
Jatobá: num
ambiente saturado

de gás carbônico,
mais fotossíntese





não é sair plantando florestas de jato-
bá pelo país na esperança de diminuir
o efeito estufa. Mas, sim, entender o
mecanismo fisiológico dessa planta,
cujas pesquisas estão em estágio mais
avançado, para um dia tentar otimizar
a assimilação de carbono do jatobá e
outras árvores tropicais, que devem
ter um metabolismo semelhante."

Se o comportamento do jato-
bá adulto na floresta for se-
melhante ao de sua muda
criada em ambiente contro-
lado, essa árvore poderá en-

gordar consideravelmente caso a at-
mosfera da Terra atinja os tais 720 ppm
de CO2 em 2075, como sugerem algu-
mas estimativas. Nesse hipotético ce-
nário futurista, dizer que a árvore do
jatobá vai elevar sua biomassa - ter
mais e/ou maiores folhas e raízes e,
sobretudo, produzir mais madeira -
equivale a afirmar que esse vegetal vai
seqüestrar mais carbono do ar. Afinal,
a celulose da madeira é uma das me-
lhores formas de estocar o carbono
hoje presente no CO2 atmosférico.
"Ainda não sabemos, no entanto,
como a árvore do jatobá, em sua inte-
gralidade, responde ao aumento de
CO/, comenta Marcos Aidar, outro bió-
logo do Instituto de Botânica envolvido
no projeto. "Não podemos precisar, por
exemplo, quanto desse dióxido de car-
bono a mais que entra na planta acaba
saindo em sua respiração."

Ao lado da água e da luz, o dióxido
de carbono é um composto necessário
para as plantas realizarem fotossíntese
(produção de energia). O CO2 absorvi-
do por um vegetal só pode ter dois des-
tinos: uma parte fica retida no interior
do vegetal e outra é devolvida à atmos-
fera pela respiração. A parcela que per-
manece na planta é usada em reações
químicas que geram a celulose e outros
açúcares. Alterar a mistura da quanti-
dade de CO2 eliminada pelas plantas, e
sobretudo da fração empregada na
produção de carboidratos e madeira, é
um objetivo perseguido pela indústria
de papel, setores da agricultura e cien-
tistas como Buckeridge e Aidar.

Nas últimas décadas, a elevação nos
níveis de dióxido de carbono na atmos-
fera se deveu basicamente a mudanças
no uso do solo (derrubada e queima de
florestas) e ao incremento da atividade
industrial, sobretudo em razão da com-
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Superfície de uma folha de
jatobá em 1919: 40% mais estômatos
(pontos em destaque)".

bustão acelerada de combustíveis fós-
seis (carvão, petróleo e gases). Medi-
das em nível global para combater uma
série de problemas ambientais, entre
os quais a escalada do efeito estufa, fo-
ram discutidas na Rio + 10, conferên-
cia realizada pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) na África do Sul
no final de agosto e início de setembro.
Teoricamente, baixar as emissões de CO2
é a medida mais simples e eficaz para
atenuar o impacto do efeito estufa, que
deve esquentar em alguns graus o cli-
ma na Terra e mudar o regime de chu-
vas em pontos do globo. Porém, esse
objetivo é de difícil execução, pois os
Estados Unidos, que sozinhos despe-
jam um quarto do dióxido de carbono
da atmosfera, não estão dispostos a as-
sumir tal compromisso, como ficou cla-
ro mais uma vez ao fim da reunião da
ONU (veja quadro à pago 32).

