
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  

 

ESTUDO COMPARATIVO DAS VARIÁVEIS LIMNOLÓGICAS DE 

ECOSSISTEMAS LÓTICOS EM RORAIMA, BRASIL: POUCA 

BIBLIOGRAFIA E CONHECIMENTO 

Lorrane Aesha Malta Feitoza¹; Núbia Abrantes Gomes² 

 

Resumo 

Roraima possui uma infinidade de ecossistemas aquáticos, mas poucos são os estudos a 

respeito das variáveis físico-químicas da água, assim, o objetivo deste trabalho foi comparar 

as variáveis limnológicas em rios e igarapés estudadas por pesquisadores no Estado. Foi feita 

a comparação das variáveis de apenas quatro trabalhos feitos em rios e igarapés, pois apenas 

estes foram realizados. A variável estudada por todos os autores foi o pH que demonstrou-se 

de ácido a neutro, dependendo principalmente o período climático. Algumas outras variáveis, 

como temperatura, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e alguns outros nutrientes 

foram estudados de forma separada por cada autor, não podendo fazer uma comparação mais 

precisa entre os resultados. Desta forma, concluímos que o conhecimento limnológico dos 

ambientes lóticos em Roraima encontra-se escasso, sendo necessário um maior esforço para 

obtenção desses dados.  

Palavras-Chave: variáveis físico-químicas, rios, conhecimento limnológico.  

 

Abstract 

Roraima has a multitude of aquatic ecosystems, but there are few studies about the physical-

chemical variables water, so the objective was to compare the limnological variables in rivers 

and streams studied by researchers in the state. It was compared the limnological variables in 

only four works done in rivers and streams, because just these was made. A variable studied 

by all authors was pH that proved to be acid to neutral, depending mainly on the season. 

Some others variables, as temperature, electric conductivity, dissolved oxygen and nutrients 

were studied separately for each author couldn’t make a more accurate comparison between 

the results. Thus, we conclude that the knowledge of the limnological lotic environments in 

Roraima is very poor and need a greater effort to obtain such data. 

Key-words: physical-chemical variables, rivers, limnological knowledge.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os rios distinguem-se dos lagos, áreas alagadas, represas e tanques (sistemas lênticos) 

por duas características principais: a primeira é o permanente movimento horizontal das 

correntes e a segunda é a interação com a sua bacia hidrográfica (Tundisi e Tundisi, 2008). 

A paisagem da bacia amazônica é caracterizada pelos inúmeros rios e igarapés. Em 

estudos ecológicos desta região, mais atenção tem sido dada para os sistemas aquáticos do 

que para os terrestres, em particular para os nutrientes da água (Junk, 1983; Furch, 1984).  

Diferenças na química da água e nos níveis de sedimento entre os tributários 

acrescentam uma dimensão adicional à diversidade de habitats, limitando as distribuições de 

algumas espécies e promovendo o desenvolvimento de outras; estas diferenças são 

importantes na bacia do rio Branco, onde existem grande variações nas características 

químicas entre tributários (Ferreira et al., 2007).  

Roraima localiza-se no extremo norte do território brasileiro, limitando-se a leste com 

a Guiana, a norte e a oeste com a Venezuela e ao sul com a Linha do Equador. Suas terras são 

drenadas pelo alto rio Branco e seus principais formadores (Uraricoera e Tacutu) estão 

inseridos na maior área contínua de savanas na periferia da Amazônia. O rio Branco tem 

como seus principais afluentes os rios Mucajaí e Catrimani, na margem direita e o rio Anauá 

na margem esquerda (Rebêlo et al., 1997; Brasil, 1975).  

Na diversidade de sistemas aquáticos roraimenses, encontram-se os “igarapés do 

cerrado” que recebendo grande quantidade de luz e parte da sua biota é capaz de existir com 

baixíssimas concentrações de nutrientes (Junk, 1983).  

