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Resumo: Ecossistemas lacustres apresentam importante relevância ao ciclo global do 

carbono (C), principalmente em função de sua frequente posição terminal na bacia de 

drenagem. A produção aeróbica de CO2 no sedimento é uma importante via nesta 

ciclagem, fazendo com que parte da matéria orgânica produzida nestes ecossistemas ou 

advinda da bacia de drenagem seja mineralizada gerando gases estufa. A planície 

inundada na Amazônia possui diferentes lagos ligados aos rios principais, 

caracterizados tanto por aspectos morfométricos quanto pela cor da água do rio 

principal. Estas características associadas as altas temperaturas e aportes orgânicos 

advindos da mais produtiva floresta do planeta contribuem para uma elevada 

variabilidade das taxas de respiração no sedimento. O objetivo desse trabalho foi 

determinar a produção aeróbica de CO2 em sedimentos superficiais de lagos de 

inundação amazônicos (n=22), abarcando águas clara e branca, além de relacionar estas 

taxas com as características morfométricas (área, perímetro e índice de desenvolvimento 

de margem) destes ambientes. A comparação entre as taxas de produção relacionadas às 

classes de água e as variáveis morfométricas não apresentaram diferenças significativas 

(p<0,05, Teste de Spearman). Estes resultados indicam que apesar de possuírem 

propriedades físico-quimicas e características morfométricas distintas, a produção 

aeróbica nos sedimentos não respondeu a estas variáveis. Isto sugere que existem outros 

fatores como aspectos morfológicos e regime de inundação que podem estar 

influenciando a taxa de respiração nestes ambientes. 
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