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Nota - Deixou-se de reproduzir trechos deste artigo referentes a plantas 
não disseminadas no Brasil pré-colombiano. As omissões são assinaladas 
por: ( ... ). Referências a tipos de climas dadas neste ensaio devem ser 
consultadas em: Carl O. Sauer - Geography of South America. ln: Ju
lian H. Steward (Ed.), Handbook of South American lndians VI: 319-
340, 2~ ed. facsimilar, N . York, Cooper Square Publ., 1963. 

A mandioca. Iconografia produzida em 1575 
por André Thevet. 

O acervo de plantas cultivadas pelos povos das Américas é 
um dos aspectos mais importantes, mais difíceis e menos co
nhecidos de sua cultura. O presente trabalho constitui uma 
tentativa de examinar algumas dessas plantas como artefatos 
vivos, testemunho das origens das culturas americanas e da sua 
difusão. Esse test~munho é por vezes contraditório, divergindo 
dos dados convencionais da arqueologia, lingüística e etnogra
fia. Isto porque as provas de que a ciência dispõe são escanda
losamente fragmentárias, considerando-se a importância do 
material factual para uma compreensão da história da cultura. 
Em vista disso, as conclusões aqui oferecidas devem ser toma
das ar:ites como dúvidas levantadas e pontos a elucidar do que 
como asserções. As fontes e evidências aqui levadas em conta 
podem ser discriminadas em cinco itens. 

1) Cronistas. Observações feitas antes que um deslocamento 
significativo e a substituição de plantas de cultivo ocorressem 
por influência européia. Aqui é preciso frisar que não só as 
crônicas espanholas e, em menor grau, as portuguesas e france
sas são notáveis pela agudeza e detalhe da observação,como as 
Relaciones geograficas das colônias da Espanha (todas elas do 
fim do século XVI) contêm um levantamento formal e siste
mático das plantas cultivadas e árvores frutíferas nativas e acli
matadas (Jiménez de la Espada colecionou quatro volumes de 
Relaciones referentes à América do Sul, acompanhados de no
tas magistrais, 1881 -97). Além disso, existem algumas histó
rias naturais de valor inestimável: a de Oviedo y Valdés sobre a 
América Espanhola, cuja primeira versão data de 1525 e a últi
ma de 1548; a de Gabriel Soares de Souza, sobre o Brasil, de 
15871

; e a dos jesuítas Acosta, em 1590, e Cobo, em 1596-

1 Tratado descritivo do Brasil em 1587. Escrito em Portugal (1585-90) 
e impresso parcialmente por Frei Veloso no séc. XVI 11 (sob outro títu
lo: Descrição geográfica da América portuguesa) e, depois, em edição 
definitiva, na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, v. 
X 1 V,· com duas partes: Roteiro geral e Memorial das grandezas do Brasil. 
(N. do T.). 
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1653. Estes últimos oferecem uma série quase contínua de 
acuradas observações, datadas desd~ 1514 - ano em que Ovie
do aportou pela primeira vez em Darién - até 1653, quando o 
padre Cobo deu por encerrada sua longa atividade de observa
dor da agricultura do Novo Mundo. Talvez nenhuma outra par
te do mundo disponha de tão rica compilação de dados para 
essa époea (nas referências bibliográficas serão usadas as datas 
de edições modernas). 

2) Material arqueológico. Limita-se, na sua maior parte, à costa 
desértica do Peru e do Chile. Não só restos orgânicos foram aí 
preservados graças à aridez da região, mas as culturas Nasca, 
Moche e Chimu utilizaram motivos vegetais na decoração de 
objetos ou reproduziram-nos plasticamente com fidelidade e 
freqüência. Estes foram examinados rapidamente pelo autor 
nos museus da costa oriental e de maneira ainda mais sumária 
no campo. O excelente estudo de Yacovleff e Herrera, EI 
mundo vegetal de los antiguos peruanos ( 1934-35) é um dos 
ai icerces do presente artigo. 

3) Estudos regionais de plantas nativas cultivadas e de agricul
tura. Consultou-se a obra de Richard Latcham, para o Chile e 
terras adjacentes (1936b), de F.C. Hoehne, para o Brasil 
( 1937), de Lorenzo Parodi, para a Argentina, de Fortunato 
Herrera, para o Peru (1921, 1934, 1942), e a de A.F. Nordens
kiõld, para a América do Sul em geral. 

4) Estudos botânicos sistemáticos. Utilizamos os que vêem a 
ação histórica do homem como agente distribuidor e modifica
dor da flora. Os trabalhos de W.E. Safford (1917a, 1917b, 
1925), O. F. Cook ( 1901, 1925), Wilson Popenoe ( 1921, 1924), 
Oakes Ames (1939), Paul Standley (1920-26, 1928, 1937-38) 
e Fortunato Herrera (1921, 1934, 1942) são·particularmente 
dignos de nota por sua consciência do papel do homem na dis
tribuição e modificação das plantas. 

5) Estudos genéticos. São os que lançam mais luz sobre os 
processos e contatos culturais. O milho, o algodão e o fumo já 
são suficientemente conhecidos quanto à composição hereditá
ria e distribuição geográfica, de modo que importantes conclu
sões podem ser tiradas quanto à sua origem e disseminação. As 
formas estabelecidas por seleção pelos agricultores primitivos 
são, a rigor, traços culturais com a vantagem suplementar - e 
peculiar - de sobreviverem às populações aborígines que as 
desenvolveram. Fornecem, ademais, informações sobre a ori
gem e evolução dessas populações muito anteriores aos dados 
habitualmente utilizados pela arqueologia. Em função disso, 
além de avaliar a distribuição grosso modo das espécies, ten
tou-se utilizar os resultados dos estudos genéticos (sempre e 
quando estivessem suficientemente desenvolvidos), para a me-

· lhor compreensão do mecanismo de diversificação de uma es
pécie cultivada. 

As evidências apresentadas neste artigo são menos precisas no 
que se refere à América do Sul e, _principalmente, ao Brasil. 
As razões para isso devem ser levadas à conta do menor ad ian
tamento das culturas nativas na área, ao limitado número de 
observações botãnicas voltadas para as diferenças entre plant?s 
cultivadas e selvagens, e à pouca familiaridade do autor com 
essa parte da América Latina. 

