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O rio Solimões e o rio Negro possuem físico-química contrastante que se reflete em
diferenças na flora das áreas alagáveis a eles associadas. O rio Negro tem pH ácido, e
é pobre em nutrientes; no rio Solimões o pH é neutro e a fertilidade elevada.  Estas
diferenças  podem influenciar  o  crescimento  e  produção  de  biomassa  das  herbáceas
aquáticas habitando esses dois sistemas. Além disto, o desenvolvimento das plantas
frente a esses distintos condicionantes  pode elucidar  padrões  da distribuição dessas
espécies na Amazônia. Montrichardia linifera (Arruda) Schott e M. arborescens (L.)
Schott  (Araceae)  são  duas  espécies  de  herbácea  aquática  frequentes  nas  áreas
alagáveis  amazônicas.  M.  arborescens  ocorre  no  rio  Negro  e  apresenta  um  porte
pequeno  em  relação  a  M.  linifera  de  ocorrência  na  várzea  do  rio  Solimões.  O
objetivo  desse  trabalho  foi  quantificar  a  biomassa  dessas  duas  espécies  em  seus
ambientes de ocorrência. O estudo foi realizado na comunidade ribeirinha Curari do
rio Solimões e na Praia Grande no rio Negro em novembro de 2009. Foram coletados
nos dois ambientes 10 quadrados de 1m2, distantes no mínimo 200 m entre si. Todos
os indivíduos das plantas dentro dos quadrados foram retirados para secagem a 70°
C, até peso constante e posterior obtenção do peso seco. Para análise das diferenças
de biomassa entre os dois ambientes foi  realizado teste t.  A biomassa total  para M.
arborescens no rio Negro foi 36,43 kg m2, enquanto que M. linifera no rio Solimões
foi  35,88  kg  m2,  não  sendo  a  diferença  entre  as  espécies  significativa  (p>0.05).  O
talo  foi  a  parte  que  mais  contribuiu  para  a  biomassa  total  (75% na  Praia  Grande  e
47%  no  Curari).  Os  resultados  sugerem  que  apesar  das  limitações  nutricionais  do
igapó,  M. arborescens  possui  mecanismos de adaptação  de  forma a  maximizar  seu
desenvolvimento e produção de biomassa seca nessas áreas.
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