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Resumo – O presente estudo buscou testar a hipótese de que o estado da água de diferentes 
ambientes aquáticos da planície de inundação e sua conectividade com os canais fluviais no alto rio 
Paraná está correlacionado com a gênese e evolução geomórfica destes ambientes. Tal evolução por 
sua vez se relaciona com os padrões dos canais atuais e relictos nos sistemas fluviais dos rios 
Ivinheima, Paraná e Baía. Neste sentido, foram realizadas coletas trimestrais ao longo de um ciclo 
hidrodinâmico anual na superfície da região pelágica de dezesseis variáveis limnológicas, em trinta 
e seis ambientes aquáticos da planície de inundação do sistema alto rio Paraná. A análise de 
componentes principais foi aplicada para buscar o possível ordenamento dos diferentes ambientes e 
dos diferentes períodos amostrados. Os fatores limnológicos considerados para a análise de 
componentes principais foram temperatura, profundidade do disco de secchi, pH, condutividade 
elétrica, alcalinidade total, turbidez, oxigênio dissolvido, material em suspensão total, N-nitrato, N-
nitrito, N-amoniacal, nitrogênio total, fósforo reativo solúvel, fósforo dissolvido, fósforo total, 
carbono orgânico dissolvido. Os resultados indicaram que os ambientes são caracterizados de 
acordo com o rio aos quais mantêm conectividade, e com o período amostral. Pôde-se também 
verificar uma ordenação entre os ambientes de acordo com sua gênese geomórfica e estágio 
evolutivo do ambiente. 
 
Abstract – This study sought to test the hypothesis that the water status of different aquatic 
environments of the floodplain and its connectivity with the fluvial channels in the high Paraná 
River is correlated with the genesis and evolution of these geomorphic environments. This 
development in turn relates to the standards of current and relict channels in the river systems of the 
Ivinheima River, Paraná River and Bahia River. In this sense, were collected quarterly over an 
annual hydrodynamic cycle on the surface of the pelagic region of sixteen limnological variables, in 
thirty-six aquatic environments of the floodplain of the high Paraná River system. The principal 
component analysis was applied to check the possible ordering of different environments and 
different sampling periods. The limnological factors considered for principal component analysis 
were temperature, secchi disk depth, pH, electrical conductivity, total alkalinity, turbidity, dissolved 
oxygen, total suspended solids, nitrate-N, nitrite-N, N-ammonia, nitrogen total, soluble reactive 
phosphorus, dissolved phosphorus, total phosphorus, dissolved organic carbon. The results 
indicated that the environments are characterized according to the river to which they have 
connectivity, and the sample period. It might also check a ordination among the environments 
according to their origin and evolutionary geomorphic stage. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A bacia de drenagem do alto rio Paraná possui aproximadamente 900.000 km2, incluindo o 

norte do Estado do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, a maior parte do estado de São Paulo, sul de 

Minas Gerais, sul de Goiás e uma área do Paraguai oriental adjacente ao Mato Grosso do Sul 

(Agostinho e Zalewski, 1996). 

A planície de inundação é composta por um grande número de ambientes aquáticos, podendo-

se destacar canais secundários, ressacos, distributários com características de habitats semi-lênticos 

e lagoas temporárias e permanentes. Estes ambientes apresentam uma considerável variabilidade 

quanto às características limnológicas, que está associada ao grau de conexão (ou isolamento) com 

os rios, ao potencial de ação do vento (fetch), profundidade, e, primariamente, ao regime 

hidrológico dos rios Paraná e Ivinheima. A ocorrência de distintos habitats aquáticos e transicionais 

desses sistemas propicia a manutenção de uma considerável biodiversidade (Agostinho et al. 2000). 

Fatores limnológicos abióticos são importantes fontes de informação no que concerne aos 

processos de produção primária e decomposição, afetando também, a distribuição de várias espécies 

que utilizam o ambiente aquático (Esteves, 1998a). Desta forma, a identificação de padrões 

espaciais e temporais de variação de variáveis limnológicas representa um importante passo para 

explicar a estrutura e o funcionamento dos sistemas rios-planícies de inundação. 

