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Coronavírus, Genética das Populações e Ciências Humanas9 
Ángel GÓMEZ MORENO10 

 

Neste estudo, enfatizo a relação entre a geografia do coronavírus e a genética 
européia. Certamente, impressiona que a epidemia (não vale a pena chamá-la de 
pandemia) derivada do coronavírus (SARS CoV-2) tenha iniciado nas comunidades 
humanas em que prevalece o haplogrupo R1b, característico da Europa Ocidental. No 
entanto, é mais surpreendente que esse fato tenha escapado à atenção da comunidade 
acadêmica, que deve trabalhar com a hipótese atual devido a suas implicações [a esse 
respeito, veja a imagem 1, que adiciona porcentagens do referido haplogrupo R1b a 
uma gradação de intensidade da mesma cor.] 
 

Imagem 1 
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De seu foco difusor na distante China, o coronavírus deu um salto para a Europa de 
uma maneira impossível de identificar (sua rastreabilidade é complexa, como 
sabemos). A única certeza é que esse invasor minúsculo e temível, cuja existência as 
autoridades chinesas informaram à OMS em 31 de dezembro de 2019, virou a cabeça 
na Europa um mês depois. Foi no dia 31 de janeiro quando dois turistas chineses que 
estavam em Roma foram hospitalizados por apresentarem um quadro clínico suspeito 
e preocupante. Em questão de dias, o vírus se espalhou por toda a Lombardia, 
Vêneto, Emília Romanha e todo o norte da Itália, infectando milhares e milhares de 
pessoas. 
 
Nessa região, o coronavírus se enraizou com força incomum, de modo incomparável 
ao que aconteceu em outras partes, incluindo o sul da Itália. O mapa italiano do 
coronavírus foi imediatamente esboçado e permaneceu praticamente inalterado: a 
epidemia vai aproximadamente quando descemos a Península dos Apeninos e tem a 
menor frequência (em número de infecções e mortes) na Calábria e na Sicília. A 
geografia e as magnitudes do coronavírus, atualizadas conforme especialistas da 
Universidade Johns Hopkins (Baltimore, MD, EUA), são de domínio público [Os 
números correspondem aos do banco de dados em 19 de abril de 2020]. 
 
Para os iniciados em Genética de Populações, o mapa do coronavírus mostra que a sua 
doença causadora (COVID-19) tem uma incidência mais alta nas áreas onde o 
haplogrupo R1b predomina. Esclareço que o haplogrupo é definido pelas variações 
no DNA de um indivíduo, compartilhadas com membros da mesma comunidade 
humana. Alelos determinam o DNA e existem muitas doenças e síndromes 
hereditárias devidas à alteração de alguns alelos. 
 
O especialista em genética – geneticista – é um cientista no campo da Medicina ou da  
Biologia Molecular. Por outro lado, a Genética da População diz respeito, entre outros, 
ao linguista (indo-europeu, por exemplo) e ao especialista em Pré-História ou História 
Antiga. Da mesma forma, suas ferramentas de trabalho não estão em laboratório, mas 
fundamentalmente em uma boa biblioteca, e são continuamente baseadas em 
estatísticas. Às vezes, a Genética de População é usada para pesquisas mais detalhadas no 
tempo (na Idade Média e até posteriormente). Nestes casos, é possível reconstruir o 
passado de uma maneira inimaginável até recentemente. 
 
Assim, o DNA atual de La Mancha (que carrega algumas variedades de R1b) remonta 
aos gascões e vascos que acompanharam o rei Afonso VI (c. 1040-1109) de Leão em 
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sua campanha em Toledo em 1085 (trato disso em um livro de 2018 que enfoca a 
localidades da Mesa de Ocaña, apoiadas pela toponímia). Do mesmo modo, a genética 
dos maiorquinos de hoje confirma que sua origem se encontra no Ampurdán, nos 
Pirineus e no Languedoc, já que eles repovoaram as Ilhas Baleares após a campanha 
de Jaime I (1208-1276). 
 
Vale a pena revisar S. M. Adams et al., “The genetic legacy of religious diversity and 
intolerance: paternal lineages of Christians, Jews and Muslims in the Iberian 
Peninsula”, The American Journal of Human Genetics, 83 (2008), 725-736. Neste estudo, 
vê-se como na Península Ibérica, assim com na maioria européia (com os diferentes 
ramos do haplogrupo R1b e, especificamente, com um poderoso R1b1b2a1b*, 
também conhecido como R1b1b2a1a2, P-312 ou S-116), existem duas importantes 
minorias genéticas não europeias: uma norte-africana (10,6%) e outra sefardita 
(19,8%), o que reflete séculos de contato e processos de conversão voluntária ou 
forçada. 
 
