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quais está situada a maior parte do 
Brasil - é extremamente favorável 
à sua emissão. Pesquisa realizada 
no país, em região de refloresta-
mento com eucalipto, comprovou 
que a emissão de isopreno é maior 
no verão, em comparação com as 
demais estações do ano. 

As plantas produzem isopreno 
por meio da ativação da enzima 
isopreno-sintase, situada nos cloro-
plastos, organelas das células vege
tais responsáveis por capturar a 
energia da luz solar e armazená-la 
em compostos químicos, para uso nos 
processos metabólicos. Essa enzima 
é ativada em condições de intensa 
luminosidade e alta temperatura. O 
isopreno produzido e liberado na 
atmosfera teria diversas finalida
des, como sugerem muitas pesqui
sas científicas: defesa contra o ata
que de herbívoros, redução da inva
são de plantas indesejáveis (que com
petem por espaço e recursos), prote
ção das folhas contra compostos quí
micos do ar (como o ozônio), contra 
fortes variações da temperatura das 
folhas e para reduzir o consumo in
terno de substâncias indesejáveis (ao 
produzir isopreno, a planta descarta 
algumas dessas substâncias). 

As reações químicas do isopre
no na atmosfera são relativamente 
complexas, mas podem ser simplifi
cadas da seguinte maneira: esse hi 
drocarboneto reage com os radicais 
hidroxila (OH) e outros compostos 
em suspensão no ar, em um processo 
que leva à formação de ozônio. Esse 
composto é considerado poluente na 
camada mais baixa da atmosfera, 
onde não é natural (é gerado, a par
tir de outros compostos, por meio de 
reações estimuladas pela radiação 
solar) - caracterizando o chamado 

'ozônio mau', que pode ser prejudi
cial à saúde humana. Na camada 
mais alta da atmosfera, esse gás com
põe a chamada 'camada de ozônio', 
que filtra a radiação ultravioleta vin
da do Sol, protegendo os seres vivos 
e sendo por isso denominado 'ozônio 
bom'. Nessa camada também ocorre 
o efeito estufa. 

O efeito estufa é a retenção, por 
gases presentes na atmosfera, da 
radiação térmica emitida pela Terra, 
o que aquece o planeta. Esse proces
so é benéfico, porque mantém as 
temperaturas do planeta em níveis 
adequados aos seres vivos, mas o au
mento da concentração desses ga
ses na atmosfera registrado nas últi
mas décadas vem causando uma in
tensificação do efeito estufa, o que 
contribui para o aumento da tempe
ratura média da Terra em alguns 
graus - fenômeno chamado de aque
cimento global. Esse aquecimento, 
segundo a grande maioria dos cien
tistas, leva a alterações no clima e 
nas condições ambientais, com re
flexos danosos na fauna e na flora. 

RISCO EXAGERADO A hipótese da 
'poluição verde' sugere que o iso-
pre-no e outros gases liberados pe
las plantas ajudariam a intensificar o 
efeito estufa e levariam à produção 
de compostos químicos (como o ozô
nio) prejudiciais aos seres vivos. Essa 
ideia estimulou a realização de inú
meras pesquisas, em todo o mundo, 
sobre a emissão desses gases (em es
pecial o isopreno, o mais abundante 
deles) e sobre suas reais consequên
cias. Nos últimos anos, os resultados 
de alguns desses estudos vêm mos
trando que a preocupação com a 
'poluição' das plantas parece ter si
do exagerada. 

Medidas realizadas pelo biólo
go e físico holandês Jos Lelieveld 
e outros (Nature, v. 452, p. 737, 
2008) em certas áreas da Amazô
nia - a mais extensa floresta tropi
cal do planeta - indicaram que, se 
as emissões de isopreno ocorres
sem em quantidade significativa e 
realmente prejudicial, as concen
trações de radicais hidroxila deve
riam ser menores, já que esses se
riam destruídos nas reações com as 
emissões biogênicas. O estudo, po
rém, revelou uma concentração do 
radical hidroxila maior que a pre
vista, o que indica a presença de 
pouco isopreno na atmosfera. 

Outro estudo, realizado em flo
resta próxima à cidade de Xangai, 
na China, pelo meteorologista chi
nês Fuhai Geng e outros (Atmos-
pheric Chemistry and Physics, v. 11, 
p. 10.449, 2011), constatou a baixa 
produção de ozônio devido à oxida
ção do isopreno, resultado atribuído 
à escassez, sobre a região, dos pro
dutos intermediários necessários a 
essas reações químicas. 

Embora o conhecimento sobre a 
produção e liberação do isopreno 
pelas plantas e os reais efeitos des
se composto na química da atmos
fera e nas mudanças climáticas ain
da seja restrito (o que torna impor
tante a realização de novos estu
dos para melhor elucidar esses me
canismos), os resultados das pes
quisas já realizadas a respeito dos 
COVs evidenciam que a biosfera -
o conjunto de todos os seres vivos 
e seus habitats - mantém um equi
líbrio notável com a atmosfera. Isso 
remete à antiga afirmação de que 
"a natureza é sábia". E reforça a 
necessidade de preservarmos essa 
'sabedoria'. 
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Text Box
Fonte: Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v. 51, n. 303, p. 54-55, maio 2013.