Em geral, tem sido constatado que os pulsos hidrológicos (senso Junk et al. 1989 e Neiff, 

1990) constituem-se na principal função de força de sistemas rios-planícies de inundação. No 

entanto, sobrepostos a este fator, a presença de tributários, além do principal rio de um sistema, 

altera as características limnológicas dos habitats a ele associados, elevando a heterogeneidade 

espacial das áreas de planície e imprimindo uma dinâmica temporal diferenciada (Thomaz et al. 

1992a; Rocha, 2002). Além disso, são esperadas diferenças das características limnológicas entre 

sistemas com gênese e morfologia distintas (e.g., lagoa, ressaco, canal ou rio). 

Neste contexto, no presente estudo foi discutida a variabilidade espacial e temporal dos dados 

de variáveis limnológicas amostradas em trinta e seis diferentes hábitats (lagoas abertas e fechadas, 

canais, ressacos e rios) da planície de inundação do alto rio Paraná. 

 

2 – ÁREA DE ESTUDO 

 

O rio Paraná drena a segunda maior área alagada na América do Sul, cobrindo uma área de 

3,1 x 106 Km2, dividido por cinco países: Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai 

(Agostinho et al. 1995). Em território brasileiro, a bacia do rio Paraná cobre uma vasta área, de 

cerca de 802.150 Km2 (área da bacia a montante de Guaíra) (Souza Filho e Stevaux, 1997). 
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Grande parte da rede hidrográfica da bacia do rio Paraná encontra-se sob controle de 

barramentos. O alto curso do rio Paraná encontra-se barrado a jusante pela UHE de Itaipu e a 

montante pelas UHE de Porto Primavera, Jupiá e Ilha Solteira. O segmento entre a foz do rio 

Paranapanema e a cidade de Guaíra é o único trecho a correr livre (Souza Filho e Stevaux, 1997), 

representando o último remanescente do rio Paraná no Brasil associado a uma extensa planície de 

inundação (5 – 20 Km de largura) (Agostinho et al. 2000). 

A área de estudo, compreende a planície fluvial do alto rio Paraná, entre a foz do rio 

Paranapanema e a primeira ligação do rio Ivinheima com o rio Paraná (canal Ipuitã). A localização 

dos ambientes amostrados está apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Nome e localização dos ambientes amostrados na planície fluvial do alto rio Paraná. 

Nome do ambiente aquático Localização 

Lagoa Peroba (f) 22º54' 30.3"S; 53º38' 24.3"W 

Lagoa do Ventura (a) 22º51' 23.7"S; 53º36' 1.02"W 

Lagoa Zé do Paco (a) 22º50' 3.72"S; 53º34'' 18" 

Lagoa Jacaré (a) 22º47' 2.04"S; 53º29'49.08"W 

Lagoa do Cervo (a) 22º46'29.58"S; 53º29'46.98"W 

Lagoa Capivara (a) 22º47' 56.52"S; 53º32''5.4"W 

Lagoa Fechada (a) 22º42'37.92"S; 53º16'33.06"W 

Lagoa Pousada das Garças (a) 22º42' 1.14"S; 53º15'23.52"W 

Lagoa Traíra (a) 22º44' 45.6"S; 53º20'21.66"W 

Lagoa do Aurélio (a) 22º41'34.68"S; 53º13'50.58"W 

Lagoa Pousada (a) 22º44'41.76"S; 53º14' 7.32"W 

Lagoa Clara (a) 22°45’17.52”S; 53°15’28.62”W 

Lagoa Genipapo (a) 22°45'33.24”S; 53°16' 5.94"W 

Lagoa do Osmar (a) 22°46'26.64"S; 53°19'56.16" 

Lagoa Boca do Ipoitã (f) 22º50' 7.92"S; 53º33'55.38"W 

Lagoa da Onça (f) 22º39'48.42"S; 53º12' 1.62"W 

Lagoa das Garças (f) 22°43'27.18"S; 53°13' 4.56"W 
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Lagoa das Pombas (f) 22°47'55.92"S; 53°21'32.58"W 