Entre as propostas alternativas ou
complementares à redução na emissão
de CO2, a manutenção das matas tropi-
cais (e o eventual reflorestamento de
novas áreas) é freqüentemente aponta-
da como capaz de atenuar as mudanças
climáticas, sobretudo devido ao poten-
cial de seqüestro de carbono exibido
pelas árvores. Um potencial que, aliás,

ainda está longe de ser bem conhecido
e pode variar muito em função de vá-
rios fatores, como a idade e o tipo de
árvore analisada. Normalmente, costu-
ma-se dízer que as florestas tropicais
têm uma grande capacidade de retirar
CO2 do ar. Mas cálculos recentes feitos
no âmbito do Experimento de Grande
Escala da Biosfera-Atmosfera na Ama-
zônia (LBA), um megaprojeto interna-
cional liderado pelo Brasil, apontam
que o potencial de seqüestro de carbo-
no desse ecos sistema pode ser mais
modesto do que se imaginava (veja
Pesquisa FAPESP n" 72). É nesse con-
texto que se encaixam os estudos dos
pesquisadores do Instituto de Botânica
sobre o metabolismo do jatobá em am-
bientes ricos em dióxido de carbono.

O principal experimento de campo
com a Hymenaea courbaril foi conduzi-
do no ano passado em colaboração
com Carlos Martinez, então na Univer-
sidade Federal de Viçosa (UFV), em
Minas Gerais, e hoje na Universidade
de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto.
Em Viçosa, as mudas da planta foram
cultivadas em dois tipos de câmaras es-
peciais: uma em que a mistura de gases
era igual à da atual atmosfera (360 ppm
de CO2) e outra cujo ar era mantido, de



...do que hoje, quando a
concentração de gás carbônico é
20% maior (ampliação 25 vezes)

forma artificial, com uma concentra-
ção constante de 720 ppm de CO2. Es-
ses dispositivos não reproduzem à per-
feição o hipotético ambiente de 2075 -
por exemplo, a temperatura e a umida-
de, parâmetros que devem variar com o
aumento do efeito estufa, não são con-
troladas. Ainda assim, o uso das câma-
ras é universalmente aceito para esse
tipo de ensaio comparativo. "Há mé-
todos mais sofisticados e caros, mas a
maioria dos trabalhos utiliza essas câ-.
maras', pondera Buckeridge. Ao longo
do experimento, vários parâmetros das
plantas criadas sob condições ambien-
tais distintas foram medidos e, poste-
riormente, confrontados.

Outra metodologia usada pelos
pesquisadores foi bombear diferentes
concentrações de dióxido de carbono
apenas nas folhas de jatobá - e não na
muda inteira. Com essa abordagem
mais direcionada, concentrada na par-
te da planta que absorve e emite gases,
a equipe de Buckeridge descobriu que
as folhas do jatobá só atingem o ponto
de saturação na absorção de CO2
quando a concentração do gásultrapas-
sa as 1.000 ppm. Trata-se de um ponto
de saturação altíssimo, comparado com
o de outras plantas tropicais. A bromé-

lia Alcantarea imperialis, por exemplo,
não consegue mais aumentar sua velo-
cidade de assimilaçãode dióxido de car-
bono se colocada num ambiente com
600 ppm. Com o pau-brasil (Caesalpi-
nia echinata), o mesmo acontece quan-
do a taxa de CO2 bate em 700 ppm. "Se
nossa hipótese estiver certa, o jatobá
ainda estará respondendo à mudança
de concentração desse gás muitas déca-
das depois de outras plantas terem che-
gado ao ponto máximo de sua assimi-
lação de carbono", comenta Aidar.

p(émde mostrar que as mu-
das de jatobá se comportam
de forma diferente quando
cultivadas em concentra-
ções distintas de CO2, os

trabalhos comprovaram alterações na
estrutura celular das folhas da plantas.
A equipe do Instituto de Botânica, inte-
grada também por Paula Costa, Solan-
ge Viveiros e Sonia Dietrich, verificou
que o número de estômatos dos jatobás
criados a 720 ppm de CO2 era cerca de
15% menor do que o medido nas mu-
das mantidas a 360 ppm. Presentes fun-
damentalmente na superfície das fo-
lhas, onde controlam a entrada e saída
de gases das plantas, especialmente a