Apesar do grande potencial para o estudo limnológico de ecossitemas lóticos e suas 

potencialidades nos usos múltiplos, poucos são os estudos feitos a respeito deste no Estado. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi comparar as variáveis limnológicas em rios e 

igarapés estudadas por pesquisadores em Roraima.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi feita a comparação das variáveis limnológicas de três trabalhos feitos em rios e 

igarapés em Roraima. Santos et al. (1985) fizeram um perfil físico-químico das águas da 

bacia do rio Branco, estudando os rios Cotingo, Surumu, Tacutu, Paricaranã, Parimé, 

Amajarí, Uraricoera, Cauamé, Mucajaí, Anauá, Baraúna, Catrimani e Xereuini, com coletas 

realizadas em fevereiro de 1982, período seco.  

Fabré et al. (2002) descreveram algumas variáveis limnológicas em 32 ambientes 

aquáticos lóticos em Roraima: (Alto rio Branco) rios alto Surumu, Parimé, Uraricoera, 

Surumu, Tacutu, Branco, Cauamé, Quitauaú, Mucajai; igarapés Truaru, Garrafa, Água Boa 

de cima, Água Boa, Azul, do Cachorro, da Conceição, do Cota e Sumaúma; (baixo rio 

Branco): rios Branco (Ilha Aliança, Ilha Muçum, Sta. Maria e Vila da Costa), Amajarí, 

Catrimâni, Anauá, Água Boa do Univini, Xeriuini, Massauí, Itapará; igarapés Viruá, 

Japurandú e da Preta. Na região do baixo rio Branco as coletas foram realizadas em outubro 

de 2000, início do período seco. Na região do alto rio Branco as coletas foram realizadas em 

julho de 2001, que caracteriza o período chuvoso.  

Belger e Forsberg (2006) descrevem brevemente algumas variáveis do rio Branco, 

dentre outras 33 estações de amostragem na bacia do rio Negro. Entre as variáveis aqui 

apresentadas, estão pH e Carbono Orgânico Dissolvido. Estudos com registros limnológicos 

para o Estado de Roraima com coletas pontuais foram realizados pelo Projeto 

RADAMBRASIL, mostrando as concentrações de sais minerais medidas na bacia do rio 

Branco como sendo relativamente baixas (BRASIL, 1975) e por Leenheer e Santos (1980). 

Estudos limnológicos fornecendo dados de sazonalidade com coletas mensais das 

variáveis ambientais (Temperaturas do ar e da água, umidade relativa do ar, vento, direção do 

vento, precipitação atmosférica, correnteza, turbidez, pH, condutividade elétrica, sílica, 

oxigênio dissolvido, porcentagem de saturação do oxigênio, nitrito, nitrato, amônio, fósforo, 

demandas bioquímica (DBO) e química de oxigênio (DQO), ferro total e dissolvido e íons 

dissolvidos: concentrações dos cátions Ca++, Mg++, Na+ e K+ e dos ânions HCO3-, CO3=, SO4+  

e Cl- ) no estado de Roraima iniciaram-se com Gomes em 2000 (dados não publicados), no 

rio Cauamé e igarapé Água Boa.  
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Além destes, algumas monografias e teses de alunos e professores da Universidade 

Federal de Roraima abordavam sobre as variáveis limnológicas no Estado, porém, como os 

dados não foram publicados, esses trabalhos não foram acrescentados no presente trabalho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Santos et al. (1985) dividiram os rios estudados em três grupos: 1) Principais 

afluentes do rio Uraricoera (Paricaranã, Parimé e Amajari); 2)Principais afluentes do rio 

Tacutu (Cotingo e Surumu) e; 3)Principais afluentes do rio Branco (Cauamé, Mucajaí, 

Catrimani, Xereuini, Quitauau e Anauá. O menor valor de pH foi do rio Xereuini devido a 

sua pobreza tanto no solo como na água de sais minerais (Tabela 1). Os rios Cotingo e 

Cauamé obtiveram menores valores de condutividade elétrica devido à influência de 

substâncias húmicas e pobreza de sais minerais dissolvidos respectivamente. Os teores de 

sódio são provenientes em sua maioria de silicatos.  

Tabela 1: Valores das variáveis limnológicas estudadas por Santos et al. (1985): pH; 

Condutividade elétrica - µS.cm; Cálcio (Ca), Sódio (Na), Potássio (K), Ferro total (Fe T), 

Fósforo total (PT) e Cloreto (Cl) - µmol/L; Material húmico – mg/L. 

