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Origem e domesticação de culturas nativas da Amazônia
(grifos em negrito por nós colocados)

Resumo (p. 72-73):
Análises moleculares estão fornecendo novos elementos para decifrar a origem, a domesticação e a
dispersão das culturas nativas da Amazônia em um contexto arqueológico em expansão. Dados
moleculares sólidos estão disponíveis para a mandioca (Manihot esculenta), cacau (Theobroma
cacao), abacaxi (Ananas comosus), pupunha (Bactris gasipaes) e guaraná (Paullinia cupana),
enquanto pimenta (Capsicum spp.), inga (Inga edulis), castanha do Brasil (Bertholletia excelsa) e
cupuaçu (Theobroma grandiflorum) estão sendo estudadas. Padrões emergentes incluem as relações
entre a domesticação, a antiguidade (fins do Pleistoceno para início do Holoceno), origem na
periferia, ampla dispersão pré-colombiana e clara estrutura da população filogeográfica para a
mandioca, abacaxi, pupunha e, talvez, pimentas capsicum. O cacau representa o caso especial de
uma espécie amazônica possivelmente levada para domesticação na Mesoamérica, mas um exame
minucioso dos dados moleculares sugere que ele também pode ter tido algumas populações
incipientemente domesticadas na Amazônia. Outro padrão inclui as relações entre as espécies com
populações incipientemente domesticadas ou populações muito recentemente domesticadas,
rápida dispersão pré- ou pós-conquista e a falta de estrutura da população filogeográfica, como por
exemplo, a castanha do Brasil, cupuaçu e guaraná. Esses padrões contrastam a origem periférica da
maioria das espécies com populações domesticadas com a subsequente concentração de seus
recursos genéticos no centro da bacia, ao longo dos principais rios de água branca onde altas
densidades populacionais desenvolveram-se antes da conquista. Análises genéticas moleculares
adicionais sobre estas e outras espécies permitirão uma melhor análise destes processos e nos
permitirão relacioná-las com outros padrões ecológicos históricos na Amazônia.
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2.7 Guaraná (p. 88-90)

O guaraná (Paullinia cupana Kunth var. Sorbilis [Mart.] Ducke, Sapindaceae) foi domesticado na
região entre os rios Tapajós e o baixo Madeira, na Amazônia Central do Brasil, pelos Sateré-Maué,
um povo do tronco linguístico Tupi [114]. O primeiro europeu a mencionar o guaraná foi o jesuíta
João Felipe Bettendorff [115] em 1669, que observou que os Sateré-Maué eram os cultivadores
originais da planta; ele não mencionou quaisquer outros grupos étnicos que cultivavam o guaraná.
Os Mundurucu, outro grupo de língua Tupi, ocupam a área imediatamente ao sul dos Sateré-Maué e
não cultivam guaraná tradicionalmente [116]. O guaraná é importante na mitologia Sateré-Maué
por causa de sua relação com a sua origem. Conforme relatado pela Sateré-Maué ao etnógrafo
brasileiro Nunes Pereira [117], em 1939, a gênese de guaraná envolve rivalidades entre dois irmãos
e sua irmã, Onhiámuáçabê. Os irmãos não queriam que ninguém se casasse com sua irmã porque ela
conhecia todas as plantas, as quais eram bons remédios. Ela também era a dona de um lugar
encantado chamado Noçoquem, onde ela havia plantado uma árvore de castanha do Brasil. Um dia,
uma pequena cobra apaixonou-se por ela, e então lançou um perfume ao longo de uma trilha usada
por Onhiámuáçabê. Ela gostou muito daquele aroma. Então, a serpente avançou na trilha e tocou-a
de leve na perna enquanto ela passava. Ela ficou imobilizada; a cobra se aproveitou dela e ela
engravidou. Os irmãos ficaram furiosos. Onhiámuáçabê deu à luz um belo menino, e quando o
menino tinha idade suficiente, ela o levou para o lugar encantado para comer castanha do Brasil.
Uma cutia notou que alguém tinha feito um incêndio na base da árvore castanha do Brasil para assar
castanhas e relatou o que tinha visto aos irmãos. Eles tinham guardas postados no lugar encantado,
e quando o menino veio para comer mais algumas nozes no dia seguinte os tios o decapitaram. Sua
mãe ouviu os gritos de angústia do menino, mas já era tarde demais. No momento em que ela
chegou ao lugar encantado, ele estava morto. Ela arrancou o olho esquerdo do menino e plantou.
Mas a planta que germinou não era boa; era o falso guaraná. Ela, então, arrancou o olho direito e
plantou; esse se transformou no verdadeiro guaraná. Ela falou em voz alta, como se a criança ainda
estivesse viva: -Você, meu filho, será a maior força da Natureza. Você vai fazer o bem para todos os
homens. Você será grande. Você vai libertar os homens de algumas doenças e curá-los de outras. E
do cadáver enterrado do menino levantou-se o primeiro Sateré-Maué.
Recentemente, o significado deste mito se tornou notavelmente claro. A variedade sorbilis de
guaraná produzida pelos Sateré-Maué é um poliploide de alto nível, com 210 cromossomos em vez
do padrão de 24 cromossomos para o gênero. O número e morfologia dos cromossomas sugerem a
combinação de um tetraploide e um hexaploide [118], que pode ser de gêneros diferentes [114]. Em
essência, este mito captura o evento de domesticação do guaraná, que ocorreu quando a mulher
mitológica reconheceu que um tipo especial de guaraná se tinha tornado disponível para ela,
distinto do falso guaraná - mais comum e menos útil, e que deveria ser plantado para o benefício das

