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Matas de inundação da Amazônia Central 
em comparação entre águas brancas e 
pretas* 
ULRICH IRMLERI 

AHSTRACT. The Central-Amazonian inundation forests are being differentiated by theír aquatic 
soil invertebrates and the dífferent types classifíed according to the physical-chemical conditions 
and the zoocoenotical and production-biological aspects of both the aquatic and the terrestrial soil 
invertcbrates. The adaptations of the soil fauna to the water-level changes are described. ln both the 
ernersion phase and the submersion phase 6 respectively 4 types of inhabiting modes are represented 
in rhe soil fauna. According to production biology the areas near the terra firme are the most ím 
portant withín the ínundation forests of the mixed and black water areas. A comparison of the 
nutrient cycling and the food chain of both the emersion and the submersion phase shows, that the 
inundation forests of the black water aerea serve as a source of nutrients for the adjacent free 
waters, while in the white water area the inundation forests particulary take up nutrients from the 
sediments of the waters. 

INTRODUÇÃO 

Os rios da Amazônia Central foram divididos 
por Sioli ( 1965, 1967) em três grandes grupos: o 
de águas brancas, que transportam água turva e 
lamacenta do sopé dos Andes e de outras mon 
tanhas de formação recente; o de águas pretas e 
o de águas claras, que têm origem na planície 
da Amazônia Central ou em montanhas de 
formação remota. O típico rio de matas plu 
viais, de águas pretas ou claras, - como, aliás, 
é regra geral - pode ser dividido (Fittkau 1964, 
1967), em três partes: curso superior, médio e 
inferior. Durante as enchentes anuais, os rios 
da região aqui tratada são represados até o 
curso médio e inundam extensas áreas, pois 
ocorre uma variação média de 10 metros no 
nível das águas do rio principal ao qual desem 
bocam. As áreas florestadas destas zonas 
alagáveis recebem a denominação de matas de 
inundação. A denominação regional de igapó 
trouxe muitas confusões na literatura científica 
(Rocque 1968, Moreira 1970, Gessner 1968, 
Katzer 1903, Reindl 1903). Aqui devemos 
retornar à definição de Sioli (1951) e Irmler 
( 1977), onde a mata inundada por águas bran- 
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cas é denominada de mata de. várzea e a por 
águas pretas de igapó. 

Sobre a flora das matas de inundação 
conhecem-se alguns trabalhos florísticos 
tHuber 1909, Hueck 1966, Ducke & Black 
1954, Aubreville 1961, Takeuchi 1962, Pires 
1973), mas poucos que abranjam problemas 
ecológicos (Gessner 1968) e assim uma com 
paração ecológica das matas de inundação 
pode basear-se por enquanto somente nas in 
vestigações faunísticas. 

DIVISÃO DAS MATAS DE INUNDAÇÃO 
Com base na composição zoocenótica da 

fauna aquática podemos distinguir os tipos de 
mata de inundação correspondentes às diferen 
tes partes dos rios de mata pluvial. Assim 
foram encontrados no curso médio Cerato 
pogonidae, Chironomidae e Ephemeroptera 
como grupos predominantes, enquanto que no 
Curso inferior principalmente Naididae e 
camarões da espécie Euryrhynchus burchelli, 
cuja biomassa é dominante. Nas matas de 
inundação foram determinados como respon 
sáveis pela diferenciação das zoocenoses do 
solo a correnteza e o teor em oxigênio das águas 
profundas. Estes dois fatores são produtos 
conseqüentes da barragem da água do rio de 
nível acima do normal. Também pela fauna da 
mata de inundação podemos constatar a di 
visão do rio em uma região !ótica e outra lên 
tica (Fittkau 1967). Devido à dificuldade de 
acesso, a mata de inundação do curso médio 
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ainda não pôde ser analisada profundamente. 
Segundo Fittkau et ai. (1975) a biomassa 
(avaliada) de cerca de 1 - 2 g/m 2 do benthos 
do curso superior de um rio do centro ama 
zônico diminui para 0,1 - 0,2 g/m2 até o curso 
inferior. Como as substâncias nutritivas em sua 
maioria provêm das matas pluviais circundan 
tes, a diminuição da biomassa tem sua origem 
na diluição das substâncias orgânicas alóctonas 
com o aumento do volume de água no curso in 
ferior (Fittkau 1973). Algo semelhante po 
demos constatar para a biomassa da fauna 
terrestre nas matas de inundação: no curso 
media de 1,5 - 2 g/rn-", enquanto que no curso 
inferior uma média de 0,2 g/rn-'. As condições 
especiais do curso inferior devem ser consi 
deradas. As condições desfavoráveis, como a 
deficiência de oxigênio nas águas profundas, 
provocam uma concentração faunística nas 
margens, que pode alcançar valores acima. de 1 
g/m2 e, durante a época de águas baixas, de até 
2 g/rn-. Do curso médio ao inferior parece que 
a fauna se concentra sempre mais na margem. 

