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Resumo: Lagos de planície de inundação da bacia amazônica podem ser um destino preferencial
para substanciais aportes advindos da vegetação terrestre e aquática da floresta mais produtiva do
planeta. Por sua vez, as várzeas são as planícies de inundação de rios de água branca da Amazônia,
as quais se diferenciam no período de águas altas pelo elevado potencial de erosão e carga dos rios
contribuintes com nascentes nos Andes, bem como nas águas baixas em virtude da intensa
produtividade subsidiada pelos nutrientes carreados pela dinâmica fluvial. Estudos prévios têm
descrito que os sedimentos dos lagos de várzea da Amazônia são importantes sítios tanto de
acumulação quanto de degradação aeróbica e anaeróbica de carbono orgânico (Corg). O balanço
entre os processos de acumulação ao longo de 50-100 anos e de mineralização da matéria orgânica é
denominado de eficiência da acumulação de Corg recente, uma variável relevante à ciclagem de
carbono (C) nos sedimentos lacustres ainda negligenciada na literatura científica sobre a Amazônia.
No presente estudo, o objetivo foi avaliar essa eficiência a partir da determinação das taxas de
acumulação recente (datação por 210Pb) e de degradação total (soma das taxas aeróbica e
anaeróbica) de Corg em testemunhos curtos em torno de 50 cm de sedimento de 3 lagos de várzea
do Rio Madeira (lagos Reis, Pupunha e Puruzinho). Esses lagos são relativamente próximos e
apresentam diferentes tipologias morfológicas que refletem diretamente no nível de influência do
rio principal. Assumindo taxas por área, tanto a degradação total quanto a acumulação recente de
Corg foram mais baixas no lago de meandro abandonado e Ph mais básico pela maior influência do
rio Madeira (Lago Reis), alcançando em média cerca de 104 e 45 g C m-2 ano-1 respectivamente. O
lago de igarapé afogado e Ph mais ácido pela menor influência do rio principal (Lago Pupunha)
apresentou taxas médias de degradação total mais elevadas e de acumulação recente de Corg
intermediárias, em torno de 394 e 62 g C m-2 ano-1 respectivamente. Já o lago de igarapé afogado de
águas menos ácidas que o lago Pupunha e com influência variável do rio principal (Lago
Puruzinho) apresentou taxas intermediárias de degradação total e maiores de acumulação recente,
alcançando médias em torno de 224 e 104 g C m-2 ano-1 respectivamente. Nesse sentido, ambos os
lagos de influência maior e intermediária do rio Madeira apresentaram uma eficiência da
acumulação de Corg recente de cerca de 45%, enquanto aquele mais isolado em torno de 3 vezes
menor. Nossos resultados sugerem uma ampla variabilidade das taxas de degradação, acumulação e
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eficiência da ciclagem de C nos ecossistemas lacustres da Amazônia, a qual pode ser determinada
pela sua tipologia e seu nível de influência fluvial. Portanto, lagos de várzea amazônica de Ph mais
ácido, indicando menor renovação de água por grandes rios, também podem apresentar menor
eficiência de acumulação orgânica. Esse controle da bacia de drenagem sobre a ciclagem de C pode
ser importante em vastas áreas alagadas da floresta Amazônica, as quais tem sido cada vez mais
submetidas a potenciais alterações antropogênicas em seu regime hidrológico.
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