


Amazônia: Amazônia: 
projeto rastreia impacto de desmatamento.projeto rastreia impacto de desmatamento.

Uma inUma inéédita expedidita expediçção brasileira percorre os "rios ão brasileira percorre os "rios 
voadores", voadores", 

correntes de ar carregadas de vapor de correntes de ar carregadas de vapor de áágua, para gua, para 
estudar o impacto do crescente desmatamento da estudar o impacto do crescente desmatamento da 

Amazônia sobre os ciclos de chuvas da AmAmazônia sobre os ciclos de chuvas da Améérica do rica do 
Sul, informaram hoje seus diretores.Sul, informaram hoje seus diretores.



O Projeto, Rio Voadores, liderado pelo O Projeto, Rio Voadores, liderado pelo 
aviador e ecologista aviador e ecologista GGéérardrard MossMoss, e , e 

coordenado pelo cientista coordenado pelo cientista EneasEneas
SalatiSalati da Fundada Fundaçção Brasileira para o ão Brasileira para o 

Desenvolvimento SustentDesenvolvimento Sustentáável, foi vel, foi 
iniciado em setembro e no priniciado em setembro e no próóximo ximo 

dia 19 de outubro fardia 19 de outubro faráá uma das uma das 
missões mais importantes.missões mais importantes.

MossMoss e sua equipe querem verificar se e sua equipe querem verificar se 
o desmatamento e as mudano desmatamento e as mudançças as 

climclimááticas globais podem influir no ticas globais podem influir no 
balanbalançço da o da áágua da Amazônia. gua da Amazônia. 

O transporte de vapor de O transporte de vapor de áágua dessa gua dessa 
região tambregião tambéém poderia ser alterado e m poderia ser alterado e 

modificarmodificar--se o ciclo hidrolse o ciclo hidrolóógico do gico do 
Brasil e parte de seus paBrasil e parte de seus paííses vizinhos.ses vizinhos.



"A Amazônia tem um papel muito "A Amazônia tem um papel muito 
importante no clima mundial, mas no importante no clima mundial, mas no 
ciclo hidrolciclo hidrolóógico gico éé mais importante mais importante 
para a Ampara a Améérica do Sul", disse rica do Sul", disse MossMoss. . 

O vapor de O vapor de áágua do Atlântico e a gua do Atlântico e a 
evaporaevaporaçção de ão de áágua que gua que recircularecircula

dentro da bacia amazônica dentro da bacia amazônica 
alimentam o alto alimentam o alto ííndice de ndice de 

precipitaprecipitaçções na Amazônia.ões na Amazônia.

"Uma s"Uma sóó áárvore grande pode rvore grande pode 
transpirar attranspirar atéé 300 l de 300 l de áágua por dia. gua por dia. 
O que acontece quando a cada ano O que acontece quando a cada ano 

milhões de milhões de áárvores são rvores são 
derrubadas?",  perguntam os derrubadas?",  perguntam os 

cientistascientistas...



Este mês, Este mês, MossMoss empreenderempreenderáá o segundo vôo o segundo vôo 
do projeto, desde a porta de entrada do "rio do projeto, desde a porta de entrada do "rio 

voador", que comevoador", que começça entre Bela entre Beléém, no delta do m, no delta do 
Amazonas, e MacapAmazonas, e Macapáá..

Por esta abertura entra 90% da umidade que Por esta abertura entra 90% da umidade que 
chega ao Brasil que vem do Atlântico Norte, chega ao Brasil que vem do Atlântico Norte, 

explicou.explicou.
"Vamos seguir uma massa de ar e ver o que "Vamos seguir uma massa de ar e ver o que 
acontece com ela desde que entra no Paacontece com ela desde que entra no Paíís.s.

ÉÉ como navegar por um rio que não podemos como navegar por um rio que não podemos 
ver", assinalou ver", assinalou MossMoss..

Foi o prFoi o próóprio prio SalatiSalati que demonstrou hque demonstrou háá 30 30 
anos que quase a metade do vapor de anos que quase a metade do vapor de áágua gua 

que chega que chega àà Amazônia desde o Atlântico volta Amazônia desde o Atlântico volta 
a sair da região e alcana sair da região e alcançça o centro oeste, sul e a o centro oeste, sul e 

sudeste do Brasil e chega atsudeste do Brasil e chega atéé o norte da o norte da 
Argentina, Paraguai e BolArgentina, Paraguai e Bolíívia.via.



A crescente devastaA crescente devastaçção das ão das 
selvas e os constantes selvas e os constantes 

incêndios florestais incêndios florestais 
preocupam, porque não estpreocupam, porque não estáá
claro atclaro atéé que ponto afetam que ponto afetam 

esse transporte de umidade e esse transporte de umidade e 
o regime de chuvas.o regime de chuvas.

