadas são válidas para a região

em que as amostras foram coletadas, proximo ã margem do? r ios . Variações

dentro do sistema .como um todo não foram consideradas neste trabalho.
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APÊNDICE 1. CONCENTRAÇÃO DE Al + H, Ca, Mg, K e Na (EXPRESSO EM meq/100 g);
NITROGÊNIO TOTAL - Nt E CARBONO ORGÂNICO - C org. (EXPRESSOS EM
PORCENTAGEM); FÓSFORO TOTAL - Pt (EXPRESSOS EM ppm) E pH NO SE
DIMENTO DE VÁRZEA AO LONGO DO CANAL PRINCIPAL E TRIBUTÁRIOS CO-
LETADOS DE FORMA INTEGRADA*NO CRUZEIRO 6 E EM TRÊS PROFUNDIDA -
DES** DURANTE OS CRUZEIROS 7 e 8 (PARA DETALHES VER ÍTEM 2).

C R U Z E I R O

LOCAL H+Al Ca Mg Na pH Nt Pt C org.

Vargem Grande

S.A. do Iça

Xíbeco

Mari-Mari

Itapeua

Anori

Manacapuru

Paura

Óbidos

TRIBUTÁRIOS

Içã

Juruã

Japura

I *

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

0,13

0,10

0,10

0,10

0,17

0,17

0,23

0,24

'0,31
i

1,62

7,36

9,1

11,8

10,3

•11,8

11,7

9,7

11,4

7,4

11,9

7,0

10,6

1,8

2,4

1,8

2,5

2,3

1,8

4,2

1,1

2,5

2,5

4,1

0,05 0,09 7,1 0,099

0,22 0,09 6,8 0,155

0,15 0,08 7,1 0,106

0,10 0,09 6,8 0,120

0,17 0,11 6,2 0,148

0,16 0,12 6,8 0,106

0,14 0,21 6,3 0,120

0,10 0,07 6,5 0,049

0,18 0,12 5,8 0,207

I 0,08 11,9 1,8

0,10 0,07 5,6

0,17 0,13 4,9

0,20 0,11 7,0

0,320

1,600

0,640

1,040

0,400

0,560

0,560

0,151

0,890
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Cont ...

LOCAL H+A1 Ca Mg K Na pH Nt Pt C org.

Purus .
. I 0,49 7,6 2,2 0,10 0,06 5,1

Madei ra
I 0,25 5,7 2,0 .0,13 0,04 6,1

C R U Z E I R O 7

Vargero Grande

S. A. do

Bararua

Xibeco

Inferno

1**
2

.3

Iça
1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3
4

0,19
0,22
0,21

0,40
0,25
0,10

0,20
0,22
0,23

0,17
0,23
0,22

0,22
0,22
0,22
0,23

11,1
8;4
8,8

12,7
13,1
13,1

13,1
7,6

12,3

15,8
15,8
12,7

10,7
12,7
14,3
16,3

2,9
1,5
1,7

3,5
3,6
3,6

2,7
1,6
3,1

3,8
4»0
3,1

2,2
2,5
3,2
3,5

0,12
0,11
0,12

0,16
0,16
0,13

0,21
0,12
0,13

0,23
0,18
0,13

0,13
0,13
0,17
0,19

0,09
0,07
0,10

0,13
0,11
0,10

•0,13
0,06
0,10

0,11
0,11
0,10

0,07
0,08
0,10
0,10

6,7
7,4
7,6

6,3
6,6
7,0

7,0
7,1
7,1

6,9
6,8
7,0

6,9
7,0
6,9
6,8

-
-
-

0,234
0,201
0,163

0,034
0,081
0,109

0,207
0,312
0,132

0,107
0,086
0,125

-
-
-

- • 1,714
1,200
0,943

0,410
0,392
0,545

0,991
{,000
0,551

0,403
0,526
0,586
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LOCAL

Mari-Mari .

Panamim

Jutica

Itapeua

Anori

Manacapuru

Amatar 1

1
2
3
4

1
2
3

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3

1
2
3

1
2
3

H+Al

0,09
0,23
0,28
0,27

0,06
0,19
0,18'

