
ENSAIOS HISTóRICOS

A biodiversidade e seus registros para leitura e
interpretação histórica
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0
presente ensaio histórico de
manda uma justificativa por
aparentemente se desviar da

linha temática escolhida para a série
dedicada às manufaturas papeleiras
Do terceiro ensaio da série 0 Papel
junho 1994 transcrevemos Antes
de nos adentrar na história evolutiva

das tecnologias da feitura manual de
paél é conveniente proceder a uma
pequena revisão dos constituintes prin
cípais das fibras vegetais da sua ar
quiietura estrutural assim como das
suas características físicoquímicas
mais relevantesCom este propó
sito o presente ensaio focaliza a
grandes traços o sistema declassifi
cação botânica e deverá ser comple
mentado por outros dois ensaios rela
tivos à composição química e à
morfologia das fibras formando um
conjunto mutuamente complementar

0 grande objetivo da história não
é satisfazer curiosidades sobre acon

tecimentos passados Estes são meras
infaçõescujo levantamento permite
eslabelecer os traços principais que
definem evoluções da humanidade e
do seu mundo físico circundante

Estes conhecimentos Niiiiicm antever
situações em horizontes futuros
possibilitando a tomada de medidas
corretivas em tempo hábil As

informações que os historiadores
procuram para elaborar prospeções
históricas estão disponíveis numa
grande variedade de registros que in
cluem entre outros os documentos

manuscritos os monumentos as ruí

nas de grandes aglomerados urbanos
com seus templos suas defesas seus

sistemas de captação dágua e seus
esgotos

Uma parte importante da história
humana diz respeito à biodiversidade
da qual fazemos parte Nela estão
também disponíveis registros de
acontecimentos passados que podem
ajudar a visualizar eventos futuros
Inicialinente o estudo da biodiversi

dade mostrou diferenças e semelhan
ças entre os seres vivos e seguida
mente foi mostrando as leis que re
gem a evolução dos sistemas de vida
isto é as regras que determinam as
sucessivas transformações de um
agregado de partes homogéneas em
outro mais complexo

A biodiversidade é representada
na maioria das vezes mediante a des

crição de espécies definidas através
de sua morfologia No entanto a for
ma é somente uma parte da expres
são fenotípica da espécie representa
da É necessário portanto comple
mentar estes conhecimentos com levan

tamentos relativos à prupri e ca
racterisúcas ao nível micro isto é ao

nível molecular especificamente bio
químico abrindo uma nova disci
plinaaquímicobiologia ciência que
procura determinar ás peculiaridades
de organismos vivos com relação às
suas propriedades estruturais

0 presente ensaio visa apresentar
a obra do Dr Otto R Goltlieb e suas

colaboradoras Dra Maria Auxilia

dora C Kaplan e Dra Maria Renata
de MB Borre trabalho publicado
pela Editora UFRJ 1996 sob o título
Biodi verss idade Uni Enfoque
QuímicoBiológico A leitura deste

livro permitirá atualizar aqueles três
ensaios históricos iniciais com os

novos conceitos apresentados pela
equipe liderada pelo Dr Otto Mesmo
preliminares os resultados permitem
jáviwilizir ínterpretações inovado
ras sobre a biodiversidade e sua evo

lução 0 livro formula uma pergunta
fundamental é possível a existéncia
de alguma relação entre a química e
a morfologia vegetal As respostas à
esta pergunta vão descortinando em
sucessivos capítulos a vertebralidade
da obra lnicíaltnente aponta o des
compasso temporal entre w i nfonim
ções morfológicas macrodipoim ci
desde o início das civilizações e os
conhecimentos da biologia celular ao
nível molecular micro apenas dispo
níveis a partir do século XIX