As plantas cultivadas podem ser classificadas em quatro gru
pos, embora os conhecimentos sejam ainda insuficientes para 
alocar muitas, senão a maior parte das plantas cultivadas. Tais 
são: 1) A espécie selvagem (deixada em estado natural) é plan
tada devido à conveniência da colheita, seja para aumento das · 
unidades produzidas, seja pelo crescimento permitido, tendo 
em vista a preservação de uma variedade silvestre. O número de 
tais plantas é infinitamente grande, sobretudo entre as espécies 
lenhosas. Aqui, o papel do homem consistiu em aumentar a 
população da espécie em causa ou em ampliar o seu raio de 
ação levando-a a localizações - como clareiras na mata - onde 
não crescia originariamente. 2) A aclimatação ocorre quando, 
além do cuidado e plantio da espécie silvestre, criam-se raças 
locais melhoradas. Essas podem substituir-se à forma silvestre 
não-modificada em algumas áreas, mas modificada em outras. 
Aqui o homem atua claramente como agente de seleção. 3) A 
aclimatação completa é lograda quando a forma silvestre, em
bora ainda existente, é descartada para fins de cultivo, sendo 
utilizados, com esse objetivo, só os mutantes melhorados e os 
híbridos. 4) Finalmente, há os cultígenos cujos antepassados 
se perderam e que, na maior parte dos casos, dependem do 
cuidado do homem para continuarem a existir. Tais cultígenos 
perdem a capacidade de produzir sementes ou, por um motivo 
qualquer, são incapazes de se manterem. 

Na verdade, estamos apenas começando, no que diz respeito ao 
cultiv.o de plantas. As que o homem cria têm um registro mui
to mais deficiente e incompleto que a flora selvagem. Em seus 
trabalhos de campo, os botânicos tendem a deixá-las de lado, a 
não ser quando suspeitam tratar-se de formas silvestres. Os et
nólogos e outros estudiosos das populações nativas só raramen
te entendem de plantas, seu cultivo e seu uso a ponto de capa
citarem-se a identificar ou colecionar o material necessário. Em 
virtude disso, em inúmeroy casos ficou sem resposta a questão 
de ser a planta uma espééie selvagem ou cultivada que escapou 
à domesticação e reverteu à selvageria. Nestas circunstâncias, 
só uma laboriosa comparação da forma cultivada e da selvagem, 
a par do estudo dos locais em que crescem uma e outra, pode-



ria oferecer elementos ~ uma conclusão. Por outro lado, 
apenas a lenta e gradual acumulação de registros das variações 
de cada espécie de planta e de sua distribuição geográfica per
mitirá ao pesquisador reunir dados culturais e históricos dignos 
de confiança. De um modo geral, a rotulagem definitiva da 
relação entre uma e outra forma tem de ser feita por um estu
do genético, como o que se faz, no momento, para o milho e o 
algodão. 1 númeras observações de campo e coletas de material 
têm de ser feitas e comunicadas a especialistas em plantas e em 
seguida reinterpretadas em termos de história cultural. 
tural. 

Nenhuma desculpa deve ser pedida ao leitor, caso descubra 
algum erro nas páginas que se seguem, contanto que estimulem 
a observação do processo cultural de modificação das plantas 
selvagens para servir a preferências ou a necessidades econô
m1cas. 

MILHO 

O milho, alimento básico do índio americano, era cultivado até 
as últimas fronteir~s agrícolas do Novo Mundo, com a exceção 
do altiplano andino, excessivamente frio. t registrado desde 
o baixo São Lourenço e alto Mississipi, ao norte, até a ilha de 
Chiloé, ao sul.2 Aí foi necessária, talvez, uma seleção adaptati
va ainda mais intensa que nas latitudes setentrionais, porque 
os verões em Chiloé não são apenas curtos, mas extremamente 
frios, com raros, breves e incertos períodos de sol.3 

O famoso "milho sagrado dos incas", cultivado em terraços de
fendidos e aquecidos pelo sol acima do lago Titicaca, marca 
o mais alto limite do grão: c.3.900m ou 12.700 pés. t cultiva
do não só nas ilhas lacustres, mas em terraços acima de Puno. 
Já se tem dito que o milho do Titicaca foi cultivado, por moti
vos rituais e tradicionais, em altitudes muito superiores às 
atingidas em outros lugares. Mas a cultura do milho é impor
tante também na parte mais setentrional do vale de Vilcanota, 
bem acima de Sicuani (3.574m ou 11.615 pés). Mais abaixo, 

2 Ou seja, desde 50º de latitude norte (Canadá e, também, URSS) até 
40º de latitude sul. (N. do T. ). 

3 Latcham, que conheceu bem a extremidade mais meridional do Chi
le, há meio século, pensa que o milho al i cultivado era da velha forma 
conhecida como carahua em araucano: o grão de semente é redondo, o 
colmo da planta é de altura reduzida e a espiga, pequena. O crescimen
to é precoce, madurando em cerca de seis meses ( 1936b: 136-137). 
Latcham parece ter desconsiderado as implicações de uma citação de 
Cartés Hogea - que ele próprio utiliza em outro passo - e que se refe
re a Chiloé em 1558. Esse primeiro visitante das ilhas fala de grandes 
quantidades de milho graúdo (crecido) e de espigas grandes. 

no mesmo vale, Cuzco é o coração de uma região de florescen
te e diversificado cultivo tanto de milho quanto de batatas. 
Na verdade, toda a depressão Vilcanota-Urubamba transborda 
de milho, de muitas espécies, em toda a sua extensão, desde a 
ponta do puna até a baixada tropical. 

Os vales andinos do sul do Peru, da Boi ívia e do norte do Chi
le (altiplanos do Tarapacá e vale Loa superior) têm milho em 
altitudes muito superiores às que seriam possíveis em regiões 
mais equatoriais. Nessas fímbrias da zona tropical, os dias 
são mais compridos no verão e os verões são mais quentes que 
nos altiplanos equatoriais. Junto do Equador, onde não há ve- 61 

rão como estação do ano, a cultura do milho raras vezes alcan-
ça 3.000m (9.750 pés), como nas imediações de Quito. Bogo-
tá, a 2.660m (8.645 pés), está quase no limite setentrional, 
para a Colômbia central. No Equador, como na Colômbia, o 
influxo de ar das baixadas tropicais (que forma nuvens) depri-
me as temperaturas diurnas. Em contraste com o sul, nos An-
des setentrionais cultivam-se tipos de milho que levam quase o 
ano inteiro para madurar. Aí ocorrem também tipos extrema
mente anões, que chegam apenas à altura do joelho. Sementes 
desses milhos, levadas da área de Quito para Pasadena, EUA, 
resultaram em plantas de altura normal. 

