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3) O sexto segredo da Amazônia “Encantada” 

 

Afonso Celso Candeira Valois 

Engenheiro Agrônomo, Mestre, Doutor e Pós-Doutor em Genética e Melhoramento de Plantas, Pesquisador Aposentado da 

Embrapa. 

 

Introdução 

Em memorável entrevista com o título “O pó de fadas da Amazônia” divulgada em Link 

publicado no Facebook em 21/10/2015, o pesquisador biogeoquímico do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA) Dr. Antônio Nobre, revelou os cinco segredos da floresta 

amazônica e alertou sobre o perigo do seu desmatamento. Esse exemplar pronunciamento foi 

efetuado por ocasião do “III Encontro Panamazônico” realizado em Lima (Peru), nos dias 6 e 

7 de agosto de 2014, conforme RAMIRO ESCOBAR LA CRUZ (Lima – Peru, nos dias 6 e 7 

de agosto de 214 - 14:50 BRT). 

 

Primeiro Segredo:  

Os jatos de água verticais. 

As árvores da Amazônia são como 

“bombas” que lançam no ar 1.000 litros de 

água por dia. Elas a retiram do solo, a 

evaporam e a transferem para a atmosfera. 

A floresta amazônica inteira coloca 20 

bilhões de toneladas de água na atmosfera 

a cada dia. O rio Amazonas, o mais 

volumoso do mundo, joga no Atlântico 17 

bilhões de toneladas de água doce no 

mesmo intervalo de tempo. 

 

 

Segundo Segredo:  

A magia produzida pelas árvores amazônicas. 

Como é possível que caia tanta chuva, se o ar da Amazônia é tão limpo, já que o tapete 

verde cobre o solo? Comparativamente, o oceano também tem um ar limpo, mas não chove 

muito sobre ele. Os cientistas desvendaram o mistério! 

Para formar uma nuvem de chuva, que são gotas de água em suspensão, é preciso 

transformar o vapor baixando a temperatura. Mas se não houver uma superfície de partículas, 
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sólida ou líquida, para gerar essas nuvens, o processo não começa - Resultado: “ A floresta 

amazônica coloca 20.000 milhões de toneladas de água na atmosfera por dia” 

Assim, ela produz o que é chamado “pó de fadas” que são gases que saem das árvores e que 

se oxidam na atmosfera úmida para precipitar um pó finíssimo, que é muito eficiente para 

formar chuvas. 

Terceiro segredo:  

A “bomba” natural e os rios “voadores” 

Nessas regiões estão incluídos os Andes no Peru, os páramos da Colômbia etc. Isso pode 

ser visto no mapa mundi, onde existe um cinturão úmido que passa pelo Equador, pela África e 

pelo sudeste asiático. 

É na linha dos trópicos, o de Câncer ao norte e o de Capricórnio, ao sul, que estão todos 

os desertos. O do Atacama, no Chile, o da Namíbia, na África. Mas essa área que concentra 

70% do PIB da América do Sul - que vai de Cuiabá a Buenos Aires, de São Paulo aos Andes – 

é úmida! Apesar de estar na linha dos desertos. 

O mistério dessa área chama-se “rios voadores”. É uma grande massa de ar úmido 

bombeada pela Amazônia contra os Andes, que forma uma parede de mais de 6.000 metros de 

altura. É assim que essa massa chega a áreas onde deveria haver deserto. Por isso chove na 

Bolívia e no Paraguai. 

Quarto Segredo: 

É a transferência dessa umidade amazônica para outras regiões 

Na Amazônia, o ar que vem do hemisfério norte cruza do Equador, entra e vai até à 

Patagônia. Até lá chega esse ar úmido, que vem do Atlântico Equatorial. 

Os ventos alísios do oceano sul sopram para o norte. O que faz esses ventos irem contra a 

tendência de circulação global? Dois físicos russos responderam a essa pergunta ao estudar o 

efeito do vapor dos jorros verticais amazônicos. Eles descobriram que, pela física fundamental 

dos gases, essas condensações de vapor puxam o ar dos oceanos para dentro do continente e 

criam uma espécie de buraco de água. É como uma bomba natural. A floresta traz sua própria 

umidade do oceano. 

Quinto Segredo:  

A ausência de furacões, ciclones etc.  

Se for colocado em um gráfico todos os furacões que já aconteceram na história, na região 

das florestas equatoriais não há nenhum deles. E essa região é a que tem mais energia porque a 

radiação solar é muito intensa. 