Lagoa do Gavião (f) 22º40'47.94"S; 53º13'53.46"S 

Lagoa do Guaraná (f) 22º43'16.68"S; 53º18' 9.24"W 

Lagoa dos Patos (f) 22º49'33.66"S; 53º33''9.9"W 

Lagoa dos Porcos (f) 22º42' 4.44"S; 53º14'40.08"W 

Lagoa Finado Raimundo (f) 22º47' 57.6"S; 53º32'29.16"W 

Lagoa Maria Luiza (f) 22°40'30.18"S; 53°13'11.16"W 

Lagoa Sumida (f) 22º46'54.78"S; 53º29' 22.2"W 

Ressaco do Bilé (f) 22°45'13.56"S; 53°17' 9.48"W 

Ressaco do Leopoldo (f) 22º45'' 24"S; 53º16' 7.98"W 

Ressaco do Manezinho (f) 22º46'44.7"S; 53º20'56.76"W 

Ressaco do Pau Véio (f) 22°44'50.76"S; 53°15'11.16"W 

Canal Baía (f) 22°41'26.94"S; 53°13'29.34"W 

Canal Cortado (f) 22°48'43.44"S; 53°22'40.92"W 

Canal Curutuba (f) 22°45' 2.88"S; 53°21'32.22"W 

Canal do Ipoitã (f) 22°50' 7.56"S; 53°33' 43.5"W 

Rio Baía (f) 22°43'23.16"S; 53°17' 25.5"W 

Rio Ivinhema (f) 22°47'59.64"S; 53°32' 21.3"W 

Rio Paraná (f) 22°45'39.96"S; 53°15' 7.44"W 

(a) – lagoa aberta; (f) – lagoa fechada 

 
Para cada ambiente amostrado foi designado um número (entre parênteses), apresentado no 

mapa, Figura 1. 
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Figura 1 - Localização da planície de inundação do alto rio Paraná e estações de amostragens: (1) 

Lagoa Peroba; (2) Lagoa Ventura; (3) Lagoa Zé do Paco; (4) Canal Ipoitã; (5) Lagoa Boca do Ipoitã; (6) Lagoa dos 

Patos ; (7) Lagoa Capivara; (8) Rio Ivinheima; (9) Lagoa Finado Raimundo; (10) Lagoa do Jacaré; (11) Lagoa Sumida; 

(12) Lagoa do Cervo; (13) Canal Cortado; (14) Lagoa das Pombas; (15) Canal Curutuba; (16) Ressaco do Manezinho; 

(17) Lagoa do Osmar; (18) Lagoa da Traíra; (19) Lagoa do Guaraná; (20) Ressaco do Bilé; (21) Ressaco do Leopoldo; 

(22) Lagoa Genipapo; (23) Lagoa Clara; (24) Ressaco do Pau Véio; (25) Rio Paraná; (26) Lagoa Pousada; (27) Lagoa 

das Garças; (28) Rio Baía; (29) Lagoa Fechada; (30) Lagoa Pousada das Garças; (31) Lagoa dos Porcos; (32) Lagoa do 

Aurélio; (33) Canal Baía; (34) Lagoa Maria Luiza; (35) Lagoa do Gavião; (36) Lagoa da Onça. 

 
 

A variação dos níveis hidrométricos ao longo do período estudado estão dispostos na Figura 

2, caracterizada pela ausência de inundação.  
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Figura 2 - Variações dos níveis hidrométricos dos principais rios e das precipitações locais durante 

o período de amostragem. As verticais tracejadas indicam os dias em que as coletas foram 

realizadas. Dados fornecidos pela ANA (Agência Nacional de Águas). 

 

3 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram realizadas coletas trimestrais, na 

superfície das regiões pelágica e litorânea, de variáveis limnológicas de trinta e seis ambientes da 

planície de inundação do alto rio Paraná, durante o período de fevereiro a novembro de 2000. 