Embora o milho seja uma única espécie botânica, e uma espé
cie que, normalmente, é fecundada por cruzamento, a separa
ção geográfica, as diferenças de tempo de florescimento, as 
preferências dos cultivadores nativos formaram, com o tempo, 
e preservaram até nossos dias, uma extraordinária variedade de 
formas, dificilmente igualada entre as plantas cultivadas. Re
montar à origem dessa riqueza de formas, apurando seus paren
tescos e suas diversidades, é estudo que promete lançar nova 
luz sobre a história do homem e a da agricultura. O milho tem 
servido de tema a um grande volume de estudos por geneticis
tas e é a planta mais bem conhecida no que diz respeito à 
constituição genética. No momento, tais estudos se voltam 
para a análise de sua origem e diversificação. Principalmente 
Paul Mangelsdorf, Edgar Anderson e associados fazem, nesse 
terreno, as mais notáveis contribuições à genética e à antropo
logia (Mangelsdorf & Reeves 1939; Mangelsdorf & Cameron 
1942, Anderson & Cutler 1942). Qualquer futura consideração 
do milho relacionado à cultura indígena terá de fundar-se no 
conhecimento dessas extraordinárias pesquisas, demasiado 
complexas para serem resumidas aqui, mas básicas para as 
observações que faremos a seguir. São suplementadas por ob
servações pessoais feitas pelo autor nos Andes, no litoral oci
dental da América do Sul e no México. Esperamos que essas 
observações motivem relevantes estudos genéticos de plantas. 



Lamentavelmente, são poucas as referências ao milho na maio
ria dos relatos escritos que ajudam a identificar a espécie em 
consideração. Os antigos anais raramente contêm mais do que 
a cor do grão ou, ocasionalmente, o tempo que levou para 
amadurecer. Alguns registram, ademais, sua utilidade para a 
comida e a bebida. Botânicos de campo não se interessaram pe
lo milho por tratar-se de planta cultivada. Os etnólogos de
monstram também pouca curiosidade pela planta e seus hábi
tos e menor ainda pelo seu uso na cozinha. As informações 
mais elementares sobre os tipos indígenas de milho em qual
quer parte do Novo Mundo ainda estão por recolher: hábitos 

62 de crescimento do caule; morfologia das folhas; natureza do 
coruto (panícula terminal, flecha ou pendão) e da espiga, com 
sua palha e estigmas (ou cabelos); cor da planta; forma da espi
ga; arranjo dos grãos na espiga; forma dos grãos. Os itens habi
tualmente registrados são os menos significativos, i.e., cor da 
semente e natureza do seu endosperma ou albume, exceto no 
milho-pipoca (Zea everta). 

O trabalho de Mangelsdorf provando que o Teosinte (Euchle
na)4 não é um ancestral do milho, mas um htbrido entre o 
milho e uma espécie de Tripsacum, clareou o problema da ori
gem e classificação. Removeu, inclusive, o mais forte argumen
to dos que consideravam a América Central o lugar de origem 
do milho. E, o que é talvez ainda mais significativo, lançou as 
bases da distinção entre o milho "puro" e as formas que têm 
mistura de Tripsacum em proporções variáveis. Isso atribuí
do ao cruzamento do Teosinte com o milho, de que derivaram 
as variedades "secundárias" de milho desenvolvidas na Guate
mala (e México central?). Cito logicamente, faz-se uma distin
ção fundamental entre o milho puro, com cromossomos sem 
nós e as formas mistas de Tripsacum, com cromossomos nodo
sos. Diferenças morfológicas aprofundam as diversidades entre 
os milhos livres'de Tripsacum e os tripsacóides. 

Os mil hos não-tripsacóides são considerados como o grupo 
mais velho. Parecem ocorrer principalmente (mas não geral
mente) na periferia externa da área de cultivo, em maiores 
altitudes - especialmente em situação de isolamento cultural -
e muito mais na América do Sul do que na América do Norte. 
As qualidades tr ipsacóides, tanto quanto se saiba, estão vigoro
samente presentes nos milhos tropicais, o que confirma que o 
cultivo passou dos climas temperados para os climas quentes. 

4 Segundo a Enciclopédia Mirador Internacional, até c. 1960, o teosin
to, cujo nome científico é hoje Zea mexicana, foi chamado Euchlaena 
mexicana, denominação ainda muito usada por vários autores - os 
quais, evidentemente, consideram que o gênero Zea só contém uma 
espécie, Zea mays. (N. do T.). 

O milho "puro" implica, provavelmente, as seguintes caracterís
ticas: juntas nodosas e caule um tanto em ziguezague; bainhas 
das folhas cabeludas; folhas duras; cor tendendo ao púrpura 
em todas ou em muitas partes da planta; sistema radicular 
grosseiro, fibroso; espigas de forma piramidal (com ponta afi
lada e base grossa); sabugos macios, quebradiços; glumas lon
gas; grãos dispostos em fie iras irregulares; panícula terminal 
ereta. Em comparação, um milho tripsacóide exibe colmo es
guio, como o da cana, elástico, pouco sujeito a quebras, muitas 
vezes de cor verde viva; espigas cilíndricas; sabugos densos 
lenhosos; glumas curtas; grãos em fieiras regulares; pant'culas 
muito abertas e cultivo livre. 

Segundo Mangelsdorf & Cameron (1942: 237-238), o milho 
puro da América do Sul passou à Guatemala, cruzando ali 
com o Tripsacum, que crescia nos campos de cultivo. Através 
de repetidos cruzamentos seletivos, surgiu o Teosinte, e dele, . 
novas formas de milho para hibridizações ulteriores. Dizem 
os citados autores: 

"Surgiram novas variedades, nas quais os grãos são meno
res, a endentação mais inclinada, mais uniforme em ta
manho e forma, e arranjada na ráquis em filas regulares. 
As espigas f icam mais firmes e menos suscept íveis à que
bra; os colmos, duros e resistentes; as bainhas da folhas, 
glabras ao invés de pubescentes; e as plantas se tornam 
resistentes à ferrugem dé sementeira. Essas novas varie
dades tripsacóides eram muito superiores ao milho puro 
nas baixas altitudes e logo substituíram-se a ele, se, na 
verdade, foi ele em algum tempo cultivado extensamen
te na reg ião". 

Essas novas formas expandiram-se depois para o norte, princi
palmente em baixas altitudes, e estenderam seu raio de ação 
muito além do que tinham feito as variedades 'originais' an
dinas. 