Nas matas de inundação dos rios de águas 
brancas o transporte e a deposição de sedimen 
tos são os fatores de maior importância. A alta 
taxa de sedimentação nas proximidades dos 
rios de águas brancas é para muitos animais um 
fator limitante de sobrevivência. Assim, o 
molusco Eupera simoni, conforme observação 
própria, pode viver no máximo por uma se 
mana coberto de lama. Brasilocaenis irmleri 
apresenta seu índice máximo de eclosão em 
águas mistas com transporte mínimo de se 
dimentos (lrmler 1975). Resultados semelhan 
tes foram encontrados em observações no 
perizoo dos capins flutuantes (Junk 1973). Em 
experiências com substrato flutuante, a abun 
dância de perizoo nos igapós demonstrou ser 
mais alta do que nas matas de várzea (Junk 
1968). 

Principalmente a redução na sedimentação 
em regiões internas da margem interfere na 
formação das diferentes zoocenoses terrestres. 
Com o afastamento do rio de águas brancas, 
diminui a influência dos sedimentos destes rios, 
enquanto que a influência das águas pretas ou 
ácidas aumenta. 

Nas águas mistas, além da sedimentação, 
influi também um deficit de oxigênio nas águas 
profundas, na formação das zoocenoses. Nas 
matas de várzea, nas proximidades do rio, 
domina a espécie Campsurus notatus. Na 
região de águas mistas subseqüente, com trans 
parência de 0,8 - 1,5 metros domina o molusco 
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Eupera simoni (lrmler 1976a), e em águas mis 
tas com menor influxo de águas brancas encon 
tramos finalmente Caenidae, Ancylidae e 
Naididae, que indicam a passagem aos igapós 
do curso inferior. 

Os valores da biomassa da fauna aquática 
das matas de inundação são caracterizados por 
um lado pela ação limitante dos sedimentos de 
águas brancas sobre a sobrevivência e por outro 
lado pela entrada de água, pobre em nutrientes, 
dos rios de matas pluviais. As maiores biomas 
sas ocorrem, portanto, nas águas mistas, onde 
alcançam uma média de 12,0 g/m2 e podendo 
alcançar máximos de até 60 g/m2. Estes pesos 
correspondem bem aos dados dos capins 
flutuantes, onde a biomassa é formada de uma 
infinidade (até 780.000 individuos/m-) de 
pequenos organismos (Junk 1973, Fittkau et 
ai. 1975), enquanto que nas matas de inun 
dação de águas mistas dominam animais de 
porte médio. 

Considerando-se os animais que se encon 
tram nas copas das árvores, no espaço tridi 
mensional, a mata de inundação das águas mis 
tas poderia ser a parte mais produtiva das águas 
da Amazônia central. A média anual de bio 
massa da fauna do solo dos lagos de várzea 
varia entre l e 6 g/m2'(Fittkau et ai. 1975). Há 
porém, uma fase de povoação baixa durante as 
enchentes, enquanto que os valores nos capins 
flutuantes e nas matas de inundação foram 
calculados somente na melhor fase. Uma 
relação entre estes três ambientes da região de 
águas brancas ainda não pode ser apresentada. 