Metabolismo celular

wolundo capítulo é dedicado ao
metabolismo celular descrito como

urna complexa maquinaria físico
química que participa da origem
desenvolvimento e morte dos seres

vivos numa total interdependência
dos três estágios As organelas envol
tas numa membrana fosfolipídica
sustentadas por um citoesqueleto pro
téico dispersas num citossol aquoso
também separado do ambiente por
uma membrana celular fosfolipídica
são descritas como partes fundamen
tais desta maquinaria que em plan
tas está provida de unidades informa
tivas genes que controlam a repro
dução a formação de catalisadores
enzímas para síntese de metabolitos
primários fornecedores de mais ria
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prima e energia para outro conjunto
metabólico designado coletivamente
de metabolitos especiais por sua impor
tância neste contexto

Entre os metabolitos primários fi
guram os açúcares construídos sob a
influência da radiação solar Esta fo
tossíntese é uni processo que se rnan
teve em funcionamento por bilênios
sendo o processo físicoquímicobio
lógico que abastece quase toda a vida
através de duas reações uma que pro
duz matériaprima orgânica a outra
que permite armazenar energia quí
mica 0 metabolismo básico e inter

mediãrio de plantas autotróficas
combina fotossítese com respiração
assim formandoumísternaque inte
gra dois novos grupos de metabolitos
que resultam de urna primeira divisão
metabólica e levam por uni lado a
uni domínio macroniolecular primá
rio e a outro especial onde encontra
mos substâncias de biossfnese

SillIJACS tais COMO ligninal C taninos
condensados A conipartimentaliza
ção mediante membranas seletiva
mente permeáveis e paredes estrutu
rais para sustentação das organclas
mediante endo e exoequeleosevi
tam cruzamentos e colisões potencial
mente desastrosas

Tanto no citossol como nos plastí
deos existem dois ciclos de carboi

dratos o das hexoses e o das pentoses
Enquanto as hexoses do cítosol ser
vem para a construção da celulose
as dos plastideos fornecem amido A
fotossíntese somente ocorre com base

nas pentoses dos plastídeos responsá
veis ainda pela biossíntese de ácidos
graxas e terpenos

0 capítulo focaliza a importância
das membranas na origem da vida a
qual não poderia ter se originado sem
um primeiro gradiente íônicolelétri
co ou de concentração de substân
cias entre as duas faces da primeira
membrana celular Posteriormente a

permeabilidade seletiva em mem
branas permitiu a formação de cavi
dades e canais A diferenciação evo
lutiva do primitivo fi Ião botânico de
correu da proteção da parede inicia
mediante abundantes deposições de
celulose nessa parede Isto demanda
um processo autônomo de produção

fotossintética de carboídratos de

monstrando o quanto a forma depen
de da química Um rígido controle
genético determina a estrutura de ca
da nova camada da parede celular e
apenas após o término da divisão
crescimento e extensão celulares o
material lignínico preenche a matriz
primária celulósica de ai modo que
a quantidade produzida de lígnina e
sua localização são controladas pelo
molde celulósico

0 metabolismo especial é lema do
terceiro capítulo onde são apresen
iadas seis propriedades que caracte
rizmil os metabolitos especiais entre
a quais merecem ser destacadas a
polaridade e o tamanho molecular redu
zido por facilitar o transporte através dos
estreitos canais das membranas que
comparti mentalizam os metabolis
mos celulares assim controlando a

associação dos metabolitos A rea
tividade ou variabilidade estrutural

está ligada à modulação das men
sagens e o potencial antioxidante
protege o metabolismo vegetal contra
a ação do agente destruidor que ela
mesma produz o oxigêni

Metodologia no coleto de dados e
critérios para elaboração de índices

A cuidadosa metodologia a ser
seguida na coleta de informações
para formar o banco de dados que
deverã alimentar os trabalhos é o

tema do capítulo 5 onde é mostrado
como as ocorrências botânicas foram

codificadas de modo a agrupar os
gêneros e sucessivamente as fa
mílias ordens e subclasses Dentro
de cada subclasse foram relacionadas

em seqüência crescente de um índice
morfológico evolutivo 15 primeiro
as ordens e depois as famílias Foi
calculado o índice de herbacidade