Os ciclones não existem como na Índia e Paquistão porque o topo da floresta, onde estão 

as copas das árvores, é áspero e faz com que os ventos sejam obrigados a dissipar sua energia, o 

que acalma a atmosfera. 
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É verdade que ocorrem tempestades, mas elas não costumam ser tão destruidoras. Onde 

há florestas não há secas, nem excesso de água, nem furacões, nem tornados. É como uma 

apólice de seguros contra os fenômenos atmosféricos extremos. 

A “guerra” contra a ignorância 

Esses cinco segredos estão em risco, cuja evidência nefasta se chama desmatamento. Se 

tirarem a metade do fígado de um bêbado, vai ser difícil para ele lidar com o álcool. É isso o que 

está acontecendo com a Amazônia. Está sendo retirado um “órgão vital” do sistema terrestre. 

A Amazônia é chamada de “o pulmão” do planeta, apesar de possuir função inversa, mas 

poderia ser considerado “o fígado”, ou “o coração” e tudo mais do Planeta! Essa “bomba” 

natural acima referida é como um “coração” que pulsa constantemente. O “pó de fadas” 

também funciona como uma “vassoura química” contra substâncias poluentes, como o óxido 

de enxofre. O ar mais puro é o da Amazônia! 

Apesar disso, a destruição da floresta continua ano a ano! Quando há uma ação 

devastadora através de motosserras, de tratores ou do uso de fogo, a Amazônia não pode se 

defender. As intervenções do ser humano podem tanto ser benéficas, como na medicina, como 

também terríveis, como nos exemplos anteriormente citados. Por isso é premente um esforço 

geral, de cada indivíduo que se considere brasileiro, bem como dos indivíduos dos demais países 

premiados com a presença da Amazônia, o que pode ser chamado como um esforço de “guerra” 

contra a ignorância. 

Essa “guerra” é seria uma concentração de forças para resolver um impedimento que 

ameaça tudo. Hoje, a ciência permite que se saiba que a situação é gravíssima, e a proposta é 

lutar contra a ignorância, o principal motivo da destruição da floresta amazônica e 

consequentemente do País. 

Comentários 

Até neste ponto do presente artigo, este autor transcreveu o interessante teor da entrevista 
concedida pelo Dr. Antonio Nobre, apenas ajustando alguns textos, sem influência relevante ao 
bom entendimento por parte dos nobres leitores. Daqui para frente seguem meus singelos 
comentários: 

Geralmente nesses esforços e ações audaciosos no bom sentido, sobre os mistérios 

ambientais que envolvem a Hileia, os pesquisadores geofísicos geralmente olvidam a excelência 

da parte biológica para a melhor explicação das nuanças amazônicas, apesar de serem criteriosos 

nos temas que lhes concernem.  

Certa vez este autor se viu na obrigatoriedade ética de contestar uma premissa do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), de que nos próximos 50 anos, a Amazônia dentro de 

uma visão pessimista teria um aumento de 6 a 8ºC de temperatura com a redução de 20% na 

quantidade de chuvas, e previsão otimista do aumento de 4 a 5°C de temperatura e redução de 

10 a 15% na quantidade de chuvas. Na época, através do artigo de título “ Cobiça versus 

soberania da Amazônia e suas relações com o aquecimento global”, comentou-se que tal 

premissa talvez necessitasse de uma revisão, com a certeza de que a biodiversidade estaria bem 
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viva, desde que fossem afastados os males do antropismo desastroso, pois este sim é o maior 

risco, perigo e dano que constantemente estão afetando a floresta amazônica! Acrescentou-se 

ainda que a sociedade que vive na Amazônia teria que assumir o seu papel e compromisso para 

com a região nesse grande desafio, e não simplesmente transferir para as mudanças climáticas 

os riscos de extermínio da biodiversidade na Hileia. Aliás, essa preocupação com o antropismo 

desastroso vai ao encontro daquilo que o Dr. Antônio Nobre denominou de “a guerra contra a 

ignorância”. Depois, para o bem de todos e felicidade geral da grande região, foi amplamente 

publicado houve um esclarecimento no sentido de que teria havido um grave engano nas 

exalações presumidas, pois o modelo empregado pelo INPE para as premissas acima não era 

adequado para a Amazônia e sim para áreas de clima temperado! 

