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Rios que voam sobre nós: uma das glórias 
da Amazônia 
 

 

Fotografia aérea de uma pequena parte da 

Amazônia brasileira próxima a Manaus, 

Amazonas / Imagen: Neil Palmer/CIAT - Flickr 

Você já ouviu falar nos chamados 

Rios Voadores? No início pode até 

parecer estranho, porém trata-se de um 

fenômeno climático no qual há a 

formação de uma imensa massa de ar 

úmido sobre a Amazônia que leva 

chuvas abundantes para vários países da 

América Latina. Na altura da Linha do 

Equador, as altas temperaturas 

provocam uma elevada taxa de 

evaporação das águas do Oceano 

Atlântico. Os ventos alísios (que sopram 

no sentido leste a oeste) conduzem o 

vapor de água em direção ao 

continente, especialmente no território 

brasileiro, promovendo chuvas sobre a 

floresta amazônica. 

Grande parte da água que infiltra 

no solo, é reabsorvida pelas raízes das 

árvores da floresta que, por sua vez, 

transpiram em conjunto uma imensa 

massa de vapor de água, os chamados 

Rios Voadores. Para se ter uma ideia, 

cada árvore de grande porte da floresta 

pode lançar diariamente na atmosfera 

aproximadamente 1000 litros de água. 

A floresta como um todo, chega a 

formar por dia uma massa de ar de 20 

trilhões de litros de água! É uma 

quantidade superior à descarga fluvial 

do próprio Rio Amazonas. 

Os Rios Voadores continuam a se 

deslocar em direção à Cordilheira dos 

Andes. Nela, parte da precipitação 

aprovisiona as cabeceiras dos rios da 

Amazônia, ao passo que uma grande 

massa úmida é desviada em direção ao 

Centro-Sul do continente sul-

Americano. Em seu trajeto, os Rios 

Voadores levam chuvas abundantes, 
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especialmente, às regiões Sul e Sudeste 

do Brasil e a outros países fronteiriços, 

como Paraguai e Argentina. Por este 

motivo, o Brasil é um campeão quando 

o assunto são as chuvas, ficando muito 

a frente quando comparado a outros 

países com grandes territórios como 

Rússia, EUA, China e Canadá. Ao longo 

da jornada, os Rios Voadores sustentam 

diversos ecossistemas e prestam 

enormes serviços ambientais como o 

abastecimento de reservatórios e 

hidrelétricas, e o fornecimento da 

maior parte da água que fomenta as 

cadeias produtivas associadas à 

agricultura e pecuária. Estes, por sua 

vez, são setores da economia com 

destaque mundial e que perfazem uma 

grande fatia do PIB brasileiro. Ademais, 

este é um belo exemplo do que se 

espera sob a perspectiva da 

sustentabilidade, cujas prerrogativas são 

fundamentadas em três pilares: o meio 

ambiente que é essencial para o 

desenvolvimento econômico que, por 

sua vez, gera benefícios para a 

sociedade.  

Contudo, uma simples análise dos 

índices de desmatamento na Amazônia 

nos últimos anos revela um cenário 

preocupante. Do ano de 2005 a 2012, as 

políticas ambientais adotadas 

promoveram uma queda relevante nas 

taxas de desmatamento da Amazônia. A 

partir de 2012, as flexibilizações que 

acompanharam a aprovação do novo 

Código Florestal Brasileiro e outros 

problemas relacionados à fiscalização 

do desmatamento ilegal têm agravado a 

situação. O ano de 2018 ficará marcado 

por um desmatamento recorde no 

Brasil – o maior da última década. 

Dados recentes do Imazon (Instituto do 

Homem e Meio Ambiente da 

Amazônia) mostram que, somente 

entre agosto de 2017 a julho de 2018, 

houve a perda de 4.221 km² de floresta, 

o que, em termos mais simples, 

equivale à área de mais de 591.000 

campos de futebol. 

Talvez você esteja se perguntando 

agora: o que eu posso fazer com essas 

informações? Veja bem, o 

desmatamento resulta da ação de 

inúmeros agentes (legais ou ilegais), 

como a exploração de madeira, 

grilagem de terras, atividades de 

mineração e expansão da fronteira 

agropecuária. Dessa forma, é preciso se 

atentar a todos os movimentos, sejam 
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eles de ordem política ou não, que 

promovam a facilitação destas 

atividades na Amazônia. Já sabemos 

que áreas demarcadas, como as 

Unidades de Conservação e as terras 

indígenas, já são, por si só, um freio 

para o avanço das fronteiras do 

desmatamento. Isto significa que a sua 

manutenção e conservação são ações 

primordiais. Além disso, é 

absolutamente necessário o 

fortalecimento – não o 

enfraquecimento – de órgãos de 

fiscalização, como o IBAMA (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis) e 

instituições de pesquisa que 

contribuem solidamente para o 

monitoramento e ampliação do 

conhecimento acerca da dinâmica dos 

processos ambientais. Estes setores não 

só fazem parte da sociedade, como 

também precisam do apoio dela. 

Ora, se a própria economia é 

altamente dependente das chuvas que 

acompanham os Rios Voadores, não 

seria incoerente achar que a 

preservação da floresta amazônica é um 

freio para o desenvolvimento 

econômico? Pense nisso! 
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