Como os capins flutuantes na região de 
Manaus ocorrem somente nas águas brancas e 
mistas, restam dos sistemas de produção 
aquática de rios de florestas pluviais pobres em 
nutrientes, somente os lagos e as matas de 
inundação. Os lagos de águas pretas possuem 
uma biomassa média extraordinariamente 
baixa de 0,14 g/m2 (Fittkau et ai. 1975), en 
quanto que na margem do igapó há mais de 1 
g/m2. Podemos então provavelmente dizer, 
que a importância relativa das matas de inun 
dação para os sistemas aquáticos da Amazônia 
central aumenta das águas brancas para as 
pretas. 

A composição química e física dos rios in 
flui, através da configuração das condições 
edáficas, decisivamente sobre a fase emersa e 
sobre a fauna terrestre. 

Nas matas de várzea o "litter" é encoberto 
total ou parcialmente pelos sedimentos durante 
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a inundação. Um "litter" descoberto prati 
camente não ocorre no início da fase emersa. 
Uma fauna terrestre, que se desenvolve sobre o 
material em decomposição, pode, devido a isto, 
existir somente em escala reduzida e aumentar 
com a formação do "litter". 

Nos igapós, em que não há camada de lama 
cobrindo o "litter", a fauna terrestre está bem 
desenvolvida e importa em cerca de 6 x o valor 
da biomassa bentônica. Na mata de várzea a 
relação entre a fauna terrestre e a bentônica é 
de 1 :3 (lrmler 1976b). 

Os altos valôres da biomassa da fauna 
terrestre nos igapós atribuem-se à grande cota 
de animais saprófagos. No igapó a cota de 
saprófagos na biomassa da macrofauna do solo 
alcança cerca de 80%, na mata de várzea das 
águas brancas e mistas de 30 - 70%. Relações 
semelhantes foram também verificadas na 
abundância de Collembola (Beck 1971). Assim, 
as matas de inundação influenciadas pelas 
águas brancas e pretas apresentam como média 
anual na fase emersa e submersa 0,8 g/m2 
como macrofauna do solo, enquanto que os 
valores, nas matas influenciadas por águas mis 
tas com 2 g/m2, são bem mais altos. Pela com 
posição da fauna terrestre não podemos 
delimitar tão claramente matas de várzea e 
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igapós. Como animais de mata de várzea 
podemos citar os Carabidae Oxycrepis sp. e 
Abaridius tachypoides, enquanto que o Sta 
phylinida Stenaesthetus illatus foi encontrado 
somente no igapó. Tanto na fauna aquática 
como terrestre cerca de 10% das espécies 
podem ser consideradas euritópicas em relação 
às matas de inundação. 

A diversidade de espécies da fauna aquática 
pode somente ser estimada na fauna terrestre, 
porém os Carabidae e Staphylinidae puderam 
ser calculados (Irmler no prelo a). Parece haver 
no total um leve aumento na diversidade da 
mata de várzea ao igapó. Esta tendência ainda 
não foi possível provar devido às oscilações es 
tacionais e no interior da mata. A macrofauna 
do solo das matas de inundação parece, no 
mínimo nos Coleoptera, estar mais desen 
volvida do que na terra-firme (Schubert & Beck 
1968). 

A INFLUÊNCIA DAS OSCILAÇÕES DO 
NíVEL DAS ÁGUAS NA FAUNA DO SOLO 

Devido às grandes oscilações do nível das 
águas, forma-se uma engrenagem entre dois 
biótopos tão diversos como o terrestre e o 
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período de repouso. Fase submersa (branco), fase emersa tpretos. 
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aquático. Dos dois, um grande número de 
animais consegue permanecer durante o ano 
todo, tanto na fase submersa como na fase 
emersa na mata de inundação (Abb. 1). Da 
fauna terrestre alguns pequenos animais su 
peram, submersos, a enchente, como o ácaro 
do solo Rostrozetes f oveolatus (Beck 1969) e 
uma grande parte dos Collembola, que podem 
sofrer um período de quiescência (Beck 1976). 