0,35
0,30
0,30

0,38
0,26
0,26
0,26

0,40
mi

0,25

0,44
0,41
0,35

0,30
0,29
0,26

Ca

16,0
11,7
9,7

13,5

14,8
11,7
12,9

9,b
9,5
9,9

11,7
12,3
11,1
11,3

9,7

9,1

10,3
8,6
8,6

6,9
8,4
8,0

Mg

3,4
2,8
2,6
2,5

3,1
3,7
3,9

3,5
4,4
5,3

2,3
2,9
3,2
3,4

1,8

2,0

..
2,2
2,1
2,0

0,9
1,2
1,2

K

•

0,30
0,10
0,10
0,20

0,15
0,17
0,17

0,13
0,13
0,14

0,17
0,13
0,13
0,12

0,16
_

0,10

0,07
0,1.7
0,20

0,12
0,10
0,10

Na

0,20
0,20
0,10
0,10

0,10
0,19
0,13

0,20
0,25
0,29

0,11
0,13
0,14
0,15

0,12
_

0,10

0,05
0,05
0,09

0,04
0,04
0,05

pH

7,5
6,9
6,9
7,1

7,3
5,4
6,3

6,6
7,0
7,1

6,2
6,6
6,7
6,9

6,8
_

6,4

5,9
5,9
6,2

6,5
6,7
6,7

Nt

0,234
0,277
0,163

0*201
0,161
0,209

0,112
0,209
0,153

0,003
0,201

.0,181

. 0,120
• _
0,152

0,135

0,086

0,063
0,076

Pt

-
-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

C

1,
0,
o,

o,
o,
o,

o,
o1
o,
•

m

m

0
0
0

0
0
0

org.

,001
,630
,755

,792
,708
,529

,360
,324
,133

•

,703
,265
,474

,123
,279
,298
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Cont . . .

LOCAL

Itacoatiara

Santa Luzia

Carei ro

TRIBUTSRIOS

Iça

Jutai

Jurua

Japura

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

H+Al

0,73
0,75
0,39

0,29
0,28
0,31

0,26
0,41
0,40

3,89
7,96
8,93

1,36
1,24
0,96

1,76
2,18
1,56

0,31
0,25
0,22

Ca

8,2
8,0
7,4

9,1-
9,1
6,5

9,5
9,6
9,7

4,8
2,9
2.3

8,0
8,1
9,3

11,9
9,5
9,5

5,4
5,4

15,8

Mg

2,6
2,3
2,6

2,0
2,1
1,6

1.6
1,7
1,8

1,5
1,6
2,1

1,4
1,9
2,5

2,6
2,2
2,2

0,7
0,8
3,5

K

0,12
0,12
0,20

0,16
0,09
0,07

0,13
0,14
0,10

0,14
0,12
O.Vi

0,11
0,13
0,15

0,35
0,17
0,19

0,09
0,09
0,26

Na

0,12
0,15
0,13

0,08
0,13
0,10

0,07
0,08
0,08

•

0,08
0,11
0,15

0,10
0,12
0,13

0,09
0,16
0,15

0,03
0,05
0,10

PH

5,7
5,8
6,2

6,4
6,1
6,5

6,1
5,7
6,0

5,0
4,7
4,8

5,4
5,7.
5,8

5,2
5,5
5,8

6,5
6,7
7,0

Nt

0,220
0,180
0,135.

0,128
0,118
0,054

0,110
0,110
0,120

0,237
0,280
0,240

0,176
0,148
0,153

0,199
0,217
0,171

0,109
0,042
0,140

Pt

.-

-

-

-

-

-

C org.

-

0,580
0,454
0,201

-

1,714
1,200
0,943

-

1,353
0,517
0,263

3,250
0,273
0,877
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Cor . . .

LOCAL

Purus

Madei ra

1
2
3

1
2
3

H+Al

2,04
1.8&
3,83

1,34
0,70
0,93

Ca

3,7
4,6
4,2

3,7
• 3,1

3,9

Mg

1,
1,
1,

2,
1 ,
2,

3
3
3

1
9
3

K

0,11
0,09
.0,10

0,11
0,09
0,10

Na

0,08
0,11
0,13

0,08
0.H7
0,11

PH

5,5
5,6
5,5

5,5
5,8
5,7

Ni

0,089
0,102
-

0,160
0,118
0,160

Pt

-
-

- -

-

C

0
0
0

org

,414
,288
,331

-

Ifargem

S.A. de

Barart

(ibeco

Grande
1
2
3
4

i

o;26
-

0,24
0,23

0,33
0,31
0,31

0,23
0,24
0,25

0,35
0,27
0,24

CRU

15,5
15,9
10,5
10,2

14,0
14,4
18,8

13,8
12,4
12,6

13,8
15,0
16,7

Z E I

3,9
3,6
2,2
4,6

3,5
3,9
4,0

3,0
2,6
2,6

3,3
3,7
4,2

R 0

0,20
0,16
0,14
0,19

0,26
0,17
0,18

0,15
0,16
0,15

0,26
0,23
0,23

8

0,10
0,08
0,07
0,10
•
0,11
0,11
0,10

0,08
0,07
0,08

0,07
0,09
0,10

7,2
7,3
7,3
7,1

5,7
6,6
7,1

7,1
7,2
7,3

•

6,7
7,2
6,9

0,160
0,132
0,153

• -

0,248
0,220
0,176

0,097
0,090
0,994

0,202
0,182
0,151

738
738
733
-

856
811
816

755
671
679

744
749
693

0,879
0,852
0,837
-

1,307
0,849
0,826

0,849
0,444
0,491

0,944
1,001
0,946
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Cont . . .