M para cada família e o número
de substâncias isoladas em cada

espécie Estes e mais seis índices
constam dos arquivos de Ocorrências
Como exemplo do nível de complexi
dade deste índices cabe mencionar

índice Morfológico IS mediante
qual foram quantificadas Spor

ne 1980 as feições evolutivas de an
giospermas para o cálculo de um
índice porcentual de avanço evoluti
vo que representa a freqüência com
a qual 30 caracteres considerados prí

Esquema dinâmico do reino vegetal configurando a inteirconversão
campina4floresta favorecida por incremento de luz temperatura

água e oxigênio e floresta campina favorecida por diminuição dos
mesmos fatores ambientais

Luz

em espécies O
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mitivos estão ausentes em cada uma
das 291 famílias

0 índice de Herbacídade IH indi
ca a tendência de uma família a se

fazer representar por formas herbá
ceas e foi calculado para cada família
florífera atribuindo valores de 1 a

100 segundo o tipo de hábito predo
minante Um índice químico impor
tante é o Número de Ocorrências

NO por fornecer o grau de relevân
cia de uma categoria metabólica X
para um taxon escolhido A

Outros índices permitem diversos
arranjos hierárquicos de categorias
biossintéticas tais como os níveis

de oxidação 0 e de especialização
de esqueleto E perfis metabólicos
PM que permitem comparar ou pre
ver tendências de diferenciação
química entre famílias

isLeitura d r
i

tros disponíveis na
bi

eg
odiversldOICsobre sua evolução
Uma seqüência de estruturas mo

leculares coloca em evidência rela

ções evolutivas que podem passar
desapercebidas nos fenótipos clás
sicos fato que induziu um gradual
deslocamento da base para definir os
taxons do nível morfológico para o
nível molecular

0 capítulo 7 mostra a função dos
metabolitos especiais numa seqüência
de etapas biodiversificadoras na evo
I ução dos organismos A primeira eta
pa consistiu no desenvolvimento de
membranas seguida de uma segunda
etapa na qual as condições ambientais
anaeróbias mudaram para aeróbias
Uma terceira etapa presenciou o
aparecimento dentro das células das
organelas e suas membranas Na
quarta bem mais recente a célula já
administra os genomas que orientam
o desenvolvimento celular diferen

ciado mediante uma conveniente co

dificação dos sinais armazenados
passíveis de reordenação durante a
reprodução sexuada Esta capacidade
de reordenação propiciou soluções
otimizadas para a alimentação pro
blema comum e permanente para os
três maiores grupos de seres vivos
Assim surgiram três estratégias bem
sucedidas a produção autônoma

plantas a absorção fungos e a in
gestão animais

Sista integradora de registros
Nnxm e micro

0 capítulo 8 descreve a potencia
lidade do uso de metabolitos especi
ais como critérios classificadores A

biossíntese das micromoléculas obe

dece a fatores endógenos genéticos
e a morfologia é ditada principal
mente por fatores exógenos ambien
tais Assim sendo uma integração
das duas categorias de dados para
estabelecer uma sistemática nova na

classificação vegetal demanda vísua
lizar conjuntamente as variações
morfológicas e metabólicas

Os conceitos de disparidade e di
versidade são comentados e exem

plificados permitindo asseverar
que a natureza e a substituição de
categorias metabólicas na evolução
horizontal disparidade evolutiva
de angiospermas foram determina
das pela tendência evolutiva à her
bacídade

Para poder atingir o objetivo básico
de passar a biodiversidade contida
no nosso planeta em boas condições
às gerações futuras é preciso enten
der bem a relação fundamental entre
biodiversidade e a susteniabilídade

de uma comunidade biológica A úni
ca forma de avaliar as potencialidades
futuras de vida na Terra é mediante

extrapolação das condições alterna
tivas que influenciaram a biodiversi
dade ao longo das épocas geológicas
sendo necessário entender como

mutações genéticas submetidas à
seleção natural desenvolveram a
partir de umas poucas formas de vida
as infindáveis formas atuais