absorção de CO2 e emissão de vapor
d'água, os estômatos são conjuntos de
células que fazem o papel de poros
dos vegetais.°que a variação no nú-
mero de estômatos de um vegetal tem
a ver com o maior ou menor volume
de CO2 na atmosfera? Em ambientes
extremamente ricos de dióxido de
carbono, a planta se adapta às condi-
ções da atmosfera e reduz seu núme-
ro de estômatos para não captar uma
quantidade excessiva de CO2, o que
seria improdutivo ou até prejudicial
para o seu organismo. "Mudanças na
densidade estomática fazem parte do
mecanismo de regulação do metabo-
lismo da planta': diz Buckeridge. "Isso
já foi verificado em plantas de clima
temperado e na Arabidopsis thaliana
(planta-modelo para a biologia) ex-
postas a altas concentrações de CO2.''

Alterações no índice de estômatos
das plantas não é um fenômeno pre-
visto apenas para o futuro, quando e
se o aumento do efeito estufa se agra-
var ainda mais. Na verdade, há fortes
indícios de que essas mudanças na es-
trutura celular das folhas acontecem
há, pelo menos, dois séculos. Traba-

lhos feitos em centros do exterior mos-
tram que, com a Revolução Industrial
e a elevação gradativa da emissão de
gases tóxicos como o CO2, os vegetais
de hoje apresentam menos estômatos
do que os do passado. A equipe de
Buckeridge também comprovou esse
fenômeno com o jatobá. No herbário
do Instituto de Botânica, pegaram fo-
lhas de uma árvore de 1919, época em
que a concentração de CO2 rondava as
300 ppm, 20% a menos que a atual, e
viram que esse exemplar da espécie ti-
nha uma densidade de estômatos 40%
maior do que a das atuais Hymenaea
courbaril. "Se confrontado com as mu-
das de jatobá que cultivamos em Viço-
sa a 720 ppm, o espécime do início do
século passado tinha praticamente o
dobro de estômatos", compara Aidar.°leitor pode não ter percebido um
paradoxo que emerge dos experimen-
tos realizados com as mudas de jatobá
no suposto ambiente de 2075, rico em
CO2• Nessas condições, a planta exibe
um aumento de 50% de seu açúcar e
dobra a assimilação de dióxido de car-
bono. Essesdois últimos dados levam a
crer que, em relação à situação atual, a
fotossíntese da planta também deve
duplicar se os níveis de CO2 aumenta-
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rem em 100% nos próximos 75
anos. Até aí tudo faz sentido. Mas
a diminuição no número de estô-
matos bagunça um pouco esse
quadro. Afinal, essa alteração é
uma tentativa de ajustar para bai-
xo - e não para cima, como os da-
dos anteriores sugerem - os ní-
veis correntes de fotossíntese da
planta. "Pode ser que, apesar de
ter diminuído o número de estô-
matos, a eficiência das estruturas
celulares que restaram e são res-
ponsáveis por captar CO2 tenha
se aprimorado", diz Buckeridge.
Essa contradição é um indício de
que o metabolismo do jatobá tra-
va uma espécie de luta interna
tentando ajustar o nível de fotos-
síntese num ambiente mais rico
em dióxido de carbono.

Muitos botânicos acreditam
que as plantas têm um mecanis-
mo interno que lhes permite sen-
tir a sua quantidade de carboidratos
(açúcares) e, assim, ajustar os seus ní-
veis de fotossíntese para evitar a absor-
ção excessiva de dióxido de carbono.
Por essa teoria, quando a produção de
açúcares atinge um nível muito eleva-
do, acima da capacidade de uso do ve-
getal, um sensor manda uma ordem
para cessar a fotossíntese e, por conse-
qüência, diminuir a assimilação de CO2

e a síntese de celulose. Na opinião de
Buckeridge e Aidar, a determinação de
genes que codificam proteínas impor-
tantes para o funcionamento desse sen-
sor natural de açúcar, como a enzima
conhecida como rubisco (ribulose
1,5-difosfato carboxilase), poderá ser
útil para tentar controlar a entrada de
dióxido de carbono e a produção de ce-
lulose de uma árvore.