LOCAL

Tupe

Mart-Ma r i

Pananrim

Jutica

Itapeua*

Anori

Manacapu)J

Amatari

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

l
2
3

1
2
3

1
2
3

H+Al

0,46
0,45
0,39

0,34
0,45
0,44

0,24
0,28
0,29

0,54
w

0,39

0,31
0,23
0,28

0,35
0,34

0,57
0,40
0,30

0,48
0,32
0,33

Ca

1T.7
8,2
7,4

7,8
8,6
9,4

12,1
10,2
10,2

11,1
11,3
10,5

8,8
11,7
1Q.5

12,1
11,7

7,2
8,6
9,0

8,6
9,6
9,8

Mg

2
3,
2

1
2
2

3
3
3

3
3
4

2
3
2

2
2

2
2
2

2
2
3

,9
,1
,9

,7
,4
,4

.4
,2
,3

,1
,9
,1

,5
,0
,9

,9
,7

,2
,0
,3

,8
,9
,1

K

0,15
0,14
0,13

0,26
0,20
0,16

0,46
0,14
0,15

0,23
0,23
0,16

0,23
0,17
0,17

0,15
0,15

0,17
0,13
0,12

0,43
0,27
0,16

Na

0,
0,
0,

0,
0,
0,

0,
0,
0,

0,
0,
0,

0,
0,
0,

0,
0,

0
0,
o;

0
0
0

09
19
13

05
09
10

08
10
.11

14
14
17

,06
,11
,12

,11
,07

,06
,07
,09

,08
,07
,12

pH

7,
6,
6,

6,
6,
5,

6,
6,
6.

5,
6,
6,

6,
6,
6,

6,

5,
6,
6,

5,
6
6,

2
1
3

3
1
9

8
4
6

2
3
4

5
6
6

,5
,5

,7
,1
,5

,8
,6
,8

Nt

0,094
-

0,182

0,211
0,113
0,153

0,263 .
0,144
0,106

0,285
0,159
0,187

0,153
0,146
0,129

0,159
0,129

•

0,108
0,087
0,087

0,185
0,120
0,092

Pt

671
548
447

721
716
777

755
844
671

716
626
699

649
716
716

766
688

677
654
665

660
660
649

C

0,
0,
0,

1,
0,
0,

0,
1,
0,

1,
' 0,

o,

0,
0,
0,

0
0

0
0
0

0
0
0

org.

539
,295
,449

,255
,499
,710

,931
,728
,352

,683
,453
,416

,567
,560
,469

,839
,515

,264
,360
,702

,305
,257
,924
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LOCAL

Paura

'Santa Luzia

Cal delrão

Obi dos

TRIBUTÁRIOS

Iça

JutaT

Japura

*

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

H+Al

0,44
0,26
0,44

0,33
0,32
0,25

0,36
0,53
0.58

2,26
1;74
0,64

4,38
8,44

• 1,02
1,14
1,11

1,01
1,75
1,42

Ca

7,8
8,6
9,4

7,4
. 8,2

8,6

10,0
8,7
9,0

6,3
• 6,7

6,6

3,4
3,2

*

12,8
8,0

10,9

3,7
3,7
4,1

Mg

1,8
2,0
2,1

•

1,5
2,3
2,3

2,5
2,5
2,9

2,0
1.3
3,3

Ü
1,8

2,4
2,5
2,2

0,9
0,9
1,1

K

0,19
0,16
0,18

.0,21
0,12
0,12

0,22
0,17
0,20

0,30
0,10
0,20

0,13
0,13

0,24
0,29
0,23

0,06
0,07
0,09

Na

0L,Q5
0,05
0,07

0,03
0,09
0,08

0,06
0,07
0,08

0,10
0,00
0,30

0,09
0,10

0,12
0,13
0,11

0,06
0,07
0,06

pH

5,7
6,0
5,3

6,3
6,5
6,3

5,3
5,8

. 5 , 6

«*
4,6
4,9
5,7

5,0
4,6

5,0
5,1
5,5

5,5
5,3
5,2

Nt .