Mecanismos do convivência com o

oxigênio
A fisiologia dos organismos vivos

está ligada indissoluvelmente ao
oxigénio elemento indispensável
para a produção de energia para sín
tese de componentes estruturais e
de micromoléculas Por outro lado

o oxigênio e responsável pelo en
velhecimento biológico e decompõe
a nitrogenase responsável pela fixa

ção do nitrogênio A vida pode ser
considerada como uma luta travada

pelas unidades do organismo contra
as degradações hidrolíticas provo
cadas pelo ambiente oxidante Me
tabolitos antíoxidantes podem agir
como mutagênicos porquanto os re
quisitos estruturais que dão condi
ções mutagênicas ao metabolito es
pecíal são os mesmos que o carac
terizam como captor de radicais
Possivelmente a sua estrutura mole

cular e o grau de conjugação eletrô
nica que a determina permitem urna
interação específica com o DNA
Estes metabolitos especiais podem
ser equiparados a mensageiros intra
e extracelulares

Mapeamento biogeogré
0 capítulo 12 salienta a necessi

dade urgente de inventariar a biodi
versidade A urgência decorre da
previsível extinção de um quinto das
espécies durante os próximos 30
anos Simultaneamente a população
humana deverá duplicar nas regiões
mais quentes da Terra Com a dispo
nibilidade atual de mãodeobraespe
cializada e de verbas o inventário

nos neotrópicos da flora e de fungos
levaria mais 350 e 950 anos respec
tivamente Este quadro dramático
leva a considerar soluções de compro
misso visando quantificar com ra
zoável aproximação grupos de orga
nismos previamente selecionados Os
resultados dos inventários deveriam

ficar disponíveis para propiciar novos
e melhores métodos de cultura otimi

zar a sustentabilidade do solo dispo
nível e aperfeiçoar os conhecimentos
científicos e tecnológicos

Para melhor compreensão do de
senvolvimento da radiação e da re
levâncía da biodiversidade é neces
sário correlacionar as características

macro e micromoleculares inte

grandoas com a biogeografia Vá
rios exemplos apresentados mos
tram que os gradientes evolutivos
de características morfológicas e os
gradientes químicos das linhagens
vegetais estudadas apontam na sua
tendência para uma mesma direção
espacial
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A difícil quantificação do
biodiversidade

Uma situação dramática surge ao
contrastar a urgência da prospeção
vegetal necessária e a insuficiência
dos recursos disponíveis para sua
execução É lembrado um plano de
cinco pontos apresentado por Wilson
19881992 como possível caminho
de sobrevivência No entanto para
executar qualquer plano em prazos
razoáveis será necessário desenvol

ver métodos para avaliar o potencial
de riqueza morfológica e química da
vegetação natural e assim ter condi
ções de julgar a procedência da esco
lha de áreas destinadas à conservação
à pesquisa ou para orientar zonea
nie pios para fins produtivos imedia
iiscas tais como mineração barragens
hidroelétricas aglomerações urbanas
entre outras

Q capítulo sugere que a raciona
lização da biodiversidade pela teoria
de energiaestabilidade área de
biodiversidade proposta por Wilson
considera exclusivamente fatores

externos ignorando as tendências
endógenas do tipo genéticoevolu
tivasllembrado oportunamente que
o fato da biodiversidade ser normal

mente expressa pelo número de espé
cies numa certa área fornece dadas

sobre a produtividade sem indicar a
importância da região para conserva
ção ou para estabelecimento de um
banco genético

A consideração da diversidade ve
getal apenas por critérios morfológi
cos minimiza a importância do meta
bolismo Apenas pela consideração
conjunta de morfologia metabolismo
e ecogeografia é possível aumentar
a eficiência da busca de produtos
naturais específicos