As variáveis limnológicas amostradas foram temperatura (T), transparência do disco de secchi 

(Secchi), pH, condutividade elétrica (CE), alcalinidade total (AT), turbidez (Turb), oxigênio 

dissolvido (OD), material em suspensão total (MST), N-nitrato (N-NO3), N-nitrito (N-NO2), N-

amoniacal (N-NH4), nitrogênio total (NT), fósforo reativo solúvel (PO4), fósforo dissolvido (PD), 

fósforo total (PT), carbono orgânico dissolvido (COD). 

Os fatores limnológicos obtidos em campo foram a temperatura da água, utilizando-se um 

termômetro de cabo acoplado ao oxímetro; transparência do disco de Secchi; oxigênio dissolvido 

através de um oxímetro digital portátil marca YSI; pH e condutividade elétrica, através de 

potenciômetros digitais portáteis marca Digimed; a alcalinidade total foi estimada através do 

método “Gran” (Carmouze, 1994), utilizando H2SO4 0,01N como redutor do tamponamento da 

amostra. As amostras foram obtidas com uma garrafa do tipo “Van Dorn” e preservadas em caixas 

de isopor, armazenadas em frascos de polietileno (0,5L). 

No laboratório de campo (Base do Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e 

Aquicultura - NUPELIA - Porto Rico), a turbidez foi estimada utilizando-se um turbidímetro digital 
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portátil marca LaMote-2008. Amostras de águas foram filtradas em membranas Whatman GF/C, e 

os filtros armazenados em freezer a -20ºC para posterior determinação das concentrações de 

material em suspensão total. A água filtrada também foi preservada em freezer a -20ºC, em frascos 

de polietileno, para posterior determinação das formas dissolvidas de nutrientes (fósforo dissolvido, 

fósforo reativo solúvel, N-amoniacal, N-nitrito e N-nitrato), sendo que uma alíquota (50 ml) desta 

água filtrada foi preservada em freezer a -20ºC, para posterior análise de carbono orgânico 

dissolvido em um analisador de carbono Shimadzu (TOC 5000). Da mesma forma, a água não 

filtrada foi preservada em freezer a -20ºC, para posterior determinação das concentrações de 

nitrogênio e fósforo totais. 

As membranas GF/C foram analisadas por gravimetria para determinação das concentrações 

de material em suspensão de acordo com Wetzel e Likens (1991). As frações de fósforo total e de 

fósforo dissolvido foram quantificadas após a digestão, na presença de um catalisador, em autoclave 

e posterior reação com adição de reagente misto (molibdato de amônia, tartarato de antimônio e 

potássio e ácido ascórbico) e leitura em espectrofotômetro a 882 nm (Mackereth et al. 1978). O 

fósforo reativo solúvel ou orto-fosfato também foi obtido após reação com molibdato de amônia, 

tartarato de antimônio e potássio e ácido ascórbico e posterior leitura em espectrofotômetro a 882 

nm (Mackereth et al. 1978). 

O N-amoniacal foi analisado por espectrofotometria utilizando nitroprussiato de sódio e fenol 

como reagentes (Mackereth et al. 1978). Para a quantificação de N-nitrito, foi utilizado um sistema 

de injeção de fluxo (FIA = “Flow Injection Analyses”) através da reação com sulfanilamida e N-

naftil como descrito por Giné et al. (1980), em Zagatto et al. (1981). O mesmo sistema foi utilizado 

para o N-nitrato. No entanto, as amostras passaram previamente no interior de uma micro-coluna de 

cádmio, onde o N-nitrato foi reduzido a N-nitrito, sendo este, então, quantificado posteriormente 

como no método descrito acima. O nitrogênio total foi determinado pelo método de digestão com 

persulfato de potássio e hidróxido de sódio (Standard Methods, 1995), que consiste na oxidação de 

todos os compostos de nitrogênio a N-nitrato. Posteriormente, o N-nitrato foi determinado através 

da metodologia descrita acima. 

Para avaliação da amplitude de variação dos parâmetros limnológicos foi considerada a 

estatística descritiva das variáveis limnológicas amostradas. 