Os milhos de grão dentado são um grupo complexo, a exigir 
muita coleta e estudos adicionais . Alguns são htbridos secun
dários do milho e do Teosinte. A endentação - uma depressão 
característica na parte superior do grão maduro - é herança 
de grande número de genes. Os geneticistas russos estabele
ceram que a maior variedade desse tipo se encontra no México. 
Há uma forte correspondência entre a área principal de enden
tação e a do preparo de canjica pela imersão do milho em cal 
ou cinza vegetal (nixtamal, no México). Mangelsdorf & Reeves 
(1939) chamam a atenção para a raridade do milho dentado 
na área andina, embora cumpra observar que a endentação é 
comum no milho pré-histórico do deserto litorâneo do Peru 
(como o que foi achado, em abundância, nas escavações de 
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Paracas). A implicação é que a imigração de um centro secun
dário (da Guatemala?) ocorreu em tempos remotos. 

Os milhos ditos cristalinos ou duros, tropicais, são outro grupo 
que revela intromissão do Tripsacum. Dominam as costas do 
Caribe e podem praticamente ter sido os únicos existentes nas 
Antilhas. 

Vavilov e Kulashev consideram que foi essa a matriz do milho 
introduzida na Espanha e hoje cultivada em quase todo o Me
diterrâneo. Nos vales tropicais da Colômbia, ela é muito alta, 
com colmos finos mas elásticos, cor verde viva, bandeiras sol
tas; produz espigas longas, cilíndricas, com grãos grandes, du· 
ros, cor de mel. Milho semelhante estaria diante dos olhos de 
Oviedo y Valdés quando descreveu (1851-1855 bl. 7, eh. 1) 
um caule semelhante a uma lança, da espessura aproximada de 
um dedo polegar, que atingia altura superior à de um homem · 
e tinha fol~as mais verdes que a da cana-de-açúcar. A dureza 
desses tipos defende-os da broca ou gorgulho, de modo que 
são os mais apropriados para estocagem em climas quentes. 
Até que ponto os milhos duros da região andina (morocho) são 
do tipo secundário é coisa que demanda ainda investigação. 
~ provável que incluam tanto formas pré-Tripsacum como 
formas posteriores. 

Sabemos que inúmeras formas de milho amiláceo ou farinhen
to (capia, em quechua), de milho-pipoca e de milho-doce são 
de ampla distribu ição aborígine e, sem dúvida, foram , muitas 
vezes, objeto de seleção para cultura em diversos lugares, em 
diferentes épocas. Têm, até agora, pouco valor diagnóstico. 
Alguns dos milhos-pipoca, todavia, são antiqü íssimos, como 
prova sua freqüência arqueológica no Peru e no Chile. Edgar 
Anderson, em estudos ainda em curso, descobre que certas 
formas de milho.pipoca são geneticamente primitivas. 

Mangelsdorf reviveu a hipótese de ser o milho mais prim itivo 
o milho-tunicata. Sugeriu ainda que esse milho pode ter exis
tido em forma selvagem; e que talvez possa vir a ser descober
to nessa forma qualquer dia, talvez na bacia do Paraná-Paraguai. 
Cita cinco referências ao seu cultivo pelos índios Guaraní. 
Diz que era conhecido entre eles pela denominação pisingallo 
e lembra sua adequabilidade ao clima da área, de verões lon
gos, quentes e chuvosos seguidos por uma estação seca. 

Um ancestral extinto, semelhante ao atual milho-tunicata, po
de ter existido. São muitos os sabugos e as espigas dos sítios 
arqueológicos do deserto peruano e chileno que exibem glu
mas excessivamente grandes e compridas, além de sabugos mo
les, quebradiços, extremamente finos e, talvez, ocos, sementes 
pontudas, curvadas para cima. Esse tipo de grão - em bico 

de falcão - é ainda comum nos milhos do Altiplano, na região 
de Quito e de Cuzco. 

A localização do berço do milho em terras Guarani' está para 
ser provada. Sua posição é periférica à agricultura em conjun
to e à distribuição de traços e complexos culturais mais avan· 
çados. Muitas outras áreas são igualmente apropriadas para 
isso, do ponto de vista ecológico. A distribuição do milho-tu
nicata, no seio do milho domesticado, é vasta e estende-se até 
os i'ndios norte-americanos, como Mangelsdorf faz notar. O 
termo pisinga~lo é, presumivelmente, quechua e conhecido 
pelo menos até Antioquia, na Colômbia. 

Parece mais razoável, portanto, considerar que o milho origi
nou-se suficientemente longe da linha do Equador para ter um 
bem marcado contraste entre um verão quente, chuvoso, e um 
outono seco e fresco , mas sem invernos frios. Para o norte, à 
exceção da Guatemala, é difícil localizar área apropriada no 
que d iz respeito a clima e solo. Mas para o sul existem condi
ções propícias, principalmente abaixo do paralelo 1 OºS nos 
amplos vales orientais dos Andes peruanos, como Urubamba. 
Incidentalmente, nesse vale de Urubamba, o cultivo do milho 
não se limita a terras irrigadas, como Mangelsdorf parece acre
ditar. Há faixas em que a precipitação é regular e suficiente, e 
as planícies aluviais têm, em geral, chuva suficiente e suficien
te subirrigação. 
Os dados de que dispomos sugerem uma d isseminação em to
das as direções das formas primitivas a partir de um centro 
irradiador desconhecido. E, sobretudo, sua bem sucedida es
pecialização nas faixas superiores das zonas temperadas e nas 
inferiores das zonas frias, Na migração para o norte, um novo 
grupo de formas desenvolveu-se na Guatemala, México e Su
doeste dos Estados Unidos, especialmente graças a retrocruza
mento, com o milho Teosinte . As novas formas, em especial 
os milhos duros tropicais, mas também as formas dentadas, 
disseminaram-se, então, tanto para o sul quanto para o norte. 
Os milhos duros forneceram um grão admirável, apropriado 
à maioria das terras baixas e úmidas do trópico. Penetraram 
nas Antilhas, mas, aparentemente, não passaram daí para as 
terras continentais adjacentes, que são hoje os Estados Unidos. 
Tornaram-se também o milho principal do Brasil, ao que pa
rece. As outras distribuições de milho tripsacóide na América 
do Sul ainda não são suficientemente conhecidas para que 
seja possível tirar conclusões a respeito.5 

5 Obra ainda inédita de Hugh Cutler mostra uma vasta ocorrência de 
uma espécie de Tripsacum ao longo dos contrafortes mais orientais dos 
Andes. É possível, em vista disso, que os traços tripsac6ides mais anti
gos do milho tenham sido adquiridos na América do Su l, e que tenham 
ocorrido adições quando o milho sul-americano se mesclou, na Guate
mala, com o tripsaco local. 
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O berço do milho continua sendo uma grande incógnita. Os 
estilos genéticos - hoje mais do que nunca - não cessam de 
alargar o quadro filogenético. ~ de se supor não ter-se origi
nado o milho em região tropical, nem ter vindo de terras de
ficientes em chuvas. Mas é impossível dizer se começou no he· 
mistério norte ou no hemisfério sul. ~ igualmente impraticá
vel atribuir sua origem, com certeza, ao Novo Mundo, pelo 
menos enquanto certos assuntos concernentes ao sudoeste 
asiático não forem resolvidos. ~ de crer, porém, que a origem 
do milho seja descoberta em futuro razoavelmente próximo. 