O volume de vapor de O volume de vapor de áágua gua 
transportado por essas transportado por essas 

correntes pode superar o correntes pode superar o 
prpróóprio caudal de boa parte prio caudal de boa parte 
dos rios do Brasil e chega a dos rios do Brasil e chega a 
se equiparar com os 200 mil se equiparar com os 200 mil 

metros cmetros cúúbicos transportados bicos transportados 
pelo Amazonas, explicou pelo Amazonas, explicou 

MossMoss..



Nos vôos, Nos vôos, GGéérardrard e sua esposa e sua esposa MargiMargi
rastreiam o "DNA" destas correntes rastreiam o "DNA" destas correntes 
que atravessam o Brasil de norte a que atravessam o Brasil de norte a 

sul, para determinar com precisão sua sul, para determinar com precisão sua 
origem e destino. origem e destino. 

"Paraguai, Bol"Paraguai, Bolíívia e Argentina via e Argentina 
definitivamente tambdefinitivamente tambéém recebem m recebem 
influência desses rios voadores", influência desses rios voadores", 

explicou.explicou.
No total serão recolhidas em pleno No total serão recolhidas em pleno 

vôo duas mil mostras que serão vôo duas mil mostras que serão 
avaliadas em um "avaliadas em um "espectômetroespectômetro de de 
massa por laser", e analisadas pelo massa por laser", e analisadas pelo 

Centro de Energia Nuclear na Centro de Energia Nuclear na 
Agricultura. Agricultura. 

"O tamanho dessa amostra ser"O tamanho dessa amostra seráá a a 
parte mais inparte mais inéédita", disse dita", disse MossMoss..



As expediAs expediAs expediççções serão fotografadas ões serão fotografadas ões serão fotografadas 
por por por MargiMargiMargi MossMossMoss e poderão ser e poderão ser e poderão ser 

acompanhadas pelo site acompanhadas pelo site acompanhadas pelo site 
www.riosvoadores.com.br.www.riosvoadores.com.br.

O piloto de origem suO piloto de origem suO piloto de origem suíçíçíça a a 
completou no ano passado outra completou no ano passado outra completou no ano passado outra 
expediexpediexpediççção, a "Brasil das ão, a "Brasil das ão, a "Brasil das áááguas", guas", guas", 
para avaliar o estado de rios e para avaliar o estado de rios e para avaliar o estado de rios e 

lagos do Palagos do Palagos do Paííís.s.s.
O maior objetivo deste novo O maior objetivo deste novo O maior objetivo deste novo 

projeto projeto projeto ééé demonstrar como todos demonstrar como todos demonstrar como todos 
dependem dos servidependem dos servidependem dos serviççços os os 

ambientais da floresta amazônica ambientais da floresta amazônica ambientais da floresta amazônica 
e dar um "valor econômico nesse e dar um "valor econômico nesse e dar um "valor econômico nesse 

serviserviserviççço ambiental", assinalou.o ambiental", assinalou.o ambiental", assinalou.



"Não podemos dar"Não podemos dar"Não podemos dar---nos ao luxo de nos ao luxo de nos ao luxo de 
continuar destruindo algo tão continuar destruindo algo tão continuar destruindo algo tão 

valioso para nvalioso para nvalioso para nóóós mesmos e para o s mesmos e para o s mesmos e para o 
mundo inteiro", acrescentou sobre mundo inteiro", acrescentou sobre mundo inteiro", acrescentou sobre 
a trepidante taxa de desmatamento a trepidante taxa de desmatamento a trepidante taxa de desmatamento 

da Amazônia brasileira, que jda Amazônia brasileira, que jda Amazônia brasileira, que jááá
acumula mais de 600 mil acumula mais de 600 mil acumula mais de 600 mil kmkmkm²²², uma , uma , uma 
superfsuperfsuperfííície superior ao tamanho da cie superior ao tamanho da cie superior ao tamanho da 

Espanha e FranEspanha e FranEspanha e Franççça.a.a.
Nos Nos Nos úúúltimos anos, o Brasil se ltimos anos, o Brasil se ltimos anos, o Brasil se 

consolidou como uma das consolidou como uma das consolidou como uma das 
potências agrpotências agrpotências agrííícolas e pecucolas e pecucolas e pecuááárias rias rias 

mundiais, mundiais, mundiais, 
por isso que a evolupor isso que a evolupor isso que a evoluççção de suas ão de suas ão de suas 

colheitas e sua producolheitas e sua producolheitas e sua produççção de carnes ão de carnes ão de carnes 
costumam impactar os precostumam impactar os precostumam impactar os preççços os os 
internacionais dos alimentos.internacionais dos alimentos.internacionais dos alimentos.



"Não podemos parar a "Não podemos parar a 
agricultura intensiva, mas agricultura intensiva, mas 

no Brasil hno Brasil háá terras jterras jáá
degradadasdegradadas

e tem todo sentido tirar a e tem todo sentido tirar a 
fronteira agrfronteira agríícola da cola da 
floresta amazônica e floresta amazônica e 

transferitransferi--la para la para ááreas que reas que 
podem dar outros 20 anos podem dar outros 20 anos 

de crescimento ao de crescimento ao 
agronegagronegóóciocio",",

assinalou assinalou MossMoss..
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