-

Mudas: com o dobro de
gás carbônico no ar, duplicam
a produção de açúcares

Entusiasmados com os resul-
tados obtidos com as mudas de
jatobá a 720 ppm de CO2, os pes-
quisadores do Instituto de Botâ-
nica resolveram defender publi-
camente a idéia de pesquisar o
uso de terapia gênica em plantas
para perseguir tal intento. Num
artigo publicado em abril na re-
vista eletrônica Biota Neotropica,
mantida pelo programa Biota-
FAPESP,a dupla propôs algumas
rotas bioquímicas que poderiam
ser alteradas nas plantas com o
intuito de controlar sua fotossín-
tese, o metabolismo de carboi-
dratos (açúcares) e também a sín-
tese de celulose. "Sabemos que
essa idéia é controversa, mas de-

fendemos abordagens que sejam segu-
ras do ponto de vista ambiental", expli-
ca Aidar. Para serem ecologicamente
corretas, essas intervenções no genoma
das plantas não devem ser repassadas
para seus descendentes. Dessa forma, a
natureza não seria atingida por espécies
transgênicas, que poderiam competir e
se tornar dominantes em relação às
não-alteradas em seu DNA.

Rússia viabiliza acordo internacional
Se a medida do sucesso da Rio +

10,a cúpula mundial da ONU para o
desenvolvimento sustentável encer-
rada mês passado em Iohannesbur-
go, é a adesão dos Estados Unidos
aos compromissos estabelecidos pelo
Protocolo de Kyoto, a reunião pode
ser considerada um fracasso à pri-
meira vista. Na África do Sul, a admi-
nistração George W. Bush não deu
garantias de reduzir as emissões de
dióxido de carbono, o principal res-
ponsável pelo efeito estufa. Mas o
que pareceu vitória da intransigência
dos norte-americanos, responsáveis
por um quarto das emissões globais
de CO2, pode ser um sinal de isola-
mento crescente da posição do país.

Embora a cúpula não tenha pro-
duzido fatos bombásticos, o final.1
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desse megaevento, que reuniu repre-
sentantes de 190 países, pode ter pa-
~imentado o caminho para que Kyo-
to comece a sair do papel. °proto-
colo prevê, até 2012, a diminuição da
emissão de CO2 dos países industria-
lizados aos níveis anteriores a 1990.

Para entrar em vigor, o acordo
precisa ser ratificado por pelo menos
55 países (o que já foi conseguido)
que respondam por, no mínimo, 55%
das emissões globais de COz - exi-
gência difícil de ser cumprida sem a
adesão dos Estados Unidos e de seus
aliados no campo ambiental. Mas o
cenário mudou ao término do en-
contro, pois a Rússia, o segundo mai-
or emissor de CO2 do planeta, e o
Canadá, um seguidor do receituário
de Washington, disseram que ratifi---

carão o protocolo em breve. A Aus-
trália também estuda cumprir as
normas de Kyoto.Como os 15países
da União Européia e o Japão ratifica-
ram o acordo no início do ano, com
a entrada da Rússia, mesmo sem os
Estados Unidos, o protocolo pode
decolar. Paísespobres e em desenvol-
vimento, como o Brasil, estão isentos
de cumprir as metas.°Brasil, aliás, foi notícia na Rio
+ 10 ao apresentar uma proposta
que chamou a atenção: defendeu a
idéia de que, até 2010, 10% da ener-
gia utilizada globalmente viesse de
fontes renováveis, como a energia hi-
droelétrica. A sugestão, porém, foi
rechaçada pelos Estados Unidos e os
países produtores de petróleo, com
exceção da Venezuela.

