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Resumo - As florestas inundadas na Amazônia ocupam cerca de 8% do biorna Amazônico, 
tendo como principal característica a flutuação cíclica dos rios, que podem atingir até 14 m, entre as 
estações de seca e enchente, resultando em inundações periódicas de grandes áreas ao longo de suas 
margens. Esta flutuação anual dos ciclos de seca e enchente resulta em uma grande adaptação de 
plantas, animais e população humana que vivem nestes ecossistemas. Diferente do que ocorre em 
regiões terrestres, onde a criação de uma rede integrada de unidades de conservação pode ser uma 
das estratégias para a proteção e conservação da biodiversidade, tal estratégia não pode ser aplicada 
nas florestas inundadas. Nestes ecossistemas o fator fundamental para a manutenção da 
biodiversidade são os processos fisicos e biológicos, tais como os ciclos hidrológicos, ciclos de 
sedimentos, continuidade dos rios, migração de espécies, entre outros. Neste caso uma abordagem a 
nível de bacia hidrográfica é fundamental para a manutenção deste biodiversidade, identificando as 
principais ameaças aos processos fisicos e biológicos e traçar ações de como minimizá-las. Na 
primeira etapa foram definidos os limites os limites das florestas inundáveis da Amazônia, 
considerando os ambientes aquáticos e as interfaces destes ambientes com os ambientes terrestres 
adjacentes inundados durante o período de enchente dos rios Posteriormente, as principais ameaças 
as florestas inundadas foram localizadas usando os limites das bacias hidrográficas uma unidade 
biogeográfica. Foram determinadas 33 sub-ecorregiões, baseados nos limites das ecorregiões e nas 
bacias hidrográficas da região Amazônia. Foram identificadas prioridades de ação usando critérios 
quantitativos e qualitativos do estado de conservação e grau de ameaça atual e futura de cada uma 
das 33 sub-regiões das florestas inundadas da Amazônia. Finalmente foi construída uma matriz com 
usando os dois parâmetros a fim de priorizar as ações para minimizar os efeitos de ameaça nas 
bacias hidrográficas que compõem as florestas inundadas da Amazônia. 

Abstract - ln Amazonian floodplain forests, seasonal water levels can fluctuate by up to 20 
m, and the flooding duration can vary from 50 to 270 days. Toe dramatic change from terrestrial to 
aquatic habitats and rising and lowering phases during the year creates considerable stress for plants 
and animals, and has resulted in adaptations for survival during long periods of total or partia! 
submersion. Local variation in topography ín Amazonian floodplain forests creates mosaics of 
different habitat types, such as river, lakes and streams, which vary in tenns of flooding duration, 
soil type, water type, elevation, and distance from non-flooded forests. Duration and predictability 
of the flooding period are an important selective factor, influencing ecological processes such as 
number of species, diversity, plant distribution, reproductive behavior, fish migration and mainly 
human actívities in Amazonian floodplain forests. Different of the focus in terrestrial region, where 
the strategy for conservation of biodiversity can be attached using a network of protected and 
managed areas, in :the Amazonian floodplain forest, it is critica! to identify the physical and 
biologícal characteristics or processes of the region such as: hydrological cycle, water type, 
sediments load, topography, flooding duration, species richness, floristic composition, migration 
and connectivity. ln preparation for initiating the biological assessment, ít is criticai to identify the 
biogeographic unit in the ecoregion in our case the watersheds, For define the priority action in the 
watersheds to minimize problems in the structural and critica} process for maintain the biodiversity 
we are divided the watersbeds in sub-watersheds using the following criteria: soil and 
geomorphology, amplitude of lateral flooding, special habitats, limnologic and characteristics 
sources of river. Posteriori, we created one matrix to evaluate of the status of actual conservation 
and opportunities and threads to priority conservation action ofthe sub-watersheds 

KeyW.or~: Amazonia Watersheds and floodplain forests 
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INTRODUÇÃO 

A complexidade biológica dos ambientes naturais tem a definição de estratégias e 
metodologias para a identificação de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. De 
acordo com a Convenção da Biodiversidade, recomenda-se que os países adotem em suas 
estratégias de conservação uma abordagem que abranja todas as escalas possíveis: ecossistemas, 
áreas protegidas, espécies, patrimônio genético, entre outras (Sales 1986). 