O fundamento para a contestação acima referida, justamente se encaixa nos cinco segredos 

sabiamente e didaticamente referidos na entrevista do Dr. Nobre, isto é, implicitamente remete 

para a necessidade da inclusão do “sexto segredo”, que considera a enorme variância e 

hereditariedade da biodiversidade amazônida, ou seja, a ampla variabilidade dos recursos 

genéticos acolhidos pela floresta, como também dos recursos biológicos, não considerados na 

entrevista do Dr. Nobre! 

No seio da biodiversidade, em comparação com animais e microrganismos são as plantas 

aqueles componentes teoricamente mais vulneráveis às ações do aquecimento global por serem 

mais estáticas, apesar de comporem um sistema dinâmico intrínseco e extrínseco na natureza. 

A observação de uma planta pelo seu fenótipo (F) identifica que se trata do resultado do 

somatório de uma parte genética chamada genótipo (G) que pode ser representado por suas 

variâncias genéticas aditiva, dominante e epistática, além do componente ambiental (A) e 

interação GA. Assim, a expressão F=G+A+GA mostra que o meio ambiente é fator 

preponderante no ciclo vital de uma planta, daí os geneticistas sempre se preocuparem com o 

estudo da interação genótipo x ambiente, determinação das fontes de variação e decomposição 

de graus de liberdade, em busca da estabilidade genética dos genótipos em vários ambientes e 

explicações sobre a homeostase do desenvolvimento (diferente da homeostase genética) ou 

mesmo da plasticidade fenotípica em relação às variações climáticas, edáficas, topográficas e 

demais características de nichos ecológicos aos quais as plantas estão submetidas. 

Dentro de uma visão holística é muito importante para sobrepujar o enorme desafio, que 

se caracterize as espécies de plantas que são acolhidas no seio da floresta tropical úmida da 

Amazônia, que por sua vez abarca a maior ocorrência florestal natural contínua do mundo. 

Antes, porém, se faz necessário que seja oferecida uma visão geral sobre alguns tipos de 

plantas para o nivelamento do conhecimento dos nobres leitores, para se chegar de forma 

didática ao foco principal da discussão requerida neste singelo artigo. 

De maneira geral, as plantas existem com as seguintes características, entre outras: a) 

plantas alógamas (polinização aberta- exemplos: seringueira e milho), plantas autógamas 

(polinização fechada- exemplos: arroz e soja) e plantas intermediárias entre os dois primeiros 

tipos (exemplo: algodão e café); b) plantas com variação genética livre (autógamas) e plantas 
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com variação genética potencial (alógamas). No primeiro caso nenhum genótipo terá todos os 

alelos, enquanto no segundo caso aparece a grande vantagem das plantas alógamas por 

conterem na população a presença do heterozigoto, que permite maior homeostase do 

desenvolvimento em relação às mudanças do meio ambiente (grande justificativa para incluir o 

“sexto segredo” que rege a Hileia, ou seja, o segredo genético!); c) plantas estrategistas K em 

relação à partição do uso de energia, onde o maior uso é para a formação do sistema vegetativo 

(específico das plantas perenes- explica o fato de a castanheira (Bertholletia excelsa Humb. & 

Bonpl.), por exemplo, produzir mais frutos em um ano e menos no outro nas condições naturais 

da floresta), e plantas estrategistas r, específico de plantas anuais, onde a energia é 

principalmente para a formação do sistema reprodutivo (exemplos: arroz, feijão e milho); d) 

plantas que produzem sementes recalcitrantes, que não suportam ser armazenadas com pouca 

umidade em ambientes com baixas temperaturas (exemplos: seringueira, cacau, cupuaçu, 

castanha-do-brasil e guaraná, daí a obrigatoriedade da manutenção das coleções em condições 

de campo), plantas que produzem sementes ortodoxas, que suportam o armazenamento com 

pouca umidade em ambientes com baixas temperaturas (exemplos: arroz, soja, milho, trigo e 

feijão, daí poderem ser guardadas em câmaras frias), além de plantas com sementes 

intermediárias entre os dois primeiros tipos (exemplo: café); e) plantas que não suportam sombra 

(exemplo: seringueira) e plantas que suportam sombreamento (exemplo: cacaueiro); f) plantas 

que carregam em seus genomas os genes tropicais, de mais fácil adaptação a diferentes condições 

climáticas e edáficas (a grande maravilha presente nos trópicos!) e plantas que ostentam genes 

adaptados a climas temperados, de difícil adaptação em outras condições climáticas; g) plantas 

que compõem um ecossistema bastante dinâmico em interação com variadas espécies de outras 

plantas, animais e microrganismos (exemplo: floresta sempre úmida da Amazônia) e plantas 

que ocupam ecossistema com poucas espécies (exemplo: floresta de clima temperado); h) plantas 

que possuem o fenômeno da alelopatia (exsudam substâncias químicas através das raízes  que 

afetam outros genótipos vizinhos) e plantas que não apresentam esse fenômeno e que podem ser 

afetadas dentro do sistema competitivo do ecossistema. 

