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A  Bacia  do  Rio  Negro  drena  o  norte  e  noroeste  da  região  Amazônica,  com  águas
pretas,  ácidas e  extremamente  pobres  em nutrientes.  Dentre  as  formações florestais
dessa  bacia  duas  estão  sujeitas  ao  alagamento  e  ao  fogo.  As  campinaranas,
distribuídas  em  manchas  associadas  a  rios  de  pequena  ordem,  são  conhecidas  por
possuírem uma camada de húmus (>15cm) com alta densidade de raízes finas (turfa)
sobre o solo de areia branca. Os igapós estão localizados em faixas  semi-contínuas
na planície de inundação e também podem apresentar turfa nas porções mais baixas.
O acúmulo do húmus sobre o solo é atribuído à lenta decomposição,  decorrente do
alto  grau de esclerofilia  e  da presença de compostos  secundários  contra  herbivoria.
No  entanto,  foi  demonstrado  que  existe  uma  associação  entre  espécies  arbóreas
dessas  florestas,  especialmente  leguminosas,  com  fungos  do  tipo  ectomicorriza.
Esses fungos competem com fungos da liteira,  levando ao acúmulo do húmus,  que
por outro lado seria diretamente reciclado para as plantas. A evolução dessa simbiose
é  justificada  pela  presença  dessas  florestas  de  grande  porte  sobre  solos  tão  pobres.
Este  estudo  objetiva  discutir  a  importância  da  associação  ectomicorritica  nessas
florestas  sobre  turfa.  Recentemente,  em  florestas  de  igapó  no  médio  Rio  Negro,
observamos  turfeiras  com  mais  de  20  cm  de  profundidade,  porém  sobre  solos
siltosos. Maiores profundidades da camada foram encontradas nos igapós que ficam
mais  tempo  alagados.  Nos  igapós  alagados  menos  do  que  seis  meses  há  maior
variação da profundidade, o que pode ser atribuído à velocidade da correnteza, capaz
de restringir o acúmulo de liteira. Inventários florísticos indicam um aumento de <1
a 9% na proporção do gênero Aldina e de 1 a 3% de Swartzia, seguindo o aumento
na  amplitude  do  pulso  de  inundação  para  a  região  inferior  da  bacia.  Ambos  os
gêneros são conhecidos por hospedarem fungos do tipo ectomicorriza. Nesses solos
pobres,  onde  qualquer  nutriente  disponível  é  lixiviado  pela  cheia  ou  por  fortes
chuvas,  a  associação  com  ectomicorriza  pode  ter  uma  importância  grande  na
ciclagem  dos  nutrientes.  Possivelmente  essa  importância  seja  ainda  maior  em
florestas perturbadas por fogo. A turfa pode atuar como combustível causando uma
alta mortalidade de arvores, seguida de lenta recuperação da estrutura florestal. 
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