Dentre as diversas técnicas de ordenação, a análise de componentes principais é, 

provavelmente, o método multidimensional mais utilizado em estudos (e.g. Bini, 1997; Thomaz et 

al. 1997; Camargo et al. 1995) que avaliam as características físicas e químicas dos ecossistemas 

aquáticos continentais, dada a forte estrutura de correlação, que normalmente existe, entre as 

variáveis limnológicas (Bini, 2000). 
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Neste contexto, a análise de componentes principais (ACP) (ver Gauch, 1994) foi aplicada 

com o objetivo de reduzir a dimensionalidade dos dados e avaliar padrões na ordenação quanto aos 

diferentes ambientes (lagoas abertas, lagoas fechadas, canais e rios) e os diferentes períodos 

amostrados. 

Os valores dos parâmetros limnológicos, exceto os do pH, foram log-transformados (base 

dez), para linearizar as relações e reduzir o efeito de valores elevados. Para avaliar os eixos a serem 

retidos para interpretação, utilizou-se o modelo de “broken-stick” (Jackson, 1993). 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo atingiu a maior quantidade de ambientes até então amostrados nesta região 

da planície de inundação do alto rio Paraná (25 lagoas, 3 rios, 4 ressacos e 4 canais) quanto às 

características limnológicas abióticas. Os dados apresentados na Tabela 2 resumem os resultados 

obtidos de todos os ambientes, nos quatro meses amostrados, representando diferentes estações do 

ano. 

Os resultados obtidos indicam uma elevada amplitude de variação dos parâmetros 

limnológicos. Por exemplo, os valores de condutividade elétrica variaram entre 20 e 107 µS.cm-1, 

os de alcalinidade total entre 5 e 1612 µEq.L-1, os de nitrogênio total entre 152 e 1072 µg.L-1 e os 

de fósforo total entre 5 e 1171 µg.L-1. 

Para a análise dos resultados foram retidos os coeficientes de estrutura que expressam as 

correlações de Pearson, entre as variáveis e os componentes principais (CP1, CP2), maiores que 

0,50 (em módulo), identificando os coeficientes de estrutura mais correlacionados com os 

componentes principais 1 e 2. Sendo assim, as variáveis positivamente correlacionadas com o 

componente principal 1 foram carbono orgânico dissolvido, fósforo total, fósforo dissolvido, 

fósforo reativo, nitrogênio total, turbidez, material em suspensão total. Por outro lado, a 

transparência do disco de Secchi correlacionou-se negativamente com o componente principal 1. O 

componente principal 2 foi mais correlacionado, de forma negativa, pelo oxigênio dissolvido e 

nitrato e nenhuma variável positivamente. 

Considerando-se somente as variáveis correlacionadas com o componente principal 1, nota-se 

que estas expressaram um gradiente de trofia e um gradiente de radiação subaquática. Os ambientes 

com maiores concentrações de nutrientes foram aqueles que apresentaram menores valores da 

profundidade do disco de Secchi. Este gradiente de trofia refletiu-se na separação dos ambientes 

amostrados quanto aos rios aos quais estão conectados e aos meses de amostragem. 
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Tabela 2. Estatística descritiva das variáveis limnológicas avaliadas nos 36 ambientes amostrados 

da planície de inundação do alto rio Paraná. Números de casos (N), valores médios, intervalo de 

confiança, valores mínimos e máximos e desvio padrão. As variáveis limnológicas são: temperatura 

(T), transparência do disco de secchi (Secchi), pH, condutividade elétrica (CE), alcalinidade total 

(AT), turbidez (Turb), oxigênio dissolvido (OD), material em suspensão total (MST), N-nitrato (N-

NO3), N-nitrito (N-NO2), N-amoniacal (N-NH4), N-total (NT), fósforo reativo solúvel (PO4), 

fósforo dissolvido (PD), fósforo total (PT), carbono orgânico dissolvido (COD). 

Variáveis N Média 

Conf. 

-95,0% 

Conf. 