Quanto aos usos do milho, temos apenas informações frag
mentárias. Os cronistas espanhóis dão a impressão de que o 
milho era mais bebido do que comido na América do Sul e 
Antilhas, ao contrário do que acontecia no México e na Amé
rica Central. Chicha é uma palavra Aruak das ilhas. Os pri
meiros visitantes espanhóis, como Cieza de Léon, na Colôm
bia, ficaram muifo impressionados com a capacidade nativa 
de ingerir chicha. As informações sobre essa bebida nas terras 
dominadas pelos Inca são numerosas e de conhecimento geral. 
Via de regra, usava-se como matéria-prima o milho duro. A 
distribuição geográfica das atividades ligadas à germinação, 
torrefação e mascagem do grão, e à fermentação do mosto 
(grão torrado?/ não torrado?), exigem estudos mais detidos 
da mesma forma que a ocorrência de vinho feito de pó de mi
lho ainda verde. A secagem do grão maduro inteiro é muito 
mais uma prática sul-americana que centro-americana. Por 
outro lado, tudo indica que o milho verde, assado ou cozido, 
consumia uma proporção maior da colheita na América do 
Sul que na do Norte. Hoje em dia, o milho é, certamente, 
mais um legume do que um grão, exceto no México. Continua 
objeto de discussão se os aborígines da ~mérica do Sul conhe
ciam o preparo da canjica pelo processo que consiste em pôr 
o milho de molho, em barrela ou água de cal, e triturá-lo en
quanto encharcado. Ao que parece, em nenhum lugar ao sul 
de Honduras o milho constituiu alimento básico como ocorria 
no norte. ( ... ) 

FEIJÃO 

Os legumes eram cultivados por seus grãos alimentícios em to
das as áreas de agricultura no Novo Mundo. As plantas aclima
tadas da América incluem quatro espécies de feijão comum 
(Phaseolus), talvez uma de feijão-da-praia (Canavalia); o fei
jão-amendoim (Arachis); e uma variedade de tremoços (Lu
pinus). 

O amendoim (Arachis hypogaea) é uma das raras plantas cul
tivadas atribuída ao Brasil. Sua espécie selvagem mais próxi 
ma encontra-se desde a Bahia até o Rio de Janeiro (Bukasov 

1930:177-179, apud Chevalier). Os índios de Mato Grosso e 
de Santa Catarina cultivam formas de certo modo divergentes, 
as quais, no entanto, são dadas por Chevalier na sua monogra
fia como pertencentes à espécie hypogaea. O amendoim cul
tivado pelos Nambikuára no planalto dos Pareci, em Mato 
Grosso, conserva seus hábitos perenes e pode ser, por isso, a 
mais primitiva das formas cultivadas. Se os Nambikuára -
que se situam entre as tribos Aruak, a oeste, e Tupí, a sudoes
te - são os guardiões de um cultígeno primitivo, o estudo des
sa tribo pode lançar luz sobre as origens da agricultura brasi
leira. O amendoim foi importante para a economia dos grupos 
Tupí. Gabriel Soares dá uma boa notícia da planta e do seu 
uso na Bahia, registrando que seu cultivo era atributo femini
no. O amendoim foi cultivado, ao que parece, em toda a exten
são do território dos Aruak, atingindo as Antilhas, advindo daí 
o nome maní, pelo qual é geralmente conhecido na América 
espanhola. 



Estava também firmemente estabelecido nos vales quentes 
dos Andes centrais - tanto numa vertente quanto na outra -
sendo, por isso, objeto de comércio no altiplano. Grandes 
quantidades de amendoim têm sido encontradas nos túmulos 
no litoral do Peru. 1 ndicam, portanto, uma ligação cultural de 
considerável antigüidade entre o Brasil oriental e o Peru ociden
tal, litorâneo. Ames ( 1939: 47-48), ao assinalar as semelhanças 
entre as formas peruanas, arqueológicas, e a espécie de amen
doim cultivado no Oriente, sugere a necessidade de estudos 
de morfologia genética comparada. Bois ( 1927-28, 1: 94-96), 
segundo Dubard, reconhece uma subespécie brasileira e uma 
peruana. Esta última vem a ser a forma cultivada no Oriente . 
A presunção de que o amendoim tenha sido introduzido na 
Malaia, na 1 ndochina e na China meridional pelos brancos 
não repousa sobre qualquer prova concreta. Bukasov ( 1930: 
178), acompanhando Rivet, desconfia que tenha havido uma 
disseminação transpacífica pré-colombiana que chegou até 
a África. Em vista da sua larga distribuição pelo mar da China 
e Oceano l'ndico, é extraordinário que tenha penetrado tão 
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pouco na América do Norte continental. No Mexico, o amen-
doim tem sido apenas um item incidental de alimentação. 
Não figura , por exemplo, na lista de tributos de Montezuma. O 
nome mexicano da planta - "tlalcahuatl" (cacau moído) -
sugere introdução tardia. Tampouco foi objeto de cultivo ao 
norte do México central, embora solo e cl ima fossem ali apro
priados. Existe forte possibilidade de que o amendoim perten
ça ao complexo da cultura da mandioca (tanto amarga quanto 
doce) na sua distribuição pelo Novo Mundo. 