Esse estudo foi realizado em um total de 1.140 indivíduos. No mapa resultante, 
impressiona a correspondência total de haplogrupos com grupos étnicos ou raças, 
operação que não deixa dúvidas quando se identifica automaticamente haplogrupos e 
grupos étnico-culturais. Por exemplo, não deixa de ser um excesso fazer judeus de 
todos os indivíduos que portam haplogrupos J ou K. Da mesma forma, deve-se ter 
em mente que, na comunidade ashkenazi, R1b varia entre 8 e 9%. Por outro lado, no 
caso dos sefarditas, esse número varia entre 13 e 15% [os resultados de Adams et al. se 
encontram no mapa de diagrama na imagem 2]. 
 
Vejamos de modo pormenorizado. A maior frequência de R1b, a maior incidência, 
comprovada ou provável (ou, se você preferir, real ou potencial) do COVID-19 é 
validada em praticamente todos os casos. De fato, sua abundância é tão eloquente 
quanto sua baixa frequência ou total ausência. Em relação à Itália, deve-se notar que, 
entre os Alpes Cisalpinos e a Toscana, o R1b atinge porcentagens muito altas, pois 
está presente em mais de 60% da população masculina. Pelo contrário, no sul, onde a 
incidência de COVID-19 é menor, o R1b atinge 25% (Calábria) ou permanece em 
20% (Sicília). 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2668061/?tool=pubmed
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Imagem 2 

 
 
Em Eupedia, podemos comprovar que, no meridiano italiano, R1b cede para 
haplogrupos do Mediterrâneo oriental e o norte da África. Essa diversidade dá sentido 
a dois números tão extremos quanto os 5.561 casos por milhão de habitantes da 
Lombardia, em comparação aos 457 da Sicília. Vamos revisar os países e regiões, na 
Europa ou em outros continentes, cujos números são mais ilustrativos. Revelador é o 
caso da Grécia, onde o coronavírus mostra sua face mais amigável, uma vez que 
adiciona 200 infecções por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes (para se ter uma 
ideia das magnitudes, basta comparar esse número com os 6.882 casos em Madri). 
 
Qual é o motivo dessa diferença? Acredito que não se trata apenas do que os 
jornalistas proclamam (como Cristina Losada, que se refere ao “milagre grego” contra 
o coronavírus, Digital Freedom, 4/6/2020). Na minha opinião, esse fato concorda com 
uma realidade incontestável: a genética dos gregos difere completamente da dos 
habitantes da Europa Ocidental. Especificamente na Grécia, os haplogrupos 
hegemônicos são E1B1B, típico do norte da África, com outros dois, J2 e I2, típicos 
do Mediterrâneo oriental. Por sua vez, o haplogrupo R1b aparece em 
aproximadamente 15% da sua população [Verifique-se em um dos mapas genéticos 
do Projeto Eupedia na imagem 3]. 
 

https://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml
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Vejamos a Alemanha, cujos bons resultados no combate à epidemia são devidos –  
opinião quase unânime – aos meios que possui, especialmente empresas e laboratórios 
médico-farmacêuticos. Além disso, devemos acrescentar à sua eficiência e sua 
velocidade de reação contra o vírus outros possíveis fatores exclusivos. Na minha 
opinião, e sem que isso implique subestimar a qualidade do sistema de saúde naquele 
país, a genética dos alemães é mais eficaz nesse caso do que a dos espanhóis (ou 
britânicos). Os números de SARS-CoV-2 e COVID-19 na Alemanha, tão invejados 
pelos espanhóis, têm a ver com o fato de a Alemanha ser uma zona de trânsito 
genético. 
 