Animais maiores migram com a inundação 
para as árvores que emergem da água, onde 
permanecem nas proximidades da superfície da 
água, como Pentacomia egregia (Irmler 1973), 
Brachydirus batesi, Colliuris sp., Meotica platy 
derus e outros (lrmler no prelo b), mas pre 
sumivelmente também para a copa das árvores 
(Adis informação verbal), a fim de retornar ao 
chão após a fase submersa. 

Da fauna aquática somente os moluscos 
Eupera slmoni e E. bahiensis habitam per 
manentemente as matas de inundação (lrmler 
1975, 1976a). Eupera simoni pode superar a 
fase seca com o auxílio de uma diapausa. Os 
moluscos suspendem, antes do fim da inun 
dação o desenvolvimento e o reiniciam somente 
com o início da enchente seguinte, com a 
formação de ovos e filhotes. Deslocamentos de 
organismos bentônicos ocorrem como mi 
grações e como translocações. Translocações 
puderam ser provadas principalmente no 
igapó, no qual somente uma faixa estreita 
marginal é habitável para a maior parte da 
fauna, que se movimenta conforme a deslo 
cação desta região com o abaixamento da água. 
Uma alta produtividade de ovos e um curto 
ciclo de desenvolvimento permitem a outros 
animais aquáticos habitar a mata de inun 
dação. Isto pode ser provado para Brasilocaen 
sis irmleri (Irmler 1975). 

Tanto na fauna aquática como terrestre 
há, portanto, poucos animais que apresentam 
adaptações especiais para este extremo bió 
topo, sendo que a grande maioria pode povoar 
a mata de inundação devido a pré-adaptação 
(Beck 1976). 

As zoocenoses da fase emersa são des 
truídas com a inundação da mata. No início da 
fase emersa estas zoocenoses precisam formar 
se e estabilizar-se novamente. Esta estabili 
zação da comunidade não é alcançada ime 
diatamente no início da fase emersa, mas sim 
atravessa primeiramente de setembro a novem 
hro uma fase de comunidades lábeis e incons 
tantes (lrmler no prelo a). As comunidades 
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animais desta fase são modificáveis devido às 
diferentes condições de umidade e diferentes 
potenciais de deslocamento das espécies no 
tempo e espaço. Uma cenose da margem se 
desloca sob constantes modificações com o 
fluxo da água para dentro da mata de inun 
dação. Somente a partir de novembro duas 
comunidades se estabilizam: uma das regiões 
superiores, da terra-firme e outra nas regiões 
inferiores, próximas ao rio. 

A fauna do solo é composta de seis tipos 
diferentes de colonização (lrmler no prelo b). 

1. mudança de habitat árvore-solo-árvore; 

2. deslocamentos no solo correspondentes 
às oscilações do nível das águas; 

3. espécies que vivem permanentemente no 
solo e que sobrevivem à inundação na fase de 
ôvo; 

4. arborícolas que raramente alcançam o 
solo; 

5. espécies que vivem tanto no solo como 
nas árvores; 

6. habitantes do solo cuja população é des 
truída pela inundação e que anualmente 
imigram de regiões longínquas. 

Também a fauna bentônica passa no início 
da fase submersa por um processo de esta 
bilização. Nas águas brancas o processo de es 
tabilização é influenciado principalmente pela 
sedimentação e nas águas pretas e mistas a es 
tabilização é influenciada pelo teor de oxigênio 
disponível. As espécies que habitam o "litter", 
com o aumento da sedimentação, são obrigadas 
a abandoná-lo e são substituídas por espécies 
que podem sobreviver como habitantes do 
lodo. 

Enquanto a prolongada falta de oxigênio 
(águas pretas) leva a um ambiente completa 
mente abiótico, curtos períodos de déficit 
(águas mistas e em certos períodos também nas 
águas pretas) favorecem o aparecimento de es 
pécies oligo-oxybiontes. 