3-5
gerações futuras. O guaraná verdadeiro é notavelmente diferente dos falsos guaranás (outras
espécies do gênero Paullinia) que crescem espontaneamente no território Sateré-Maué, tanto que
qualquer observador pode facilmente distinguir morfologicamente os dois pelos frutos e sementes
maiores, das frutas brilhantemente coloridas do verdadeiro guaraná. Poliploides que se reproduzem
sexualmente geralmente mostram notável variabilidade morfológica [3119], o que tem sido
observado no guaraná [114,120], e podem ter diferentes adaptações ecológicas [119], que também
foram observados no guaraná, que está bem adaptado aos agroecossistemas indígenas e não
sobrevive por muito tempo em florestas secundárias (capoeiras). Quando pode ter ocorrido o
evento de domesticação? O sistema de produção de alimentos tornou-se mais importante do que o
forrageamento cerca de 4.000 anos atrás [121]. Este prazo corresponde à expansão do tronco Tupi
[122], que começou a partir do que é hoje Rondônia, no sudoeste da Amazônia. Os Sateré-Maué
podem ter chegado ao seu local atual cerca de 2.000 anos atrás, o que proporciona uma idade
máxima razoável para o evento de domesticação mencionado no mito, apesar de que um ancião
Sateré-Maué acha que ele pode ter sido apenas 600 anos atrás [123]. Considerando que outros
grupos Tupi na vizinhança não avaliam o guaraná como sendo tão importante como o é para os
Sateré-Maué, parece provável que o evento de domesticação ocorreu após a chegada do SateréMaué no presente local. Provas para uma domesticação, possivelmente, mais tardia, é a falta de
variabilidade genética molecular observada na variedade sorbilis entre as amostras coletadas em
três áreas da Amazônia Central, incluindo Maués [120], o município em que a Sataré-Maué vivem.
Neste estudo, Sousa usou 16 RAPD primers para gerar 150 marcadores (média de 9,4 marcadores
por primer; mínimo cinco; máximo 13), o que é razoável para um diploide (por exemplo, Rodrigues
et al [59] gerou 14,1 marcadores por primer para pupunha). Para um elevado nível de poliploides
exibir uma gama de bandas diploide, não deve ter havido mutação nas sequências do primer desde o
evento poliploide, novamente sugerindo que o evento é recente. O estudo examinou 75 clones
obtidos a partir de Maués (47), Iranduba (6) e Manaus (22), e utilizou o coeficiente de similaridade
de Dice para examinar as relações genéticas entre esses clones. O dendrograma de similaridade de
Dice mostrou que a maioria dos clones estão estreitamente relacionados (90% das combinações
possíveis tinham semelhança superior a 0,6) e não houve estruturação geográfica. A falta de
estrutura geográfica sugere uma dispersão recente a partir de Maués, o que está de acordo com os
relatórios do período colonial que afirmam que, inicialmente, apenas os Sateré-Maué cultivavam o
guaraná [116] e novamente sugere uma origem muito recente para a planta.

p. 95:
Evidências genéticas também lançam luz sobre os padrões de dispersão. (...). Quando a cultura é de
domesticação incipiente ou tornou-se importante apenas recentemente, nenhuma clara
estruturação genética ocorre, como no Brasil castanha, cupuaçu e guaraná.
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Conclusões (p. 96):

As informações disponíveis sobre a origem e domesticação da mandioca (Manihot esculenta),
abacaxi (Ananas comosus), pupunha (Bactris gasipaes) e guaraná (Paullinia cupana) é
razoavelmente sólida, enquanto que do cacaueiro (Theobroma cacao) requer repensar pressupostos
sobre o que significa domesticação para esta cultura. As informações disponíveis para pimenta
(Capsicum spp.), Ingá (Inga edulis), castanha do Brasil (Bertholletia excelsa) e cupuaçu (Theobroma
grandiflorum) são crescentes e fornecem pistas substanciais quanto à origem e domesticação destas
culturas. Padrões emergentes incluem a clara relação entre a domesticação, a antiguidade, origem
na periferia da bacia, ampla dispersão pré-colombiana e estrutura da população filogeográfica, que
muitas vezes corresponde a entidades fenotípicas reconhecidos pelos cultivadores, ou seja, raças (ou
grupos de variedades crioulas), por exemplo, de mandioca, abacaxi, pupunha e, talvez, pimentas
Capsicum. Outro padrão é a relação entre culturas com populações incipientemente domesticadas,
ou populações domesticadas muito recentemente, rápida dispersão pré- ou pós-colombiana e
falta de estrutura da população filogeográfica, como por exemplo, na castanha do Brasil, cupuaçu e
guaraná.
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