Imagem 3 

 
 
Certamente, nela começa a diminuição da frequência do haplogrupo R1b (44%) e o 
aumento do R1a (16%), característica dos povos eslavos. O I1 escandinavo é sentido 
na mesma medida, acompanhado por um medley genético de baixa frequência. A 
proporção da Áustria é idêntica, embora se destaquem dois fatos: a diversidade 
genética do país e, comparativamente, a baixa frequência de R1b (32%), superada pela 
soma do I1 escandinavo (12%), o R1 eslavo (19%), o eslavo-balcânico I2a-b (9%) e, 
segundo, a presença nada desprezível do haplogrupo africano E1b1b (8%) – 
curiosamente, o mesmo haplogrupo de Adolf Hitler. 
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Enfim, a Rússia, onde o haplogrupo R1a é hegemônico — pois alcança 46% do total, 
muito à frente do N (23%), de origem euroasiática e segundo em frequência, e do I2 
(11%), também euroasiático e terceiro em frequência—, o vírus tem uma cifra 
insignificante caso comparado com as de seus vizinhos da Europa Central e 
Occidental: apenas 92 casos para cada milhão [a distribuição do haplogrupo N, comum na 
Rússia e sobretudo na China, pode ser vista na imagem 4]. 
 

Imagem 4 

 
 
Como vimos, o haplogrupo R1b abarca desde o norte da Itália à Finisterra (Corunha, 
Espanha) e tem uma frequência muito alta no País Basco (85%), na Irlanda (81%) e 
em duas regiões francesas: Bretanha (80%) e Normandia (76%). Após a Irlanda, os 
grandes reservatórios do R1b por países correspondem, nessa mesma ordem, à 
España (69%), Grã-Bretaña (67%), Bélgica (61%) e Francia (58’5%). Logo a seguir, a 
Italia, com uma frequência muito distinta no norte ou ao sul. Na Europa do R1b, a 
COVID-19 tem efeitos devastadores. 
 
Por algum tempo, as cifras e a informação pareciam, de modo geral, tirar-me a razão, 
pelo menos nos casos da Grã-Bretanha e da França, dois dos grandes reservatórios de 
R1b. No entanto, na primeira semana de abril, os contágios e as cifras de mortos 
dispararam até atingir máximas. No dia 15 de abril, a França teve 1.427 mortos e a 
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Grã-Bretanha 761. As mudanças das tendências são contínuas e parecem ser a norma. 
Desse modo, no dia 16 de abril a cifra caiu à metade: 753 óbitos. As autoridades 
sanitárias devem saber, antes de tudo, que a chave deste ainda tremendo dilema se 
encontra na Genética das Populações. Na realidade, as cifras sobem e baixam de um dia 
para o outro, como na França, que no dia 16 de abril viu sua cifra de mortos reduzida 
a 753. 
 
Da Bélgica deve ser dito que lhe corresponde o lugar que ocupa, pois seu R1b 
representa 61% do R1b e os contágios por milhão de habitantes são 3.226, o que 
supera a cifra da Italia (2.920). Também surpreende que sejam tão semelhantes as 
cifras de suas duas regiões principais: a dos valões (3.078) e a dos flamencos (3.288). 
Embora as proporções não sejam exatas, a respeito da Holanda, com 49% de R1b e 
1.860 casos por milhão de habitantes, devemos dizer que apenas se afasta da fórmula 
aqui aplicada. 
 
Em nossos cálculos, só resiste — e convém precisar que de forma igualmente relativa 
— a Irlanda, embora seu número de casos, que ontem alcançou os 3.000 casos por 
milhão de habitantes, não é uma cifra baixa em termos absolutos. No entanto, 
empatar em contágios com a Suíça, que também anda pelos 3.000 casos aproximados, 
deve considerar-se um logro, já que o R1b suíço fica a mais de trinta pontos do 
irlandês: 50% em relação a 81%. Deve-se comparar magnitudes sabendo o que se faz. 
Portanto, ou é mais necessário que os parâmetros sejam idênticos ou muito 
semelhantes. Nesse sentido, chama muito a atenção que o aumento de casos na 
Irlanda seja considerado um fracasso absoluto comparado às cifras de países 
semelhantes por sua população (“Coronavirus news: Data shows Ireland has high amount of 
Covid-19 deaths compared to similar nations”). Contudo, o que importa — já 
dissemos — não é o número absoluto ou relativo de habitantes, tampouco a renda per 
capita, mas a porcentagem de R1b de cada país. 
 