+95,0% 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Desvio 

Padrão 

T (°C) 264 24,28 23,83 24,72 17,10 32,60 3,70 

Secchi (m) 264 0,76 0,70 0,81 0,10 3,10 0,47 

pH 264 6,50 6,44 6,56 5,60 8,85 0,47 

CE (µS.cm-1) 264 45,25 43,32 47,18 20,10 107,50 15,94 

AT (µEq.L-1) 262 343,25 314,79 371,71 5,42 1612,00 233,92 

Turb (NTU) 264 23,16 19,32 27,00 0,56 256,00 31,67 

OD (mg.L-1) 264 5,50 5,26 5,75 0,34 12,11 2,04 

MST (mg.L-1) 264 13,56 11,89 15,22 0,00 148,00 13,73 

N-NO3 (µg.L-1) 264 54,78 45,09 64,47 0,00 485,95 79,98 

N-NO2 (µg.L-1) 264 1,59 1,33 1,85 0,00 20,00 2,11 

N-NH4 (µg.L-1) 264 6,46 4,82 8,09 0,00 126,49 13,51 

NT (µg.L-1) 264 388,46 367,18 409,74 152,41 1072,00 175,60 

PO4 (µg.L-1) 264 4,47 3,49 5,45 0,00 75,66 8,08 

PD (µg.L-1) 264 14,30 12,03 16,56 0,20 150,92 18,71 

PT (µg.L-1) 264 57,69 47,36 68,02 5,12 1170,62 85,25 

COD (mg.L-1) 264 6,25 5,72 6,79 1,73 28,94 4,40 

 

O grau de trofia dos ambientes apresentou-se diretamente relacionado ao fato do ambiente ser 

aberto ou fechado, ou seja, ao grau de conexão com rio e aos meses. Os ambientes fechados 

apresentaram maiores valores de turbidez, material em suspensão total, nitrogênio total, fósforo 

reativo solúvel, fósforo dissolvido, fósforo total, carbono orgânico dissolvido e nível hidrométrico 

(Figura 3). 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 10 

 

           CP1 

Figura 3 - Análise de componentes principais, ordenação dos ambientes em relação a sua 

morfologia. 

 

Da mesma forma, o grau de trofia dos ambientes amostrados difere entre os meses, o que 

pode ser constatado principalmente pela separação entre fevereiro e agosto (Figura 4). 

 

 

       CP1 

Figura 4. Análise de componentes principais, ordenação dos hábitats quanto aos períodos de 

amostragem. 

Para todas as variáveis limnológicas analisadas, constatou-se uma ampla faixa de variação. 

Esta grande magnitude de variação registrada neste trabalho, foi também encontrada por Thomaz et 

al. (1997), que pesquisou vários ambientes da planície de inundação do alto rio Paraná em coletas 

mensais realizadas ao longo de um período de quatro anos.  

CP2 

CP2 
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De acordo com Thomaz et al. (1992a, b; 1997) e Pagioro et al. (1997), a planície de 

inundação do alto rio Paraná é composta por um grande número de ambientes aquáticos distintos. 

Desta forma, no contexto espacial, uma elevada variação dos parâmetros físicos e químicos, como 

observada no presente trabalho, também deve ser esperada. 

As diferenças entre os graus de conectividade dos ambientes, em escala temporal, também 

potencializaram a elevada variabilidade das variáveis limnológicas. A variabilidade destas em 

ambientes da planície de inundação do alto rio Paraná, no contexto sazonal, é dada pelo pulso de 

inundação em águas altas e por processos locais (e.g., precipitação local, influxo por pequenos 

tributários, morfometria e vento) em águas baixas (Thomaz et al. 1997). Em vista dos baixos níveis 

hidrométricos registrados no período estudado, pode-se supor que fatores locais, associados a 

fatores regionais que não os pulsos de inundação, tenham sido os mais importantes na determinação 

da heterogeneidade espacial observada. 