Além disso, dentro do bioma (grande área geográfica com a predominância de um tipo de 

vegetação bem marcante) floresta amazônica ocorre a mais rica biodiversidade da terra, 

entendida como o conjunto de plantas, animais e microrganismos em interação com o ambiente 

em que vivem. Dentro dessas vitais condições ocorrem os recursos genéticos, definidos como a 

variabilidade de plantas, animais e microrganismos integrantes da biodiversidade e que contêm 

elementos funcionais da hereditariedade, de valor atual e potencial no sentido econômico, 

social, ambiental, político, ético, cultural e histórico, para uso em programas de melhoramento 

genético, agrobiodiversidade, extrativismo, biotecnologia e em outras áreas afins. 

Nesse contexto, ainda que diversidade e variabilidade genética sejam termos alternativos 

para representar a variação genética, e ainda para efeito do melhor entendimento sobre o grande 

papel da floresta amazônica para influenciar positivamente nas condições climáticas globais 

(recente confirmação através dos estudos do  “Experimento de Grande Escala da Biosfera-

Atmosfera na Amazônia- LBA), considerando esse “fantástico e vital binômio floresta-chuva”, 



Revista RG News 2 (2) 2016 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

 

144 

 

enfatiza-se ainda a definição dos seguintes termos técnicos: a) diversidade genética- indica o 

somatório das informações genéticas conhecidas ou potenciais (ou ainda desconhecidas); b) 

variabilidade genética- indica a porção da diversidade genética capturada ou disponível; c) 

variância genética- é a medida estatística da variabilidade genética; d) centros de diversidade 

primária- onde, ademais da espécie de interesse ocorrem outras espécies silvestres relacionadas, 

com grande presença de genes dominantes; e) centros de diversidade secundária- onde ocorre a 

espécie de interesse em conjunto com poucas espécies relacionadas, com grande presença de 

genes recessivos. Como é sabido, a Amazônia é centro de origem, diversidade e variabilidade 

genética de grande número de espécies de plantas, animais e microrganismos de benefício direto 

da humanidade! A natureza levou milhares de anos para compor os genes, os sistemas alélicos 

e estruturas genéticas na formação das florestas naturais, daí a grande atenção e o respeito que 

obrigatoriamente a humanidade tem que dispensar para o tema e para o seu próprio benefício 

toda vez que alguém estiver praticando a corrupção (uso da força e do poder para auferir 

vantagens de interesse privado) ou mesmo a bioburla (fraude à vigilância e às leis ambientais em 

ações criminosas contra os recursos bióticos da natureza), com ênfase na falta do imperativo 

ético nas práticas nefastas do desflorestamento irracional e ilícito. É premente na Amazônia, a 

implantação de um consistente programa de reflorestamento nas áreas degradadas, sem solução 

de continuidade! 

Ainda dentro desse preâmbulo instrutivo para o nivelamento do conhecimento, deve-se 

enfatizar que as palavras conservação e preservação não significam a mesma coisa, pois ambas 

didaticamente reunidas na palavra proteção, remetem para: a) conservação- uso racional de um 

determinado recurso; b) preservação- não uso. Para o caso da floresta amazônica, ambas as 

palavras são importantes, pois não se pode conservar toda a Amazônia (há nichos que não 

podem ser usados, mesmo com a intenção de sustentabilidade), como também não se pode nem 

pensar em preservar toda a Hileia (deixá-la intocável), principalmente em respeito e 

consideração às cerca de 30 milhões de pessoas que nela vivem e que têm o magno direito de se 

desenvolver de maneira digna e decente! Isso significa dizer que ambos os termos são de grande 

relevância para a Amazônia, com a prevalência do bom-senso! 

No sentido da conservação, deve-se ainda enfatizar que existe aquela in situ (permanência 

da população de plantas no ambiente ao qual está adaptado, dentro da comunidade à qual 

pertence) e a conservação ex situ (manutenção dos genótipos fora dos seus locais de origem). 

