
Existem

de florestas alagadas na 
Amazônia.

250.000 km2

da Bacia Amazônica 
é composta por 

florestas alagadas.

3-4%

500 milhões

Muitas espécies de peixes, 
como o tambaqui (Colossoma 

macroponum), vêm à floresta alagada 
para se reproduzir e se alimentar. 

Assim como a floresta é importante 
para os peixes, os peixes são 
importantes para as florestas, 

dispersando sementes e 
proporcionando alimento para 

outras espécies, inclusive 
os seres humanos. 

de quilos de sedimentos ricos em 
nutrientes são depositados por 

ano no solo das florestas alagadas. 
Graças a este material 

transportado pelos rios desde os 
Andes, a enorme diversidade 

desses ecossistemas 
é possível.

aprox. 10 metros
O nível da água na floresta 
alagada pode atingir

O buriti (Mauritius flexuosa) 
é uma das espécies 

representativas da floresta 
alagada, e seus frutos, ricos 
em vitamina A, são um dos 

mais explorados e 
consumidos na 

Amazônia.

Todos os anos, durante a estação das cheias, os rios amazônicos transbordam de seu leito, inundando milhares 
de hectares de floresta ao longo de toda a Bacia e criando um dos ecossistemas mais biodiversos e produtivos 
do planeta: a floresta alagada. É aqui, nesta floresta aquática, onde várias das espécies mais importantes para a 
pesca amazônica vêm para se reproduzir e se alimentar, como o tambaqui (Colossoma macropomum) e o 
curimatã (Prochilodus nigricans), além de ser o habitat natural de frutos de grande valor como o buriti (Mauritia 
flexuosa) e o camu-camu (Myrciaria dubia). No entanto, esta grande celebração da vida está cada vez mais 
ameaçada pelas mudanças climáticas, pelo desmatamento e pela construção de barragens que alteram os 
ritmos de inundação dos quais depende esse maravilhoso ecossistema.

A floresta alagada: 
água e vida na Amazônia
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Ritmos da vida
As florestas alagadas dependem do pulso de 
inundação, ou seja, da regularidade com que 
as águas dos rios transbordam em cada 
temporada de cheia. As mudanças 
climáticas, o desmatamento e a construção 
de barragens estão alterando esses padrões 
e causando sérias perturbações neste 
ecossistema.

Lima

Iquitos

Quito
Manaus

La Paz

   Amaz o nas

Negro

Trombetas

Uc
ay

ali

Marañón

Madre de Dios

Be
ni

M
am

or
é

Madeira
Purus

Juruá Ta
pajós

Xi
ng

u

Principais florestas alagadas Principais efeitos da alteração do ritmo de inundação

Pacaya-Samiria

Llanos de Moxos

Pântanos do Rio Negro

Curso principal 
do Rio Amazonas

Mudança no 
comportament
o reprodutivo 
das espécies 

aquáticas

Mortalidade de 
espécies que 
nidificam nas 

praias

Alteração no 
depósito de 

nutrientes na 
planície de 
inundação

 Mudança na 
produção 
pesqueira

Mudanças nos 
padrões 

fenológicos 
da vegetação

Floresta 
alagada

Floresta 
alagada

Lago de 
inundação

Por Com o 
apoio de