O Brasil, com quase 1/3 das florestas tropicais remanescentes no mundo, é 
reconhecidamente um dos mais importantes países em diversidade biológicaJ (Prance 1987). 
Apesar desta posição destacada, o Brasil apresenta somente cerca de 2% de seu território em 
unidades de conservação federais de proteção integral, uma média muito menor do que a média de 
áreas protegidas a nível mundial (6%) (Sales 1996). Contudo, estudos recentes têm demonstrado 
que a realidade no Brasil é ainda pior, porque estas unidades de conservação estão mal distribuídas 
entre os biornas e ecótonos brasileiros, e concentradas em unidades de conservação cuja 
implementação ainda não atingiu uma situação ideal, diminuindo assim ainda mais as áreas 
efetivamente protegidas (Ferreira et al. 1999). 

Uma das mais eficazes estratégias para a conservação da diversidade biológica que se pode 
adotar é o estabelecimento de uma consistente rede de áreas protegidas. Esse conjunto, além de 
preservar in situ a diversidade biológica, contribui diretamente para a manutenção de um meio 
ambiente equilibrado e saudável, ao proporcionar uma ampla gama de serviços ambientais em 
beneficio da sociedade. Contudo, para que este sistema alcance seus objetivos de conservação, essas 
áreas protegidas devem ser equilibradamente dispostas entre as diversas unidades biogeográficas, 
com o objetivo de preservar amostras significativas e representativas da biodiversidade e de 
paisagens. 

As florestas inundadas na Amazônia ocupam cerca de 8% do biorna Amazônico, tendo 
como principal característica a flutuação cíclica dos rios, que podem atingir até 14 m, entre as 
estações de seca e enchente, resultando em inundações periódicas de grandes áreas ao longo de suas 
margens (Ferreira 1997, Figs 1 e 2). 

Fig. 1: Florestas inundadas durante 

o período de enchente 

Fig. 2: Florestas inundadas durante 

o período de seca 



Esta flutuação anual dos ciclos de seca e enchente resulta em uma grande adaptação de 
plantas, animais e população humana que vivem nestes ecossistemas. 

Diferente do que ocorre em regiões terrestres, onde a criação de uma rede integrada de 
unidades de conservação pode ser uma das estratégias para a proteção e conservação da 
biodiversidade, tal estratégia não pode ser aplicada nas florestas inundadas. Nestes ecossistemas o 
fator fundamental para a manutenção da biodiversidade são os processos físicos e biológicos, tais 
como os ciclos hidrológicos, ciclos de sedimentos, continuidade dos rios, migração de espécies, 
entre outros. 

Os métodos baseados na distribuição de ecossistemas têm sido indicado por diversos autores 
como uma alternativa para a conservação da biodiversidade na Amazônia, onde o conhecimento 
sobre a distribuição das espécies é muito pouco conhecido. 

Ayres & Best (1979), sugerem que as grandes regiões interfluviais da Amazônia deveriam 
ser utilizadas como unidades biogeográficas nas análises direcionadas para a conservação da 
biodiversidade, pois estes são extremamente importantes como barreiras biogeográficas para 
diferentes grupos de organismos terrestres e aquáticos. A principal vantagem desta abordagem é a 
identificação de uma unidade biogeográfica com fronteiras naturais distintas. 

Dinerstein et ai. (1995) sugerem uma abordagem de representação dos principais 
ecossistemas e tipos de habitats existentes na região Amazônica, baseado em uma unidade 
biogeográfica denominada de "ecorregião ". Entende-se por ecorregião "um conjunto de 
comunidades naturais, geograficamente distintas, que compartilham a maioria das suas espécies, 
dinâmicas e processos ecológicos, e condições ambientais similares nas quais as interações 
ecológicas são criticas para sua sobrevivência em longo prazo". Este conceito apresenta um avanço 
no alcance das metas de conservação da biodiversidade porque usa uma abordagem em diferentes 
escalas, com objetivos de longo prazo, onde é enfatizada a importância da conservação dos 
fenômenos evolutivos e dos processos ecológicos responsáveis pela manutenção da biodiversidade. 

Ferreira et al. (2000) sugerem que nas florestas inundadas da Amazônia uma abordagem a 
nível de bacia hidrográfica porque nestes ecossistemas ecossistemas o fator fundamental para a 
manutenção da biodiversidade são os processos físicos e biológicos, não restritos a Amazônia 
brasileira, mas distribuídos em outros países da América do Sul (Colômbia, Peru, Bolívia). Desta 
forma, qualquer estratégia de conservação destes ecossistemas tem que ser planejado em conjunto 
com todos os países que compartilham estas bacias. 