Os deslocamentos da fauna bentônica entre 
lago, mata de inundação e capins flutuantes 
foram bem estimados por Reiss (1976b). A 
fauna bentônica na mata de inundação po 
demos atribuir às seguintes modalidades de 
adaptação e povoamento: 

1. sobrevivência da fase emersa em dia 
pausa ou quiescença; 



,·,.. CI~NCIA E CULTURA, 30(7), JULHO DE 1978 

2. imigração das águas circundantes com a 
inundação, emigração com a vazante; 

3. dispersão aleatória dos ovos: 
4. tardia imigração de espécies pouco sés 

seis, que morrem com a vazante. 

Enquanto que na fase emersa ocorrem os 
valores mais altos de biomassa da fauna terres 
tre, nas regiões superiores das matas de inun 
dação, uma distribuição correspondente de 
biomassa bentônica foi encontrada somente 
nas regiões da mata de várzea continuadamente 
bem drenadas (Irmler 1976b). Nas regiões de 
águas pretas e mistas, onde as zonas marginais 
são mais profundas, a produção secundária é 
dificultada pela falta temporária de oxigênio. O 
mesmo é valido para os rios e lagos vizinhos, 
que apresentam um déficit de oxigênio corres 
pondente e devido a isto não servem como 
refúgio da fauna bentônica durante a época de 
deficiência na oxigenação (Fittkau et ai. 1975, 
Reiss 1974, 1976a). A fauna bentônica pode en 
tão migrar somente para as regiões mais altas, 
que apresentam suficiência de oxigênio. 

CICLO DE NUTRIENTES 

Os rios próximos às matas de inundação 
atuam decisivamente para a economia dos 
nutrientes. No igapó a mata é o único forne 
cedor de nutrientes. Também a entrada de 
águas ácidas influi na remineralização de subs 
tâncias orgânicas (Stark & Hol/ey 1975). Se 
gundo Edwards et ai. (1970) ocorre nas folhas 
decompostas do carvalho europeu cinco vezes 
mais fauna terrestre do que nos solos ácidos 
com folha de faia. Também as relações da 
biomassa da fauna bentônica das matas de 
inundação podem ser interpretadas neste sen 
tido. As menores biomassas da fauna aquática 
nas matas de inundação ocorrem nos solos 
ácidos das águas pretas. Também o alto déficit 
de oxigênio das águas profundas deve retardar 
a decomposição do "litter". Nas matas de 
inundação das águas pretas encontramos, 
portanto, durante a fase submersa uma acu 
mulação do "litter". 

A fauna terrestre que se forma nas matas de 
inundação é, portanto, importante para a 
decomposição do "litter". Devido à riqueza de 
nutrientes ela está bem desenvolvida e é for 
mada em grande parte de animais saprófagos 
decornpositores do "litter", como Blattidae, 
Diplopoda, Thysanura, etc ... 
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A macrofauna consome cerca de 3 - 200Jo do 
"litter" e defeca deste material cerca de 50 - 
70%, esmiuçado e misturado a substâncias 
mortas de origem animal. A massa do "litter" 
diminui, portanto, claramente durante a fase 
emersa de mais ou menos 18 t/ha para mais ou 
menos 9 t/ha. Porém a maior parte do "litter" 
é decomposta por· bactérias e fungos (Stark 
1964, Beck 1971, Fittkau & Klinge 1973). As 
substâncias remineralizadas alcançam com a 
nova enchente os rios e produzem nas margens 
uma elevação na condutibilidade elétrica, que 
alcança o dobro da condutibilidade das águas 
livres. 