Contrariando ao que a literatura
mundial propõe para a diversidade
em espécies a diversidade em taxons
de níveis hierárquicos superiores
aumenta do equador aos pelos As
sim a Amazônia apresenta uma alta
diversidade em espécies e baixa di
versidade em taxons superiores Em
suas florestas fechadas a evolução
em direção a taxons mais avançados
plantas herbáceas necessita de ener

gia luminosa obviamente insuficiente
nas matas fechadas

A biossíntese e a biodegradação
ocorrem ao longo de caminhos cícli
cos de reações metabólicas com duas
sardas importantes em direção a mate
riais poliméricos Por um lado o pro
cesso redutïvo levando à glicose que
por desidratação produz celulose por
outro lado o processo oxidativo le
vando aos precursores feri ilpropanoí
dicos das ligninas

Teoricamente nas regiões equato
riais a produção de biomassa ligno
celulósica deveria atingir um rendi
mento máximo sustentado por rendi
mentos elevados dos dois processos
fornecedores de biomassa cuja rápida
produção aumentaria a área coberta
aumentando assim as probabilidades
de adaptação morfológica

No epílogo são condensadas as
conclusões do livro mediante as res

postas a três perguntas sobre a bio
diversidade como segue

onde se encemhra
Na Amazónia onde a biomassa

exerce um papel importante na regu
lação do clima mundial e no cerrado
onde ela ainda conserva uma grande
diversidade vegetal fato que o torna
uma reserva cuja preservação é im
prescindível No entanto a resposta
exige o mapeamento químicomor
fológico de regiões brasileiras para
seleção de áreas seja para conserva
ção e estudo seja para finalidades
utilitárias como extrativismo mine

ração silvicultura agricultura pecuá
ria ou formação de barragens

Pear que esta lá
A tendência evolutiva mais ïm

portante em angiospermas a passa
gem progressiva de formas lenhosas
a formas herbáceas envolve a substi

tuição da via do chiquimato respon
sável pela formação de ligninas pela
do acetato com maiores possibilida
des arquitetônicas dos seus produ
tos A profunda complexidade mo
lecular daí resultante torna compre
ensível o aumento de diversidade

em taxons ao passar da floresta para
campos abertos

Qual é o seu futura

A triplicação do número de espécies
vegetais nos últimos 100 milhões de
anos indica que o ciclo biológico de
diversificação herbácea de arigiospermas
continua com seu vigor inicial e assinala
que a pressão contra as árvores das
florestas deverá provavelmente elevar a
diversidade em taxons

0 químico com seu conhecimento
de reatividade molecular consegue
visualizar mais facilmente a pas
sagem evolutiva de sistemas simples
para sistema estruturalmente mais
complexos dotados de propriedades
inovadoras Dentro desta moldura con

ceitual deverão ser avaliados os dados

experimentais acumulados até hoje
0 que estes dados sugerem neste
momento é esclarecido resumidamen

te em dez pontos que praticamente
condensam os 13 capítulos anteriores

A bibliografia oferece um total de
296 referências bibliográficas sobre
o tema 80 internacionais e 20r

nacionais Do total 37 foram

publicadas durante os últimos cinco
anos

A leitura do livro do Dr Otto

Gottlieh e colaboradores provoca
reflexões sobre unia problemática
fundamental situada na fronteira

dos conhecimentos científicos

relativos â vida á diversidade de
suas expressáes visíveis caos me
canismos invisíveis que determi
nam sua contínua evolução se aco
modando ao contorno ambiental e

acompanhando as mudanças geo
lógicas que o determinam Pelas re
flexões provocadas sua leitura é
mais desafiante do que fácil por
quanto freqüentemente precisa
atualizar conceitos que andam
meio perdidos no fundo da memó
ria No entanto ela é muito conve
niente para ajudar a entender e
poder opinar sobre os próximos e
importantes passos no campo das
realizações ou frustrações biotec
nológicas a
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