O feijão-de-porco (Canavalia ensiformis) pertence a um gênero 
tropical, com espécies americanas e européias. A taxonomia 
dos Canavalia cultivados é ainda objeto de discussão. Alguns 
englobam todos eles numa única espécie; outros, em duas: a 
ensiformis, considerada geralmente do Novo Mundo, e a gla
diata (feijão alfange ou feijão-de-vaca) , originária do Velho 
Mundo. As distinções morfológicas são menores e não foram 
testadas geneticamente. Um dos pontos de diferença usual
mente mencionados é que a cor do grão do feijão-de-porco 
do Novo Mundo é branca e a do Velho Mundo, castanha, rosa, 
pintalgada, etc. No entanto, os túmulos do litoral peruano 
têm revelado inumeráveis feijões coloridos· e pintados. Na co
leção Uhle da universidade da Califórnia, há dois grandes lotes 
de Canavalia: um consistentemente variegado, marrom escuro 
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com pintas ou marrom claro; e o outro, de uma cor só que é 
hoje a de um velho couro de selim. Nas ilustrações e texto em 
Yarovleff & Herrera (1934-35, 3: 290-291), notam-se, ademais, 
feijões pintalgados de cultivo recente. O feijão tem sido tam
bém determinado, arqueologicamente, para o sudoeste dos Es
tados Unidos (Whiting 1939) . 

Quanto aos cronistas espanhóis, parece que não tiveram a 
atenção despertada pela planta nem me consta que tenham 
sobrevivido denominações nativas. Sobrevive em cultivo, em 
pequena escala, do México ao Peru e Brasil, inclusive nas 
Antilhas (Bukasov 1930: 177, em parte apud Piper). Aparen
temente é espécie cultivada, mas em alguns casos tornou-se 
selvagem pelo abandono. Sua distribuição arqueológica e rela
ções com espécies selvagens indicam o Canavalia como uma 
planta domesticada do Novo Mundo. Estudos futuros poderão 
estabelecer se as formas do Velho Mundo são derivadas das 
formas americanas, que têm fraca reputação como alimento. 
Não me consta, porém, que lhes tenham sido atribu i'das qua- 65 
lidades explicitamente venenosas. Em algumas das formas 
do Velho Mundo, já foram assinaladas qual idades tóxicas 
(HCN?). 

Além do tamanho do grão, pouco tem o Canavalia que o reco
mende como alimento. Não está claro porque sua domesti
cação terá sido tentada, ou sua cultura mantida, ao lado do 
feijão-de-lima e do feijão roxo, que dão nas mesmas áreas. É 
verdade que muito pouco se sabe do seu papel nas economias 
nativas. Não terá sido uma variedade tropical domesticada que 
continuou a ser cultivada por conservantismo depois que fei
jões de melhor qualidade se tornaram disponíveis? 

Os feijões verdadeiros incluem quatro variedades americanas 
de cu ltivo: 1) Phaseolus vulgaris, que é feijão comum, " kid
ney", branco e "snap"; 2) P. lunatus, feijãQ-de-lima (fava bran
ca, fava-de-lima, fava-de-belém ou mangalô-amargo) ; 3) P. mul
tiflorus ou coccineus, o feijão volúvel, de trepar ou de vara 
("runnerbean") escarlate dos ingleses; e 4) P. acutifolius, var. 
latifolius, o feijão tepari. Para o feijão comum, a denomina
ção "frijol" (e suas variantes) é usada na maior parte das áreas 
espanholas e portuguesas. O nome tem origem mediterrânea 
(cf. Lat. Phaseolus) e era, na bacia do Mediterrâneo, aplicado 
a uma planta semelhante, provavelmente uma Vigna o u Doli
chos. Com a imediata transposição de um nome do Velho 
Mundo, os nomes indígenas para os legumes parecidos do No
vo Mundo não foram adotados pelos europeus, exceto na re
gião inca, onde "poroto" tornou-se uma denominação alter
nativa para o "frijol" e "pallar" para o feijão-de-lima. Para este 
último, "haba" é um termo comum em muitas regiões, o que 
induzia a confusão com a fava verdadeira (Vicia faba). ( ... ) 

O feijão-de-lima predomina sobre o frijol na maior parte da 
América tropical. É a cultura comum na tierra caliente, onde 
quer que haja uma estação seca perfeitamente caracterizada. 
Na sua forma básica, é uma trepadeira herbácea, perene no 
estado silvestre, de grande porte na maioria das vezes. Requer 
uma estação quente e chuvosa seguida de um período quente 
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e seco. Raras vezes é vista a mais de 1 .200 metros aci·ma do 
n(vel do mar. Verdadeiros feijões-de -lima selvagens têm sido 
assinalados na Guatemala, e o conjunto de formas ali existen
te parece indicar a área como o centro original da domesti
cação de planta (Mackie 1943; Bukasov 1930; Ditmers, lvanov 
e Popova 1937) . 

A arquitetura genética da espécie é ainda pouco conhecida. 
Mackie ( 1943), na base de longa experiência na reprodução 
de feijões-de-lima, empreendeu a mais compreensiva avalia
ção da sua origem e d ispersão sob esse aspecto. Reconhece 
três 'ramos' principais: o Karib, o Hopi e o Inca. Todos eles 
são oriundos do centro primário da Guatemala. O primeiro -
provavelmente o mais antigo dos três - passa pelo Yucatan 
e pelas Antilhas à Venezuela e, possivelmente, ao Brasil, embo
ra as terras da Amazônia lhe sejam desfavoráveis. 

No ramo Karib são comuns as formas de " batata" e a coloração 
vermelha viva. Muitos indivíduos produzem favas de forte teor 
em ácido cianídrico, capaz de causar envenenamento quando 
cozida da maneira usual.6 Alguns autores sugerem a possível 
ligação desse ramo com o feijão konian na Guiana Francesa 
(Bois 1927-28, 1: 153,apudCheval ier) . 

Uma segunda divisão é chamada por Mackie de ramo Hopi e se 
estenderia da costa ocidental do México para o sudoeste dos 
Estados Unidos e também para o sudeste. Esse· grupo, de se
mentes pequenas, distingue-se nitidamente do ramo Karib pela 
falta de fotoperiodicidade, achatamento e ausência de gluco
s(dio. Trata-se, aparentemente , de uma seleção para cultivo 
em áreas de verão quente e dias compridos. Que tal seleção 
foi demorada prova-se pela tardia e como que secundária apa
rição do feijão-de-lima nos sítios arqueológicos do sudoeste 
dos Estados Unidos, e isso a despeito da aparente antigüidade 
da domesticação do feijão-de-lima. 