Ecossistema pH Condutividade elétrica Ca Na K Fe T PT M.H. Cl

Rio Cotingo 6,05 10 0 17,4 109 17,7 0,97 36 36,2

Rio Surumu 6,22 21,5 22,25 99,6 64,6 5 0,32 7,3 29,9

Rio Tacutu 6 16,4 29 96,1 17,2 3,9 0,97 7,9 50

Rio Paricaranã 6,55 22,6 11 78,3 67,7 6,6 1,94 14 28

Rio Parimé 6,5 36,8 44,5 298,3 97,9 5,7 0,65 10,5 40,1

Rio Amajarí 6,65 15,3 11 78,3 67,7 6,8 1,61 14 31,9

Rio Uraricoera 6,18 23 69 85,7 38,7 5,6 0,97 23 20,1

Rio Cauamé 5,75 7 6,75 13 8,7 9 2,58 12,3 24

Rio Mucajaí 6,15 23,9 62,25 69,6 29,2 27,2 0,97 18,1 28

Rio Anauá 5,95 21,8 44,5 84,8 30,5 33,8 0,32 10 44,1

Rio Baraúna 5,92 15,2 40 47,8 25,1 25,6 0,32 15,4 28

Rio Catrimâni 5,93 10,6 4,5 53 17,4 14,9 0,65 10,3 26

Rio Xeriuini 4,33 11,4 0 4,3 2,8 5 0 5,4 16,1  

O rio Cotingo apresenta valores mais altos de potássio que é influenciado pelo pH do 

rio ou pelo seu leito alterado por práticas de garimpagem, além de valores mais altos de 

nitrogênio e amônia, que também sofrem influência de substâncias húmicas. A maior 

concentração de cloreto foi encontrada no rio Tacutu, que deve ser proveniente de água de 

chuva, da remineralização das substâncias florestais ou uma contribuição das rochas contendo 

clorita.  
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Segundo Santos et al. (1985), os valores de pH e condutividade elétrica são 

resultantes de influência provocada pelos sais de cálcio, sódio, potássio e sílica, decorrentes 

do trabalho de intemperização dos silicatos, não havendo grande influências húmicas. Os 

maiores teores de ferro dos rios Mucajaí, Anauá e Baraúna são devido ao processo de 

lixiviação nas crostas ferruginosas existentes nas bacias desses rios; porém, os compostos 

nitrogenados são oriundos, em sua maioria, das substâncias húmicas e do material orgânico 

presente no solo de suas bacias de drenagem. Gomes (2010) cita que em estudo de 

sazonalidade no rio Cauamé e igarapé Água Boa, no período chuvoso ocorre aumento no 

aporte de nutrientes por processos naturais de mineralização da matéria orgânica 

(serapilheira), provenientes da lixiviação e de grandes áreas de florestas inundadas (várzea), 

como nitrato, nitrito e amônio e o aumento de ferro dissolvido, o que indica ação microbiana 

aquática, observada também pela grande presença de blocos de espumas no rio no início das 

chuvas. 

Os ecossistemas estudados por Fabré et al. (2002) foram subdivididos em dois 

grandes grupos: Alto e Baixo rio Branco. Os valores das variáveis limnológicas encontrados 

são demonstrados nas Tabelas 2 e 3.  

Tabela 2: Valores das variáveis limnológicas do Alto rio Branco estudadas por Fabré et al. 

(2002) (período chuvoso – julho/2001): Temperatura - °C; pH; Condutividade elétrica - 

µS.cm; Oxigênio dissolvido (O. D.), Fósforo total (PT) e Nitrogênio Total (NT) - µg/L; 

Transparência – metros.  