•

0,144
0,148
0,179

0,100
0,120
0,099

0,204
0,210
0,169

0,237
0,173
0,165

0,182
0,287

0,312
0,185
0,116

0,109
0,141
0,106

Pt

604
632
621

548
615
559

-
-
-

677
593
649

-
-

-
-
-

-
-

C

o,
0,
0,

0,
o,
0,

0,
0,
0,

1,
o,
0,

0
1

2
1
0

0
0
0

org.

643
593
,886

,345
,352
,321

,942
,515
,329

,279
,549
,352

,762
,200

,294
,007
,319

,232
,256
,677
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Cont . . .

LOCAL

Purus

Madeira

1
2
3

1
2
3

H+Al

1,45
•2,88

2,24

1,11
0,93
0,57

Ca

3,2
3,8
4,2

4,6
3,5
4,2

Mg'

1,1
1,2
1,3

2,0
1,7
1,9

K

0,11
0,11
0,10

0,23
0,15
0,13

Na

0,05
0,07
0,06

0,05
0,07
0,05

PH

5,1
5,2
5,1

5,0
5,1
5,3

Ht

0,050
0,057
0,094

0,173
0,124
0,115

Pt

-
-
-

-
-

C org.

0 837
0,674
0,539

0,318
0,447
0,500

Amostras coletadas de forma integrada até 50 cm

Amostras coletadas em intervalos

1 -
2 T
3 -

0
20
40

- 20 cm
40 cm
60 cm
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VALORES DE 5 1 JC (°/oo> EM SEDIMENTO DE VÁRZEA COLETADOS A
DIFERENTES PROFUNDIDADES AO LONGO DO CANAL PRINCIPAL, EM
DOIS PERJODOS DISTINTOS (CRUZEIRO 7. INÍCIO DA SUBIDA DAS
ÁGUAS E CRUZEIRO 8 INÍCIO DA DESCIDA DAS ÁGUAS).

LOCAL DE COLETA

Vargem Grande

•

S . A. do I ç â

Bararui

*

X^beco

Inferno

PROF.*

1
2
3
4

1
2

3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

CRUZEIRO 7

-27,1
-25,6
-25.5

-

-26,4
-27.7
-27,5

-

-26,4

-26,5

-

-27,2
-27.5
-28,4

m

-27.0
-27,4
-27,3

CRUZEIRO 8

-27,5
-27 ,8
-27.0
-27,2

-24,9
-

-26,3
-25,3

-27,1

•'/<>.')

?U,?

-27.5

•

m

m
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Cont . . .

LOCAL DE COLETA

Tu^e

Man-Man

Ferrara

Jutica

Itapeua

t

Anori

••

PROF.*

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3

4

CRUZEIRO 7

-
-
-

-26.5

-25,7

-26,2
-

-26,8

-26,7

-26,4.
-

T 1 8 , 4

-21.1

-23,5

-

-25,3

-25,3

-26,0
-

-25,1

-24,1

-26,4

- -

CRUZEIRO 8

-26.7

-26.1

-25.2

-25.6

-25,5

-25,1

-25,2

. -25.1

-22.5

-25.2

-25,5

-26,4

-22,4

-23,6

-22,8

-23,6

-

-25,8

-25,7

-25,4

-24,6

-?5,0

-24,4

-24,1



LOCAL DE COLETA

Nanacapuru

Careiro

•

S.J. do.Anatari

Itacoatiara

Paura

Santa Luzia

PROF.*

1

2 '

3

4

1
2
3

4

1
2

3
4

1
2
3

4

1
2
3

4

1
2
3
4

CRUZEIRO 7

-23,0

-23.6

-24.7
• -

-26.1
-24,8
-26,0

-

-26,3
-26,6
-26,8

-

-23,1

-.24,3
-24,2

-

-

-

-

-24,1
-25,0
-26,0

.

CRUZEIRO 8

-24,0

-21,0

-23,0
-27,0

-

. -

-

-

-20,7

-23,1
-20,7

-

-•
-

-

_

-27,7

-26,9

-23,1
-23,3

-

-24,4
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Cònt ...

LOCAL DE COLETA PROF.* CRUZEIRO 7 CRUZEIRO 8

Óbidos 1 - -21,7
2 -23,7
3 - -23,6
4 - -23,5

* Cruzeiro 7 - profundidade 1 « 0 - 20 cm
2» 20 - 40 CR
3 = 40 - 60 cm

Cruzeiro B - profundidade 1 • -0 - 5 cm
2 - 5 - 10 cm
3 » 10 - 15 cm
4 . 4 - 15 - 20 cm