Esta abordagem de ecossistemas tem que ser integrada as bacias hidrográficas 
transfronteiriças, como instrumentos básicos para a conservação da biodiversidade, conservação e 
gestão dos recursos aquáticos nestes ecossistemas. Desta forma, nestes ecossistemas a principal 
estratégia a ser aplicada é identificar quais são as principais ameaças a estes processos físicos e 
biológicos e traçar ações de como minimizá-las. Entre as principais ameaças atuais, podemos citar, 
interrupções na continuidade dos rios, modificações dos ciclos hidrológicos e de sedimentos 
causados pela construção de hidrelétricas, diques e barragens, desmatamento das margens dos rios, 
poluição (garimpo e exploração de petróleo) e práticas não sustentáveis do uso de recursos naturais 
(peixes, madeira, plantas, entre outros). Tais ameaças, isoladamente ou em conjunto geram graves 
problemas a biodiversidade das florestas inundadas, tendo como principais conseqüências a 
interrupção ou diminuição de migrações de diversas espécies de peixes, alteração na reprodução de 
plantas e animais, diminuição do estoque pesqueiro, poluição e mudanças no regime hidrológico e 
de sedimentos. 

Em síntese, este estudo pretende apresentar uma nova estratégia de conservação das regiões 
das florestas inundadas usando as bacias hidrográficas como unidade biogeográfica 

Os objetivos do estudo são: (1) Introduzir uma nova metodologia baseada no conceito de 
ecorregiões; (2) Analisar o estado de conservação e grau de ameaça nas bacias hidrográficas da 
Amazônia e (3) Determinar quais são as bacias hidrográficas prioritárias para a conservação na 
Amazônia. 



MÉTODOS 

Definição dos limites das florestas inundáveis da Amazônia 
Um dos principais problemas em definir os limites das florestas inundáveis da Amazônia, é 

que estes são muito variáveis em relação a flutuação cíclica do nível dos rios e da influência das 
marés. Desta forma, devemos considerar os ambientes aquáticos, canal dos rios, lagos ou igarapés, 
facilmente determinados durante a fase de seca dos rios (Fig. 3) e também as interfaces destes 
ambientes com os ambientes terrestres adjacentes que são inundados durante o período de enchente 
dos rios (Fig. 4). 

Fig 3: Imagem de radar mostrando 

os principais habitats das Florestas 

inundadas durante a fase baixa 

do nível dos rios 

Fig 4: Imagem de radar mostrando 

os principais habitats das Florestas 

inundadas durante a fase alta 

do nível dos rios 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 
LlMITES DAS ECORREGIÕES 
Neste estudo foram usados os seguintes critérios no estabelecimento dos limites das 

ecorregiões das florestas inundáveis da Amazônia 
• Ambientes conectados a variação cíclica do nível das águas 
• Tipos de geomorfologia 
• Origem dos rios (Andinos, Amazônicos, Planalto Central ou das Guianas) 
• Química e dinâmica da água (rios de água preta, clara ou branca) 
• Influência das marés 

Fi.g 5: Limites das ecorregíões das 

Florestas inundadas da Amazônia 

BACIAS HIDROGRÁFICAS 
As principais ameaças as ecorregiões das florestas inundadas estão localizadas 

normalmente fora de seus limites geográficos. Para uma estratégia adequada de conservação 
de biodiversidade temos que introduzir uma unidade biogeográfica cujos limites abranjam 
todo o processo de ameaças. Desta forma, introduzimos neste estudo, os limites das bacias 
hidrográficas, uma unidade biogeográfica com limites naturais. 

Fig 6: Limites das Bacias 

Hidrográficas da Amazônia 

5 



ECORREGIÔES E BACIAS HIDROGRÁFICAS 
Foram determinadas 33 sub-ecorregiões, baseados nos limites das ecorregiões (Fig. 5) e nas 

principais bacias hidrográficas na região Amazônia (Fig. 6). Desta forma, vemos que a ecorregião 
das florestas inundáveis da Amazônia é um complexo de diversas sub-regiões influenciados por 
diversos processos hidrológicos e geomorfológicos (Fig. 7). 