Ecossistema Temperatura pH Condutividade elétrica O. D. Transparência PT NT

Alto rio Surumu 26,3 6,36 12 0,96 0,25 17,22 63,11

Rio Parimé 27,7 7,31 20 0,01 0,25 28,07 61,68

Rio Uraricoera 27,3 6,23 21 0,59 0,3 27,67 131,07

Rio Surumu 27,9 6,87 17 0,77 0,5 21,4 63,1

Rio Tacutu 29 6,6 19 2,01 0,4 14,67 109,48

Rio Cauamé 28,2 6,6 8 11,1 0,8 19,8 126,4

Rio Quitauaú 25,8 7,46 26 1,15 0,7 26,6 99,6

Rio Mucajaí 27,8 6,41 35 1,2 0,4 37,1 145,9

Rio Branco * 28,96 6,87 23,6 1,01 0,58 31,9 156,05

Igarapé Truaru 27,4 6,23 12 1,91 0,8 15,1 183,8

Igarapé Garrafa 26,4 6,78 11 1,85 0,6 8,7 29,7

Ig. Água boa de cima 30,6 6,25 5 0,72 0,9 26,1 28,3

Igarapé Água boa 27,6 6,46 5 1,04 1,1 25,1 28,3

Igarapé Azul 27,3 6,58 16 0,95 0,8 23,6 84,8

Igarapé do Cachorro 26,7 6,79 28 1,21 0,4 3,6 702

Igarapé da Conceição 25,9 6,28 24 1,21 0,4 38,5 45,7

Igarapé do Cota 26,1 6,8 37 0,58 0,4 15,1 156,1

Igarapé Samaúma 24,9 6,2 18 1,79 0,6 23,6 80,5  
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Tabela 3: Valores das variáveis limnológicas do Baixo rio Branco estudadas por Fabré et al. 

(2002) (período seco – outubro/2000): Temperatura - °C; pH; Condutividade elétrica - 

µS.cm; Oxigênio dissolvido (O. D.), Fósforo total (PT) e Nitrogênio Total (NT) - µg/L; 

Transparência – metros. 

Ecossistema Temperatura pH Condutividade elétrica O. D. Transparência PT NT

R. B. (Ilha Aliança) 30 6,59 23 5,7 0,48 60,41 32,53

R. B. (Ilha Muçum) 28,8 6,1 22 4,87 0,7 33,22 41,6

R. B. (Sta. Maria) 28,6 5,88 18 3,57 0,52 6,04 12,3

R. B. (Vila da Cota) 28,5 5,9 19 3,45 0,66 9,06 28,63

Rio Ajanari 28,2 6,08 26 4,5 0,65 196,33 13,02

Rio Catrimâni 27,5 5,83 20 3,12 0,48 3,02 29,93

Rio Anauá 27,2 5,6 20 1,4 0,55 21,14 624,52

Rio Água Boa do Univini 28,3 4,68 7 1,5 1,36 181,23 33,83

Rio Xeriuini 27,9 3,97 10 2,05 0,9 3,02 18,22

Rio Massauí 27,9 5,78 41 0,25 1,27 39,27 29,93

Rio Itapará 26,5 4,55 6 0,3 2,03 6,04 15,62

Igarapé Viruá 26,5 4,3 7 0,6 2,19 1 11,72

Igarapé Japurandú 26,5 4,6 6 0,3 1,56 3,02 10,42

Igarapé da Preta 25 4,84 8 1,08 4 9,06 26,03  

 A temperatura da água variou nos ambientes estudados, apresentando maior valor de 

30,6°C no igarapé Água Boa de cima e menor valor de 24,9°C; este baixo valor deve ser 

devido à sombra feita pela vegetação da margem, que possui arbustos que medem de 3 a 25 

metros.  

Os valores de condutividade elétrica e pH são maiores na parte do alto rio Branco, 

enquanto que os valores de transparência são menores. Isso deve ocorrer pelo fato do rio 

receber grande contribuição de uma série de seus afluentes, que no baixo rio Branco recebe 

aporte de águas pretas dentro da classificação de Sioli (1950) e ácidas. Os valores mais altos 

de pH, próximos da neutralidade, são encontrados nos denominados “rios formadores”, 

ambientes fluviais de cabeceira, representados pelos rios Surumu, Parimé, Tacutu e 

Uraricoera.  

Os valores de oxigênio dissolvido apresentaram-se em sua maioria baixos, devido às 

medidas terem sido feitas no fundo, onde não há maior influência da oxigenação pelo vento. 

Alguns fatores também podem influenciar no baixo teor de oxigênio e alto de nitrogênio, uma 

vez que os autores afirmam que há presença de balneários, lixo doméstico e desmatamento 

das margens, principalmente nos pontos próximos a Boa Vista.  

 Os maiores valores de pH e condutividade elétrica e os baixos valores de 

transparência são características dos igarapés de água branca, com grande quantidade de 
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sedimentos transportados em seus leitos e forte correnteza, representados principalmente 

pelos igarapés da Cota, Cachorro e Conceição.  