Caso comparemos o R1b das cinco similar nations, percebemos que a operação é 
equivocada em sua origem. Pois o que temos aos 81% da Irlanda, já que vemos as 
respectivas porcentagens em ordem decrescente da Dinamarca (33%), Noruega 
(32%), Eslováquia (14,5%), Croácia (5%) e Finlândia (3,5)? À luz desse dado, a 
operação é aberrante. Algo que deve ser levado em conta é a divisão dos haplogrupos 
em ramos ou n ramas o en subgrupos. A esse respeito, há um dado da maior 
importancia: nos países ou regiões da Europa nas quais impera o R1b, seu ramo mais 
poderoso, tanto por sua frequência quanto extensão, é P316, S112 ou R1b1b2a1b. 
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Com frequência aderem uma etiqueta, italo-celta ou italo-céltico, pelo fato de que, no 
passado, seu foco irradiador se situavaa ao redor dos Alpes italianos. Nos últimos 
anos, foram propostas novas teorias sobre a gênese e a expansão deste e de outras 
evoluções do R1b e, em especial, prestou-se especial atenção ao País Basco como 
possível foco irradiador. Em todo caso, resaltarei novamente a importancia que o 
P312 pode ter no caso presente, já que seria o alvo ideal no caso de um possível 
conflito NBQ. Em um desenvolvimento teórico conviria ter este fator em conta 
[distribuição de P312 na imagem 5]. 
 

Imagem 5 

 
Em contrapartida, outras ramificações do R1b são quase exclusivas de um país ou 
região, como é o caso do DF27, característico da Península Ibérica e concentrado no 
País Basco e nos Pireneus. Da primeira zona, a basca, iríamos aos bascos 
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extramontanos e aos manchegos; do extremo oriental dessa mesma cadeia 
montanhosa, vamos às Ilhas Baleares, graças igualmente ao fenômeno do 
repovoamento [o ramo DF27, de acordo com o banco de dados da Eupedia em 2017, na imagem 
6]. 
 

Imagem 6 

 
 

O corte genético do Estreito de Gibraltar é o mais significativo, já que em 10 km se 
passa do haplogrupo europeu R1b ao norteafricano E1b1b. Aparentemente, caso a 
informação que dispomos está correta, a povoação autóctone do norte da África seria 
resistente ao virus, já que Marrocos só contabiliza 42 casos por milhão de habitantes. 
A esse respecto, é importante dispor da totalidade das cifras do COVID-19 em Ceuta 
e em Melilha (cidade autônoma espanhola no norte da África), embora no momento 
só dispomos dos relacionados à primeira cidade. 
 
Provavelmente esses dados respaldariam minha hipótese: 87% dos contagiados são 
europeus caucasiános, em relação a 13% de origem magrebina. Tenhamos em conta, 
por outro lado, que os europeus representam 52% do total e os segundos 48%. 
Contudo, os números oficiales se distanciam dos verdadeiros, que dizem respeito a 
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uma população de origem magrebina muito superior em porcentagem (70-75%), o 
que deixa as proporções do COVID-19 em 90-95% frente a 5-10%, respectivamente. 
Quem puder, que complete e atualize a informação relativa a estas cidades espanholas 
na África. 
 
A recontagem e fixação de porcentagens são determinantes para validar, revisar ou 
refutar a relação entre o coronavírus e o haplogrupo R1b que aqui defendo. Da 
continuação e cotejamento dos dados resultará que minha hipótese seja desestimada 
ou considerada com maior atenção. Essa análise (ou qualquer outra com base na 
Genética) pode explicar o porquê da distinta incidência do COVID-19, tanto na 
Europa quanto no resto do mundo [veja a imagem 7, mapa dos haplogrupos 
predominantes na Europa e nas zonas próximas da África e da Ásia]. 
 

Imagem 7 

 
 
Interesantíssimo é o que pode ocorrer na Austrália, onde o haplogrupo R1b é o mais 
frequente. Este dado deve ser cruzado com outros como o isolamento geográfico e o 
adicional, resultante do fechamento das fronteiras e o controle estabelecido pelas 
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autoridades nessa nação-continente [a incidência do COVID-19 na Europa está 
refletida no mapa de 5 de abril na imagem 8]. 
 

Imagem 8 

 
 
Caso não partamos do fato assinalado, não se explica a baixa incidência do COVID-
19 nos países mais povoados da Ásia e da África, que não contam com uma saúde 
pública desenvolvida como a ocidental e têm uma renda muito baixa. Refiro-me à 
India, com uma população de 1.352 milhões e uma taxa de contágios de 5,5 por 
milhão de habitantes, ou a Nigéria, com uma população de 196 milhões e pouco mais 
de 1 caso por milhão. Do mesmo modo, é chocante que o Egito (com 98 milhões de 
habitantes e 18 casos) e também a Indonésia (com 264 milhões de habitantes e 14 
casos) fiquem a anos-luz das cifras da Europa ou da América. 
 