De maneira diferente parece processar-se a 
decomposição do "Iitter" na mata de várzea. 
Nutrientes e alimentos vêm tanto da mata em 
forma do "litter", como do escoamento dos 
rios que trazem grande quantidade de detritos 
durante a enchente. A alta biomassa de fil 
tradores da fauna bentônica proporciona o 
aproveitamento das partículas de detritos que 
penetraram. Assim foi avaliado que somente o 
molusco Eupera simoni retira da água 6 - 20 
mg/m+/h de partículas suspensas (lrmler 
1975). Moluscos que no sistema trófico do 
biótopo são de pequena importância, podem na 
mineralização de substâncias orgânicas al 
cançar importância (Tudorancea 1972). Não 
somente a quantidade de animais e a quanti 
dade do "litter" têm influência na decom 
posição do "litter", mas também a composição 
química da água. Assim, maiores concen 
trações de N e P na água causam uma 
aceleração na taxa de desintegração iKaushik & 
Hynes 1971 ). Da vegetação morta dos campos 
flutuantes cerca de SOOJo são decompostos após 
14 dias (Howard-Williams & Junk 1976). 
Durante a fase emersa a decomposição do "lit 
ter" é em comparação bem mais lenta: em 
cerca de 1 mês de 10 - 250Jo do "litter" são 
decompostos. Isto ocorre tanto nas regiões de 
águas brancas como nas regiões de águas 
pretas. 

Os detritos deslocados durante a cheia são, 
portanto, de grande importância no abaste 
cimento da mata de inundação com nutrientes. 
O fornecimento decisivo de nutrientes à mata 
de várzea ocorre durante a cheia, ao contrário 
do que ocorre no igapó. A mata de várzea 
recebe em primeira linha nutrientes dos rios, 
enquanto que no igapó é este mesmo que 
fornece nutrientes (Abb. 2). A importância da 
mata como fornecedora de nutrientes aumenta 
gradativamente da região de águas brancas à de 
águas mistas e pretas. 



:Ígua~ de superfície livre 

detritos 

de outros 

dununios 

aqu:Ítirns 

mata de inundação 
. - ---------------- 

11 
11 

<::::::~::L: 
11----. 
1 . dctntÓfagos 

filtradores 

I J 

11 
11 
11 ~ 

11 
~ 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

_ _J I_ 

~~--- 

1 litter 1~ 

fase submersa 

i 

--, 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

~ 
;~:;::f::f;t> ----- 

peixes 
zoôfagos 

zoófagos 
do solo 

fase emersa 

----------, 
zoófagos 
do solo 

fezes 
cadáveres 

nucctdíagos 
do solo 

rnicetófagos 
do solo 

mesofauna 
saprÓfaga 

fezes 
cadáveres 

fungos 
bactérias 

/) 
fitófagos 
sugadores 

__ ,-- - - - ..J 

peixes 
saprófagos 

saprófagos 
do solo 

vegetação da 
mata de Várzea 

Figura 2. Esquema do ciclo de nutrientes em uma mata de várzea (acima) e igapó (abaixo) e a relação com corpos d'água vizinhos. A espessura das setas 
dá apenas uma idéia das dimensões. 

00 - 00 

o 
tT1> z 
() s 
tij 

() e 
t"" ..., 
e :,:i 
? 
IH o ,.... 
~ 
'-1 e 
t"" 
:i::: o 
o 
tij •... 
\O .....• 
00 

". . ~ . 



..,,--·· 

águas de superficie livre mata de inundação 

r- 
1 
1 
1 ----i 

1~1 
1 

<lillIT 
~ 

--------, 
fase submersa fase emersa 

zo6fagos 
do solo 

----.--------- 
' l <,t 
t 1 
11 
t 1 
11 

peixes 
zoôíagos 

\ 
rnicetÓfagos 
do solo 

litter 

fezes 
cadáveres 

fungos 
bactérias 

vegetação do 
Igapó 

~ """\ . . . .. 
o 
~ 
(') - > 
trl 
(') e: r- 
>-l e: 
:;,::i 
?>- 
..., 
o ,-.. 
~ 
'-< e: 
t"' ::z: o 
g 
- -:s 
00 



820 

IU:f'ERÊNCIAS 

Aubreville, A., 1961: Etude écologique des prin 
cipales formations végétales du Brésil. - No 
gent-sur-Marne Centre Tecn. For. Trop.: 1 -268. 