O terceiro, que é o ramo Inca, consiste do paliar peruano, -
menos primitivo nas suas características - de favas e sementes 
grandes (tamanho máximo). O ramo peruano ou Inca foi, dos 
três, o aue passou por mais multiplicações. Nele estabelece
ram-se formas capazes de avançar para o sul até lugares tão 
longínquos como o Chile, atingindo latitudes em que os dias 
de verão são mais longos. No Brasil, os dados disponíveis não 
permitem saber se os dois ramos, 1 nca e Karib, estão represen-

6 Segundo Pio Corrêa, cumpre deixar as sementes imersas em água fria 
de 12 a 24 horas; e, em seguida, cozinhá-las durante 3 horas com subs
tituição da água evaporada e eliminação total da água da cozedura ao 
final do processo. Com esses cuidados, mesmo quando as sementes con
têm 30 miligramas de ácido cianídrico por 100 gramas, podem ser con
sumidas sem perigo. (N. do T. ). 

tados. Gabriel Soares descreve uma fava branca de qualidade 
superior e mais larga que a fava portuguesa. Assemelhar-se-ia, 
pelo que diz o autor, aos grandes feijões-de-lima. 

A maior dificuldade nas rotas de dispersão propostas por 
Mackie é a derivação que faz do ramo Karib da Guatemala, 
passando pelo Yucatan, uma vez que a existência dessa ponte 
étnica não é consubstanciada pelos dados etnográficos. Toda
via, as informações disponíveis sobre o feijão-de-lima apontam, 
efetivamente, nessa direção. Tanto quanto se saiba até esta 
data, graças a estudos russos, os fe ijões-de-lima , como também 
os frijoles da Colômbia, relacionam-se com o Peru; os da Ve
nezuela (e Guiana?), com as Antilhas e o Yucatan. Deve ser 
observado que a palavra henequen (e também a planta?), se
gundo Henriquez Urena, foi levada dos Maya do Yucatan para 
a cultura Taino das Antilhas. 

No litoral do Peru parece ter havido extraordinária preocupa
ção com o paliar como motivo ornamental. Na arte Mochica, 
são famosos os "guerreiros do feijão-de-lima". Formas conven
cionalizadas das mesmas favas são comuns na cerâmica Nazca. 
Nos tecidos de Paracas figuram representações exatas e admi
ravelmente bem feitas de feijões de diversas cores (todos re 
produzidos em Yacovleff & Herrera 1934-35, 3: 287-289). 
(V . . também Handbook v. 2: 175, fig. 21c). Esse feijão parece 
ter tido a( significado econômico não igualado em qualquer 
outro lugar; e também, aparentemente, um certo simbolismo. 

Há um curioso problema relacionado com o conteúdo de ácido 
cianídrico das estirpes de feijão-de-lima cultivadas pelas raças 
primitivas. Mackie ( 1943) chamou a atenção para a ocorrên
cia de feijões-de-lima na ilha desabitada de Socorro, ao largo 
das costas do México para NW; e, ainda, para o envenenamen
to ali, da tripulação do capitão Cook, em 1798, por haver co
mido as favas. Tais feijões foram colhidos em Socorro e cul
tivados. Os feijoeiros locais podem ser considerados, provavel
mente, como plantas que reverteram à selvageria. Em função 
disso, são relacionados por Mackie com o ramo Karib. Das 
lndias Orientais Holandesas - através da Indochina e da Bir
mânia (até a ilha da Reunião) - uma raça de feijões-de-lima 
de características primitivas são, de há muito, objeto de cul
tivo entre os índios. Em todo o sudeste da Ásia, a existência 
de um alto teor de ácido ciani'drico em tais feijões é comum e 
de conhecimento generalizado. Neles prevalecem as seguintes 
características: o hábito perene, as cores escuras e as sementes 
de tamanho pequeno ou médio. Uma base genética para o glu
cos(dio é provável e explica-se, provavelmente, pela presença 
de certo número de genes que foram eliminados pela seleção 
deliberada em outras regiões que não o Caribe ou o Sudeste 
Asiático. 



Caso fique provado que o sudeste asiático é uma reserva das 
mais primitivas formas de feijão-de-lima - formas de há muito 
extintas no Peru e no México - um novo problema terá de 
ser resolvido: o da maneira pela qual se deu essa conexão trans
pac(fica, de que modo e em que época o feijão americano foi 
levado através do oceano até as populações nativas do sudeste 
da Ásia. Os grandes feijões-de-lima da África do Sul, por outro 
lado, com seu fraco teor de cianureto, e sua cor branca, suge
rem origem peruana (via Brasil e portugueses). 

O feijão comum (P. vulgarís) e o feijão-de-vara escarlate (P. 
multíflorus ou coccineus) são as formas principais na agri.cul
tura nativa das áreas temperadas (climas C), com larga pene
tração, todavia, nas zonas marginais tropicais e, nos Estados 
Unidos, nos climas microtermais (D). 

O feijão-de-vara especializou-se pouco e por toda parte parece 
haver constituído um legume secundário. A razão disso não é 
clara, pois tem admiráveis qualidades para cultivo e consumo, 
tanto çru quanto cozido. Mesmo as suas taízes tuberosas são 
alimentícias. Com escassa base, os geneticistas russos acredi
tam que ele tenha-se originado na América Central ou no ex
tremo sul do México. É também freqüente na bacia de drena
gem do rio Cauca, na Colômbia. Pouco se sabe da sua ocorrên
cia alhures na América do Sul. Não se conhece qualquer ra
zão para atribuir-lhe grande antigüidade e é poss(vel que um 
conhecimento mais completo da sua· distribuição - principal 
mente no que diz respeito aos tipos - seja útil para descobrir 
difusões pré-históricas posteriores da América Central. 

O feijão comum, com exceção das grandes altitudes e das re
giões tropicais, é quase co-extensivo com a distribuição do mi 
lho. Da ponta mais meridional do platô mexicano para o norte, 
predominam as formas anãs, arbust ivas. Verifica-se também, 
habitualmente, mas não sempre, uma separação de plantação 
de feijão e plantação de milho. De maneira geral , nas latitudes 
equatoriais e através da América do Sul, as formas trepadeiras 
predominam, ao que parece, nit idamente na agricultura abo
r(gine. A regra parece ser o plantio combinado de feijão e mi
lho. Uma forma ancestral selvagem pode ocorrer nos platôs 
do México e da América Central (de Jalisco à Guatemala?) . Os 
estudos russos inclinam-se por essa área como ponto de origem 
da sua domesticação, baseando-se ademais na grande varieda
de de características primitivas nas plantas e sementes culti
vadas. Consideram eles o Peru como um centro secundário 
e posterior de formas mais cruzadas e especializadas, seguin 
do-se a Colômbia, no mesmo modelo. O feijão andino é, via 
de regra, grande e um tanto cil (ndrico. As formas de semente 
preta, tão comuns no México e na América Central, são menos 
representativas. A despeito do grande número de expedições 

russas e de elaboradas análises genéticas baseadas nelas, são 
ainda muito incompletos os dados sobre muitas partes da Amé
rica Latina e incertas as conclusões quanto à filogenia e disper-

... sao. 