I



Para os pesquisadores do
I?stituto ?e Botânica, dois
tIpOS de Intervenção, am-
bas teoricamente seguras
do ponto de vista ambien-

tal, poderiam ser tentadas em plantas
com o intuito de aumentar a sua eficiên-
cia na tarefa de limpar a atmosfera de
dióxido de carbono. Uma das possibili-
dades seria promover alterações genéti-
cas na região dos cloroplastos das plan-
tas, visto que essa parte do genoma não
é, na imensa maioria das espécies ve-
getais, passada hereditariamente para
seus descendentes. Outra alternativa
seria o desenvolvimento de remédios ou
vacinas gênicas que pudessem ser ad-·
ministradas temporariamente, apenas
pelo tempo que se julgar necessário, às
plantas e tivessem por objetivo atuar
sobre o seu metabolismo, levando-as à
maior produção de fotossíntese e assi-
milação de carbono.

Nem todo mundo aprovou as idéias
de Buckeridge e Aidar. No número se-
guinte da revista Biota Neotropica, dois
pesquisadores da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), Fábio Ru-
bio Scarano e Eduardo Arcoverde de
Mattos, fizeram um artigo criticando
as propostas de seus colegas paulistas.
"(As propostas) pecam por não consi-
derarem importantes aspectos ecoló-
gicos e sociopolíticos, tais quais im-
previsibilidade ecológica, a existência
de um grande potencial de seqüestro

de carbono por plantas nativas não-
manipuladas e a relevância da sobe-
rania científica e política no que se re-
fere ao tema das mudanças globais",
escreveram Scarano e Arcoverde. Ob-
viamente, os conhecimentos em fisio-
logia vegetal e biotecnologia ainda não
estão num nível que permita aos cien-
tistas levar adiante, no curto prazo,
qualquer uma das duas abordagens
sugeridas pelos pesquisadores do Ins-
tituto de Botânica. "Mas o tempo está
correndo e, se as previsões estiverem
corretas, temos apenas 50 anos para
decidirmos se vamos usar ou não esses
métodos de manipulação de plantas",
comenta Buckeridge.
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Impasse político: redução
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Mesmo que os estudos com o ja-
tobá não abram caminho para o de-
senvolvimento de técnicas capazes de
elevar a capacidade de as florestas tro-
picais seqüestrarem (dióxido de) car-
bono da atmosfera, as pesquisas com
a Hymenaea courbaril terão servido
para outro objetivo, tão ou mais im-
portante do ponto de vista da botâni-
ca: ajudar a entender a fisiologia das
espécies vegetais e servir de parâme-
tro para os possíveis rearranjos da flo-
ra que devem ocorrer em função das
mudanças climáticas. Muitos traba-
lhos internacionais, quase sempre
com plantas de clima temperado ou
culturas agrícolas, mostram que pode

haver alterações profundas na biodiver-
sidade da Terra devido ao aumento das
taxas de CO2 e do efeito estufa. Um es-
tudo da Universidade da Flórida pu-
blicado recentemente na revista Global
Change Biology mostrou, por exemplo,
que o rendimento de uma safra de fei-
jões é um quarto maior quando culti-
vada a 720 ppm. Com a soja plantada
em ambientes ricos de CO2, o mesmo
também parece acontecer.

No caso de árvores de clima tempe-
rado, há indícios de que, num ambien-
te com concentrações elevadas de CO2,

as espécies de sombra vão aumentar
mais a sua biomassa do que as varieda-
des acostumadas à luz do sol. Os dados
sobre o crescimento do jatobá a 720ppm
de dióxido de carbono reforçam, por
ora, essa hipótese. Em tempo: a varie-
dade de jatobá estudada no Instituto de
Botânica é uma espécie tropical que se
desenvolve à sombra quando jovem,
protegida dos raios solares pela copa
de árvores maiores. Buckeridge e Aidar
planejam agora experimentos com ou-
tras espécies tropicais, como o ipês (Ta-
bebuia spp), quaresmeiras (Tibouchina
spp), pau-jacaré (Piptadenia gonoacan-
tha)e pau-brasil, para ver o seu com-
portamento em ambientes com níveis
elevados de CO2• Outra meta é levar a
cabo ensaios mais complexos com o ja-
tobá, em que, além dos níveis de gás
carbônico, sejam controladas a tempe-
ratura e umidade nas câmaras especiais
em que as plantas são cultivadas. •
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