 Belger e Forsberg (2006) realizaram um estudo sobre os fatores que controlam os 

níveis de Mercúrio em duas espécies de peixes predadores na bacia do rio Negro (Cichla spp. 

e Hoplias malabaricus), onde três pontos de amostragem estão inseridos no Estado. Eles 

brevemente descrevem pH, Carbono orgânico dissolvido, área inundada e solos 

hidromórficos (Tabela 4). Os dados foram coletados em setembro, outubro e novembro de 

1999, caracterizando um período intermediário entre seca e cheia.  

 

Tabela 4: Dados ambientais de alguns ecossistemas lóticos de Roraima (rios Branco, 

Jauaperi e Jufari) estudados por Belger e Forsberg (2006).  

Rios pH COD (mg/l) A.I. (%) S.H. (%) 

Branco 5.82 2.99 6.8 8.2 

Jauaperi  5.17 5.08 8.1 21.3 

Jufari 3.98 6.55 13.4 25.3 

 

As concentrações de Mercúrio em Cichla spp. mostraram relação com área inundada, 

pH e carbono orgânico dissolvido, enquanto que as concentrações encontradas em H. 

malabaricus mostraram relação apenas com área inundada. O baixo pH e alto nível de COD 

podem indicar o rio Jufari como rio de águas pretas, uma vez que essas águas possuem pH 

mais ácido e grande quantidade de substâncias húmicas, as quais são mais abundantes nos 

compostos associados ao COD (Umetso et al., 2007).  

 Os valores de condutividade elétrica não mostraram grande diferença entre os 

períodos climáticos, mas sim entre os ambientes estudados. Em estudo realizado por Krupek 

(2010), algumas variáveis estudadas em riachos, como turbidez e condutividade, 

apresentaram homogeneidade sazonal, enquanto os outros fatores, como temperatura, estão 

fortemente relacionados com as características climáticas.  

Dentre os resultados de todos os trabalhos realizados, o pH foi a variável estudada por 

todos os autores, onde a maioria de seus valores representou ambientes levemente ácidos a 

alcalinos no período chuvoso e no período seco apresentou valores mais ácidos. Segundo 

Silva et al. (2008), essa acidez pode ser uma característica própria dos rios da Amazônia e, 

aparentemente, não influenciam negativamente na qualidade da água.  
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Na região abrangida pela Amazônia Legal, Leenheer & Santos (1980) realizaram 

coletas no rio Branco, cerca de 30 km acima de sua desembocadura no rio Negro, onde 

encontraram concentrações baixas de solutos inorgânicos e orgânicos, baixa condutividade 

específica (14,4-22,4µS.cm
-1

) e pH variando de 5,2 a 6,2 em coletas efetuadas nos meses de 

maio, setembro e dezembro de 1974 e de fevereiro e abril de 1975. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os ambientes estudados apresentam oscilações em seus valores, onde os principais 

fatores que interferem nessas mudanças são a precipitação, geologia e influência de seus 

afluentes.  

A precipitação é caracterizada pelo período chuvoso, onde há entrada de material 

alóctone, aumento na turbulência, aumento na decomposição, que afetam muitas variáveis 

físico-químicas; com a precipitação ocorre o aumento da vazão e conseqüente aumento de 

velocidade da correnteza, oxigenando a água, aumentando a velocidade pelo qual o material é 

levado, lixiviação de rochas e turbulência. A velocidade do vento, maior durante o período 

seco, aumenta a oxigenação da água. Por fim, a influência de seus afluentes, onde há 

deposição de material de um canal para o outro.  

A maioria dos trabalhos apresenta informações incompletas, as coletas de dados foram 

feitas em períodos diferentes, pontuais, não caracterizando o ambientes.  

Apesar de ser o principal canal do estado de Roraima, o rio Branco, juntamente com 

seus afluentes, possui poucos estudos em relação às suas variáveis limnológicas, onde a 

maioria dos estudos dos ambientes aquáticos está restrita à caracterização biológica, sendo 

necessário um maior esforço na obtenção de dados, para que possamos ter a caracterização 

dos ambientes lóticos no Estado.  
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