Enfim, interesa destacar um caso especialmente revelador: o da Zâmbia, país no qual 
a metade da população chegiu a estar infectada pelo VIH (e não nos preocupamos 
com as cifras atuais, pois não preciso delas no momento) e que, na linha com o 
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restante da África Negra, apenas afeta o COVID-19. São somente 3 casos por milhão 
de habitantes. Para colocar ordem nas cifras do COVID-19 e antecipar sua evolução, 
não se pode distanciar de seus principais reservatórios, que convidam a formular uma 
série de perguntas, a primeira de todas: o que ocorrerá a partir de agora nos Estados 
Unidos? 
 
Caso a razão me caiba, devemos esperar uma explosão no número de novos casos. De 
fato, a mudança da tendência começou dias antes de que procedêssemos à seleção de 
dados para esse artigo. A causa, como se supõe, radica no fato de que o haplogrupo 
R1b está no ADN primário de muitos norte-americanos, com um grupo 
especialmente nutrido como é o dos descendentes de irlandeses, britânicos e 
escoceses, que somam 87 milhões de pessoas. A esse respeito, indico os mapas e 
tabelas do trabalho de Richard Morrill, “Race, Ancestry, and Genetic Composition of 
the U.S.”, newgeography, 22-IX-2015, que adjudica o haplogrupo R1b a 188 milhões dos 
328 milhões de habitantes dos Estados Unidos. 
 
Neste cômputo, há um procedimiento viciado em sua origem: suas cifras partem de 
uma operação falsa, pois estabelece uma correspondência absoluta entre um grupo 
social e um haplogrupo genético. O mesmo fazen Adams et al. (2008) no trabalho que 
acabamos de abordar. A impressionante cifra que chega Morrill deveria ser 
acrescentado os casos de carga autossômica R1b, de não pouca frequência no 
conjunto da população afroamericana e hispanoamericana. Da escassa incidência do 
COVID-19 na África se deduz que o coronavírus não se associa ao Mt-ADN U6, 
presente na maioria dos africanos y afroamericanos. 
 
Nos outros países da hispanoamérica, ocorre outro tanto, sem que seja determinante 
o aspecto marcadamente ameríndio de grande parte da população. Penso 
concretamente no Equador, onde um recente estudo coordenado pelo Centro de 
Investigación Genética y Genómica de la Universidad (UTE) concluiu que, frente à linhagem 
ameríndia do Mt-ADN (isto é, o ADN mitocondrial ou materno), o Y-ADN (isto é, o 
ADN paterno) revela uma mestiçagem de 60%; 30% é ameríndio e 10% africano). 
Como muitos dos ancestrais são espanhóis, o haplogrupo mais frequente é o R1b. 
  
Conclusões 
 
Concluamos. A Genética das Populações mostra que o enemigo invisível, silencioso e 
terrível que hoje enfrentamos causa mais estragos en alguns países que em outros e se 

https://www.newgeography.com/content/005051-race-ancestry-and-genetic-composition-us
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mostra mais cruel com determinados grupos ou individuos. Por isso, a Espanha e 
alguns dos países mais dinâmicos do Ocidente, no qual o R1b se encontra na maioria 
da população masculina, constituem o principal objetivo do coronavírus. A luta contra 
um inimigo tão poderoso (pouco mais que uma gripe, diziam para que nos 
tranquilizássemos) tem hoje dimensões de uma epopéia, embora não haja um único 
herói, mas milhões de pessoas que arriscam suas vidas no trato direto com os 
enfermos e em condições perfeitamente insuficientes. 
 
Era impossível antecipar o ocorrido no Ocidente europeu. Mais: ainda carecemos de 
chaves básicas para controlar e neutralizar o vírus. Só o fato dele atender 
preferencilmente um haplogrupo, o R1b, em relação ao acesso do SARS-CoV-2 ao 
corpo humano e o desenvolvimento do COVID-19, pode derivar um uso inteligente 
das armas com as quais combatemos. Narrei tudo o que sei. Oxalá que sirva para 
apontar algumas linhas de investigação e induzir uma série de atuações. 
 
Dentre as principais ideias que nos ocorrem, uma é a busca de um remédio 
(sobretudo de uma vacina) para o entorno do haplogrupo R1b. Particularmente dever-
se-á prestar atenção ao modo com o qual se interelacionam o SARS-CoV-2 e o P312, 
forma mais frequente e extendida do R1b. Para concluir, proponho um jogo que 
diríamos infantil por sua simplicidade e que, ao mesmo tempo, não pode ser mais 
revelador de que vamos por um bom caminho. 