Beck , L., 1969: Zum jahreszeitlichen Massenwechsel 
zweier Oribatidenarten (Acari) im neotropischen 
Uberschwemmungswald, - Verh. dtsch, zool. 
Ges. Innsbruck: 535-540. 

Beck , L., 1971: Bodenzoologische Gliederung und 
Charakterisierung des arnazonischen Regen 
waldes, - Amazoniana 3: 69-132. 

Beck , L. 1972: Der Einflu{3 der jahresperiodischen 
Uberflutungen auf den Massenwechsel der 
Bodenarthropoden im Zentral-amazonischen 
Regenwaldgebiet. - Pedobiologia 12: 133-148. 

Beck , L., 1976: Zum Massenwechsel der Makro 
Arthropodenfauna des Bodens in Übers 
chwemrnungswáldern des Zentralen Ama 
zonasgebietes. - Amazoniana 6: 1-20. 

Ducke, A. & Black , G.A., 1954: Notas sobre a 
Fitogeografia da Amazônia Brasileira. - Boi. 
Téc. lnst. Agr. do Norte 29: 3-62. 

Fdwards , C.C.; Reichle, D.E. & Crossley, D.A., 
1970: The role of soil invertebrates in turnover 
of organic matter and nutrients. ln: Analysis of 
temperate forest ecosystem (Reichle ed.), - 
Springer, Berlin: 147-172. 

Fittk au, E . .J. , 1964: Remarks on limnology of Cen 
tral-Amazon rain-forest streams. - Verh. In 
tern. Verein. Limnol. /5: 1092-1096. 

Fittk au, E . .J. 1967: On the ecology of Amazonian 
rain-forest strearns. - Atas do Simposio sôbre a 
Biata Amazonica Vol. 3 (Limnologia): 97-108. 

1-ittkau, E . .I., 1973: Crocodiles and the nutrient 
metabolism of Amazonian waters. - Ama 
zoniana 4: 103-133. 

Fittikau, E.J. & Klinge, H., 1973: On biornas and 
tr ophic structure of the Central Amazonian rain 
f'oresr ecosystern. - Biotropica 5: 2-14. 

Fittkau, E.J.; lrmler, U.; Junk , W.J.; Reiss, F.& 
Schmidt, G.W., 1975: Productivity, biomass 
and population dynamics in Amazonian water 
bodies. - ln: (F.B. Golley & E. Medina eds.) 
Trends in terrestrial and aquatic research Vol. II. 
- Springer, Berlin: 289-311. 

Gessner, F., 1968: Zur okologischen Problematik 
der Úberschwemtnungswalder des Amazonas. 
- lnt. Rev. ges. Hydrobiol. 53: 525-547. 

How ar d-Williams, C. & Junk, W.J., 1976: The 
decornposition of aquatic macrophytes in the 
float ing meadows of a Central Amazonian 
várzea lake. -- Biogeographica 7: 115-123. 

Huher , .1., 1909: Mattas e madeiras arnazonicas, - 
Balm Mus. para. "Emitia Goeldi" Belém, Pará 
6: 91-225. 

CIÊNCIA E CULTURA, 30(7), JULHO DE 1978 r 
4 

Hueck, K., 1966: Die Wãlder Südamerikas. - Fis- 
cher. Stuttgart: pp. 422. 

lrmler, U., 1973: Population-dynamic and phy 
siological adaptation of Pentacomia egregia 
Chaud (Cal. Cicindelidae) to the Amazonian 
inundation forest. - Amazoniana 4: 219-227. 

Irrnler, U., 1975: Ecological studies of the aquatic 
soil invertebrates in three inundation forests of 
Central Amazonia. - Amazoniana 5: 337-409. 

Jrmler, U., 1976a: Anpassung von Eupera simoni 
.IOUSSEAUME (Bivalvia, Sphaeriidae) an den 
zentralamazonischen Überschwemmungswald. 
- Verh, dtsch. zool. Ges.: 225. 

lrrnler , U., 1976b: Zusammensetzung, Besiedlungs 
dichte und Biornasse der Makrofauna des Bo 
dens in der emersen und submersen Phase dreier 
zentralamazonischer Oberschwemmungswálder. 
- Biogeographica 7: 79-99. 

lrrnler, U., 1977: Inundation-forest types in the 
vicinity of Manaus. - Biogeographica 8: 17-29. 