Fig 7: Divisão das florestas inundáveis da Amazônia 

em 33 sub-regiões baseado nos limites da ecorregião 

e das bacias hidrográficas 

ANÁLISE DE PRIORIDADES 
Definida a abrangência geográfica de nossa escala de conservação da biodiversidade nas 

florestas inundadas da Amazônia temos que tentar identificar prioridades de ação, já que não 
podemos trabalhar em toda a bacia ao mesmo tempo. Desta forma, estabelecemos como critério de 
priorização uma quantificação e qualificação do estado de conservação e grau de ameaça atual e 
futura de cada sub-região das florestas inundadas da Amazônia (Tabelas l e 2). 



ESTADO DECONSERVAÇÃOAruAL 

Unidade de medida ALTO NÉDIO BAIXO 
PCRCENTAREM 100a00% 89a51% <50% 
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Tabela 1 - Critérios quantitativos e qualitativos usandos na determinação do Estado de Conservação 
atual nas 33 sub-regiões das florestas inundadas da Amazônia 

Oportunidades e Ameaças Valor 
Áreas protegidas atuais 
Areas protegidas propostas 
Terras Indígenas 
Rodovias propostas 
Hidrovias propostas 
Barragens propostas 
Oleodutos propostos 

3 
3 
3 
-3 
-5 
-5 
-3 

Exploração de madeira -3 
Tabela 2 - Critérios quantitativos usados na determinação de oportunidades e ameaças a 
conservação nas 33 sub-regiões das florestas inundadas da Amazônia 
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Fig. 8-13 - Mapas mostrando alguns dos parâmetros utilizados nas tabelas 1 e 2 
ÁREAS DE DESMATAMENTO 

A próxima etapa foi construir uma matriz com os dois parâmetros utlizados ( estado de 
conservação e oportunidade e ameaças a conservação) a fim de priorizar as ações nas bacias 
hidrográficas (Tabela 3 e Fig. 14) 

Estado de Conservação 

ALTO MÉDIO BAIXO 

Grau de ameaça ALTO AA MA BA 

MÉDIO 
BAIXO 

BAIXO 

BM 

BB 
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Fig 14: Priorização final das ações de conservação 

entre as 33 sub-regiões das florestas inundáveis da 

Amazônia 

CONCLUSÃO 

As próximas etapas deste estudo a serem implementadas nas 33 sub-regiões em relação a 
seus níveis de priorização são: 

1. Manutenção dos ciclos hidrológicos e/ou 11.1 Identificar impactos globais 
de sedimentação (barragens, desmatamento 

cabeceiras) 
1.2 Reconhecimento do valor da 

biodiversidade no planejamento do 
zoneamento das florestas inundadas 

1.1 Identificar impactos sub-regionais 
(hidrovias, poluição [ ex: mercúrio, 
petróleo, mineração], agricultura, 
pecuária, desmatamento 

1.2 Reconhecimento do valor da 
biodiversidade no planejamento do 
zoneamento das florestas inundadas 

2. Manutenção da conectividade aquática e 
terrestre 

2.1 Definir corredores para manter a 
conectividade 

2.2 Reconhecimento do valor da 
biodiversidade no planejamento do 
zoneamento das florestas inundadas 

2.1 Defmir corredores para manter 
conectividade sub-regional 

2.2 Reconhecimento do valor da 
biodiversidade no planejamento do 
zoneamento das florestas inundadas 

3. Manutenção da representatividade de 
habitats 

3 .1 Definir as sub-regiões prioritárias 
3 .2 Definir uma rede de áreas protegidas 
3.3 Reconhecimento do valor da 

biodiversidade no planejamento do 
zoneamento das florestas inundadas 

3.1 Definir as áreas representativas sub 
regionais 

3.2 Áreas protegida existentes 
fortalecidas e novas áreas 
protegidas implementadas 

3.3 Reconhecimento do valor da 
biodiversidade no planejamento do 
zoneamento das florestas inundadas 



4. Manutenção de populações viáveis de 4.1 Definir uma rede de áreas protegidas 4.1 Areas protegida existentes 
espécies representativas da biodiversidade fortalecidas e novas áreas 

4.2 Controle de uso; implementação de protegidas implementadas 
alternativas sustentáveis de uso 4.2 Controle de uso; implementação de 

4.3 Reconhecimento do valor da alternativas sustentáveis de uso 
biodiversidade no planejamento do 4.3 Reconhecimento do valor da 
zoneamento das florestas inundadas biodiversidade no planejamento do 

zoneamento das florestas inundadas 
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