Enfrentando um desafio planetário

Organização internacional

O nosso planeta encontra-se em transição; as temperaturas do ar estão
a aumentar, os padrões de precipitação estão a mudar, e as calotas
de gelo a recuar. Estas alterações no ambiente estão a reestruturar
os ecossistemas a nível global. Para monitorizar estes impactes
são necessárias abordagens que permitam aceder rapidamente à
biodiversidade em escalas geográficas amplas, de modo a rastrear
as mudanças induzidas pelas alterações globais. A solução reside na
transição dos sistemas de identificação mais comuns, baseados na
morfologia dos organismos, para sistemas que se baseiam no ADN, e
que beneficiam do crescimento exponencial da capacidade tanto dos
sequenciadores, como da tecnologia computacional.

O consórcio “International Barcode of Life” (iBOL), uma aliança em
crescimento que junta organizações de investigação em 30 nações
diferentes, começou por gerar em 2010 os elementos fundacionais de
um sistema de bio-vigilância baseado no ADN. Em 2015 completou
o seu primeiro projeto - BARCODE 500K - um investimento de $125
milhões que gerou códigos de barras de ADN para cerca de 500 000
espécies. Em Junho de 2019 o iBOL irá lançar o BIOSCAN, um projeto
de 7 anos que envolve um investimento de $180 milhões, e que irá
rastear espécies em 2500 locais do nosso planeta, em paralelo com
a expansão da biblioteca de referência de códigos de barras de ADN,
necessária para a interpretação destes dados.

Os códigos de barras de ADN permitem a qualquer leigo em taxonomia
identificar espécies corretamente, bem como aceder à composição
em espécies em amostras compostas e indiferenciadas. Com
recurso a esta abordagem, as agências governamentais, empresas
do setor privado ou investigadores, podem realizar quantificações
em larga escala para aceder à estrutura dos ecossistemas.
Através do uso dos organismos como indicadores das alterações
globais, a nossa capacidade de efetuar prognósticos bióticos será
amplamente melhorada. Tal ação, permitirá à humanidade gerar
a informação necessária para formular políticas que permitam a
proteção da biodiversidade global.

O BIOSCAN representa a contrapartida biológica da forma como o
nosso conhecimento acerca de mundo físico tem progredido através da
instrumentação digital. A localização geográfica é agora determinada
por GPS, e as alterações das características de superfície por deteção
remota. De um modo similar, os sistemas de identificação baseados no
ADN irão transformar a nossa perceção acerca do mundo biológico,
permitindo a avaliação dos ecossistemas em escalas temporais e
espaciais sem precedentes. O BIOSCAN estabelece as bases para a
ativação da MISSÃO para a BIODIVERSIDADE PLANETÁRIA, um
projeto de 20 anos que tem como objetivo completar o inventário da vida,
e concomitantemente ativar um sistema de bio-vigilância global.

Resultados esperados
Através da associação da sequenciação de alto débito com a capacidade de discriminação de espécies dos códigos de barras de ADN, o BIOSCAN
permitirá documentar padrões de diversidade e biomassa em resposta a fatores antropogénicos como a reconversão do uso da terra, a poluição e
as alterações climáticas. Esta informação sobre os padrões de diversidade em várias ecoregiões, e em resposta a estes fatores, fornecerá os dados
primários essenciais para avaliar e modelar as alterações bióticas. Embora os estudos iniciais do BIOSCAN se centrem nas paisagens terrestres, este
trabalho permitirá desenvolver também protocolos que serão adotados em ecossistemas dulçaquícolas e marinhos.

Conselho Diretivo

Comité Científico Directivo

Ao longo dos seus primeiros cinco anos,
o Conselho de Administração da iBOL
foi composto por representantes
de agências de financiamento
envolvidas no apoio ao Consórcio.
Para fortalecer a sua ligação com as
organizações mais bem posicionadas
para alcançar os seus objetivos, o
Conselho do iBOL foi reestruturado.
Actualmente é composto por
representantes
seniores
das
principais
instituições
envolvidas
na investigação em biodiversidade e
genómica. O Conselho está investido
de funções estratégicas, verificando o
progresso da investigação e propondo
sugestões sobre como a impulsionar.

O Comité Científico Diretivo (SSC) é
composto por um investigador de cada
país membro. Eles dirigem o projeto
e a implementação de atividades de
investigação essenciais - rastrear a
composição de espécies e construção
de bibliotecas de referência. Eles
também supervisionam a aplicação
do código de barras de ADN em
contextos diversos. Embora o
SSC esteja focado principalmente
na coordenação de atividades
de investigação, também organiza
a conferência bienal “International
Barcode of Life”. Os seus membros
reúnem-se anualmente para avaliar o
progresso e ajustar a planificação.

Países participantes
Os Países aderentes estão empenhados no cumprimento dos objetivos do consórcio iBOL. Estes são constituídos
por investigadores destacados e representantes de organizações chave que apoiam a descoberta e proteção da
biodiversidade tanto nos seus países como no mundo.
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