De acordo com Thomaz et al. (1997), a similaridade entre os ambientes, quanto aos fatores 

abióticos, é maior em períodos de águas altas, dado o efeito homogeneizador do pulso de 

inundação. Assim sendo, o maior grau de variabilidade destas variáveis limnológicas ocorre no 

período com menor grau de conectividade hidrológica. Outros estudos em planícies de inundação 

(Hamilton e Lewis Jr., 1987; Melack e Fisher, 1990, Rocha & Sant´Anna Neto, 2010) também 

indicaram que a variabilidade dos parâmetros limnológicos responde às flutuações climáticas 

sazonais. 

A despeito da morfometria e gênese dos hábitats e em virtude dos baixos níveis 

hidrométricos, houve distintos graus de conectividade dos ambientes com os rios. Estes resultados 

dos ambientes abertos, lagoas abertas, canais e ressacos, apresentarem menor grau de trofia, em 

relação aos ambientes fechados, pode ser atribuído ao fato de que em sistemas rios-planícies de 

inundação, uma característica típica é a alta produção de matéria orgânica, por diversas espécies de 

macrófitas aquáticas e anfíbias (Bini, 1996). Durante a senescência e morte, a matéria orgânica se 

deposita nos sedimentos. Após o lixiviamento, ocorre a fase de colonização e decomposição 

microbiana. Durante tais processos de decomposição há o consumo de oxigênio dissolvido, levando 

a baixas concentrações dessa variável, podendo inclusive provocar condições de anoxia, o que 

explica valores menores de oxigênio dissolvido para os ambientes com menor conectividade com os 

rios. 

A precipitação pluviométrica também deve ter afetado os aportes alóctones de nutrientes para 

os ambientes aquáticos em questão. a precipitação pode provocar aportes diretos de matéria 

orgânica e nutrientes, a partir dos entornos, para os ambientes da planície, incrementando 

imediatamente as concentrações de sólidos e nutrientes da água. Por outro lado, passado um 

determinado período de tempo, a precipitação resulta no incremento de aportes de água por 
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tributários locais e pelo lençol freático, mais pobres em sólidos suspensos e nutrientes (Thomaz et 

al. 1997). Segundo Camargo e Esteves (1995), fatores como a morfometria (e.g., profundidade, área 

e “fetch”) dos corpos aquáticos também influenciam fortemente a fertilização da água, uma vez que 

estes determinam a turbulência induzida pelo vento. Uma forte turbulência resulta no transporte de 

nutrientes para a camada eufótica por revolvimento do sedimento (Thomaz et al. 1997). Esses 

aportes internos, comuns somente durante as águas baixas em ambientes de planícies de inundação 

(Carvalho et al. 2001), devem ter sido importantes durante todo o período nos ambientes estudados, 

em função da ausência de pulsos de inundação pronunciados. 

Os resultados observados diferem daqueles obtidos em anos submetidos a pulsos de 

inundação mais pronunciados. Por exemplo, quanto aos nutrientes, em geral, nos ambientes 

estudados, ocorrem dois períodos de fertilização por ano, sendo um no início da cheia, e outro 

durante as águas baixas, enquanto que durante a ocorrência dos pulsos mais pronunciados, observa-

se uma diluição dos ambientes da planície, causada pela entrada de água do rio Paraná (Thomaz et 

al. 1992c; Agostinho et al. 1995). Assim, a ausência de pulsos pronunciados do rio Paraná no ano 

de 2000 imprimiu uma dinâmica diferenciada aos ambientes da planície. 

 

5 - CONCLUSÃO 

 

Os ambientes da planície de inundação do alto rio Paraná apresentam características próprias 

associadas à sua gênese geomórfica e ao padrão de canal associado, que os distinguem: (i) quanto a 

espacialidade - os ambientes são caracterizados de acordo com o tipo e grau de conexão com o rio, 

como lagoa fechada, lagoa aberta, ressaco, canal, que na verdade são estágios evolutivos dentro do 

sistema a que estão associado (rio). Apresentam por outro lado, características físicas e químicas 

mais próximas à do canal fluvial associado; (ii) quanto ao período – os fatores limnológicos 

apresentam uma tendência de variação sazonal, atribuída às variações das condicionantes 

atmosféricas e hidrológicas. 
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