Para os propósitos do vis-à-vis da floresta amazônica com as ameaças das mudanças climáticas, 

nas intenções do presente documento é de bom alvitre considerar a conservação in situ, mesmo 

levando em conta a grande importância dos oito tipos de conservação ex situ conhecidos, 

especialmente nas ações complementares entre os dois tipos de conservação. 

Em termos gerais, a conservação in situ apresenta as seguintes vantagens: a) continuidade 

do processo de evolução e adaptação- as espécies estão sempre interagindo com o ambiente 

físico e com as outras espécies do ecossistema. Para uma espécie existir no futuro ela deve estar 

apta a competir com outras espécies, e sua capacidade de competição será mantida somente se 

for permitida a continuidade do processo evolutivo através das forças evolucionárias da 
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mutação, migração, recombinação, seleção natural e deriva genética, isto é, a plena colocação 

em prática da teoria sintética da evolução, ou seja, a sobrevivência dos mais adaptados. Os 

ambientes bióticos e abióticos mudam constantemente, e as interações são primordiais para o 

sucesso evolucionário de longo prazo, inclusive no aparecimento de novas espécies mais 

adaptadas aos nichos mais modernos. Esse aspecto é cada vez mais importante em função das 

mudanças climáticas globais que estão acontecendo como resultado do aquecimento global. 

Dessa forma, para persistirem em face das mudanças dos padrões climáticos, ao longo do tempo 

as plantas terão que se adaptar, assim como migrar e colonizar novas áreas, com ênfase no 

aparecimento de tipos novos; b) conservação de outras espécies de plantas, animais e 

microrganismos associados; c) facilidade para conservar uma população viável de uma espécie 

em relação à conservação ex situ; d) conservação de espécies com sementes recalcitrantes- cerca 

de 75% das espécies da floresta amazônica produzem sementes recalcitrantes; e) controle dos 

recursos genéticos pelas comunidades tradicionais e técnicas através da condução de reservas 

extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, agrobiodiversidade e das reservas 

genéticas para fins técnico-científicos.   

O Brasil, além de praticar todos os tipos de conservação in situ conhecidos é possuidor de 

um bom sistema de unidades de conservação in situ representado principalmente por parques e 

reservas, com destaque para a alocação de 900 áreas prioritárias para conservação (43% 

localizadas na Amazônia), bem como ostentar o maior parque nacional do mundo, que é o 

Tumucumaque, situado no estado do Amapá, com cerca de 3.800.000 hectares. Afora isso, a 

Reserva do Amanã implantada no estado do Amazonas, com 2,2 milhões de hectares, contígua 

ao Parque Nacional do Jaú com 2,3 milhões de hectares, juntos formam o maior corredor de 

florestas tropicais naturais do Planeta. Estima-se que no Brasil estejam algo em torno de 20% de 

toda biodiversidade de plantas, animais e microrganismos do mundo. 

Diante desse vasto quadro de nivelamento quanto aos conhecimentos disponíveis sobre as 

plantas e ambientes físicos da floresta da Hileia e úteis aos propósitos do presente artigo, agora 

é facilmente detectado que a predominância das plantas da rica floresta são as alógamas, com 

variação genética potencial, perenes, produtoras de sementes recalcitrantes na grande maioria, 

estrategistas K, possuidoras do fenômeno da homeostase do desenvolvimento que permite maior 

capacidade de adaptação a diferentes condições ambientais, migração e colonização de novas 

áreas e enfrentamento às ameaças dos efeitos danosos das mudanças climáticas, além de outras 

características de elevada importância para o tema, como a importante capacidade evolutiva dos 

componentes da biodiversidade. 

Tudo isso nos conduz facilmente à afirmação de que as mudanças climáticas que vêm 

ocorrendo ao longo de centenas de anos jamais serão catastróficas para a floresta amazônica, 

principalmente em face da excelência das populações de plantas que acolhe, que conforme foi 

visto têm grande capacidade de responder aos perigos das mudanças climáticas.  

Agora, recordando a entrevista do Dr. Nobre, de nada adiantará essa refinadíssima 

constituição biológica, física, química e ambiental no sentido holístico se a regra for o uso da 
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motosserra, como outrora foi cumprida por um ex-governante de um importante estado da 

Amazônia Brasileira. 

 

Diante do exposto está desvendado o mistério do segredo genético do encantamento da 

Amazônia e exposta a lógica do: 

 

“SEXTO SEGREDO”.  

“A floresta não sabe reclamar e nem se defender, mas sabe punir”.  