Irmler, U., (no prelo a): Die Struktur der Carabiden 
und Staphylinidengesellschaften in zentrala 
mazonischen Ubersch wemm ungswãldern. 
Amazoniana. 

Irmler, U., (no prelo b): Phenology and habitat 
change of soil beetles in Central-Arnazonian 
inundation forests. - Stud. Neotrop. Fauna & 
Environ, 

Junk , W. J., 1969: Primeiros resultados das inves 
tigações acerca a povoação animal em substrato 
flutuante idêntico em diferentes tipos de águas 
da Amazônia. - II. Simposio y Foro de Biol. 
Trop. Amazonica: 81-85. 

Junk , W . .J., 1973: lnvestigations on the ecology and 
productionbiology of the "Floating Meadows" 
(Paspalo-Echinochloeturn) on the Middle 
Amazon. Part. II.: The aquatic fauna in the 
root-system of floating vegetation. - Ama 
zoniana 4: 9-102. 

Kaushik , N.K. & Hynes, H.B.N., 1971: The fate of 
the dead leaves that fali into streams. - Arch. 
Hydrobiol. 68: 465-515. 

Katzer , F., 1903: Grundzüge der Gealogie des un 
teren Amazonasgebietes tdes Staates Pará in 
Brasilien). - Max Weg, Leipzig: pp 298. 

Moreira, E., 1970: Os igapós e seu aproveitamento. 
- Composto e impresso na Imprensa Uni 
versitária, Belém. 

Pires, M . .J., 1973: Tipos de vegetação da Amazonia. 
- O Museu Goeldi, Belém: 179-202. 

Reindl, .J ., 1903: Die schwarzen Flüsse Südamerikas. 
- Gunther , München: pp 138. 

Reiss, F., 1974: Vier neue Chironomus-Arten 
(Chironomidae, Diptera) und ihre ókologische 
Bedeutung für die Benthosfauna zentralama 
zonischer Seen .und Überschwemmungswalder. 
- Amazoniana 5:3-23. 



. 
••• 

'°; CIÊNCIA E CULTURA, 30(7), JULHO DE 1978 

" 
Reiss, F., 1976a: Charakterisierung zentralama 

zonischer Seen aufgrund ihrer Makrofauna. - 
Amazoniana 6: 123-134. 

Reiss, F., 1976b: Die Benthoszõnosen zentrala 
mazonischer Várzeaseen und ihre Anpassung 
an die jahresperiodischen Wasserstands 
schwankungen. - Biogeographica 7: 125-135. 

Rocque, C., l 968: Grande enciclopédia da Ama 
zônia. - Belém. 

Sioli, H., 1951: Zum Alterungsproze(J von Flüssen 
und Flu(Jtypen im Amazonasgebiet. - Arch. f. 
Hydrobiol. 45: 267-283. 

Sioli, H., 1965: Bemerkungen zur Typologie 
amazonischer Flüsse. - Amazoniana 1: 74-83. 

\ 

821 

Sioli, H., 1967: Studies in Amazonian Waters. - 
Atas do Stmposio sôbre a Biota Amazônica 3 
(Limnologia): 9-50. 

Stark, N., 1969: Direct nutrient cycling in the 
Amazon Basin. - II. Simposio y Foro de Biai. 
Trop. Amazonica: 172-177. 

Stark , N. & Holley, C., 1975: Final report on studies 
of nutrient cycling on white and black water 
areas in Amazonia. =Aaa Amazonica 5: 51-76. 

Tudorancea, C., 1972: Studien über die Popula 
tionen der Unioniden aus dem Uberschwemm 
ungsgebiet der Donau bei Crapina 
.J ijila. - Hydrobio/ogia 39: 527-561. · 