Deve-se observar, finalmente, que os legumes do Velho Mundo 
cultivados pelos aborígines também exigem estudo. Trata-se 
de formas divergentes do macundo ( Vigna sp.) áreas (não pou
cas) do cultivo de Cajanus indicus e, inclusive, algumas de Pha
seo/us oriental. Todas elas precisam ser localizadas exatamente, 
e as sementes plantadas para comparação com formas conheci
das do Velho Mundo. 

CUCURBITÁCEAS 

As cucurbitáceas do Velho assim como as do Novo Mundo são 
claramente distintas. As das Américas produziram quatro gêne
ros: Cucurbita, a que pertencem todas as abóboras (C. pepo) 
e morangas (C. maxima) e algumas cabaças também; Sicana, 
assim chamada devido ao nome que tem em quechua, mas de
nominada no Brasil cu rua (?) ; Sechium, que dá o chuchu do 
Brasil; e Cyclanthera, que se parece ao pepino quando verde. 
Além desses, o cabaceiro (Lagenaría) do Velho Mundo, de cul
tivo imemorial na América, e a esponja vegetal (Luffa), têm 
larga distribuição nos trópicos. 

No gênero Cucurbíta reconhece-se um mínimo de quatro espé
cies. A Cucurbíta maxima, chamada "zapallo" (nome quechua) 
na parte ocidental da América do Sul, é exclusivamente sul
americana na sua distribuição aborígine. Não se sabe se terá 
atingido o Caribe na Colômbia, mas aparece na parte setentrio
nal das terras temperadas sob domínio inca. Era amplamente 
disseminada pelas zonas mais quéntes do império; e o fato de 
não haver, pelo menos aparentemente, alcançado o norte para 
além das conquistas incas, sugere que foi levada por eles para 
o setentrião. A situação na Venezuela e nas Antilhas é obscura . 
Oviedo parece ter observado nas ilhas apenas o cabaceiro ou 
cuia propriamente dita. Dos (ndios de Cumaná, segundo Hen
riquez Urefía, o nome "auayama" teria sido adotado pelos 
espanhóis com o sentido de abóbora e esteve em uso na Nova 
Granada até que o termo quechua o suplantou. Mas o que seria 
exatamente ainda não se determinou . Considere-se, por outro 
lado, que a agr icultura antilhana moderna importou tantas 
coisas de tantas procedências, que talvez seja impossível apon
tar dentre elas a abóbora original, aborígine. Hoehne (1937: 
258, 188) reconhece na moranga do nordeste do Brasil a C. 
maxima. Na cerâmica Mochica e Chimu são inúmeras e fiéis 
as reproduções, inclusive de uma forma em tudo semelhante 
ao. nosso "Hubbard squash". As sementes são encontradas em 
massa nas Sf:pulturas do deserto peruano. Para o sul, é culti -
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vada até os limites da agricultura, tendo dado origem, no Chile 
central, à mais gigantesca forma de abóbora que se conhece. 
Nos últimos anos, as variedades chilenas têm sido levadas para 
o nordeste e centro dos Estados Unidos, onde se tornaram abó
boras ("squashes") comuns, de inverno. O mesmo seja dito da 
abóbora-turbante, de polpa amarela. A espécie é identificada 
pelo talo, cilíndrico, muitas vezes bulboso e esponjoso, e pela 
cavidade central cheia por uma espécie de placenta fibrosa e 
sementes. Sua origem deve ser localizada a leste dos Andes. 

A Cucurbita moschata (abóbora-cheirosa, abóbora-catinga ou 
abóbora-melão), largamente cultivada na Améric~ Central e 
Colômbia, é, ao que tudo indica, de origem centro-americana 
ou mexicana (e, segundo Pio Corrêa, está aclimada no Brasil, 
onde é cultivada, principalmente, como forrajeira, há longos 
anos). Bukasov dividiu-a em duas raças, a mexicana, de semen
tes brancas, e a colombiana, de sementes marrons. A primeira 
é a " ayote" dos Nahua. A abóbora-cabaça, dita igualmente 
abóbora-trombeta ou abóbora-de-tromba (variedade amargosa 
da cabaceira), com seu cabo anguloso, está bem representada 
na cerâmica Mochica. Hoehne considera o gerumu (sic), muito 
cultivado no nordeste brasileiro, como C. moschata. 7 

A abóbora comum, dos campos, "summer squash", "vegetable 
marrow" e "ornamental gourd" dos Estados Unidos, Cucurbi
ta pepo (a espécie que comporta as mais extremas variações 
de forma e tamanho), talvez não tenha passado jamais à Amé
rica do Sul. Se passou à América Central, o que é duvidoso, 
não foi com grande vigor. Do gênero, o membro amigo do frio 
é a C. ficifolia, que é a abóbora-eh ila, cucurbitácea trepadeira 
de pevides pretas, que lembra a melancia e tem folhas seme
lhantes às da figueira. É hoje cultivada com freqüência pelos 
índios dos Andes, e muito mais ali do que no seu platô mexica
no nativo, onde é chamada "chilacayote". Cumpre observar 
que existe também uma espécie cujas pevides são brancas. Na 
maior parte do território andino a e. fici folia é dita "mexica
na"; na Colômbia, "vitória". Acredita-se, por isso, que o colo
nizador a tenha introduzido na América. Não existe menção 
alguma de tal cucurbitácea em Acosta, Cobo ou qualquer ou
tro dos primeiros cronistas. Se isso for exato, a ausência pré
colombiana de uma cucurbitácea nas terras frias dos Andes 
será, talvez, o dado mais curioso na distribuição geográfica 
do gênero. 

7 Trata-se do jerimun (do tup( yuyu'mu por nasalação) que para ou
t ros autores, é abóbora-moranga (ou moganga), dita ainda abóbora· 
cerneira, abóbora-porqueira (a do porco), que dá fruto grande. Nome 
científico: C. pepo. V. a seguir. (N. do T. e também as incluídas entre 
parêntesis no parágrafo acima) . 

A importância das abóboras na economia nativa era e é consi
derável. Quando verdes, elas constituem, na sua estação pró
pria, o legume mais importante. Quando maduras, são cozidas 
e principalmente assadas, representar:ido fonte essencial de car
bohi~ratos e açúcar. Sua durabilidade (conservam-se muito 
bem) torna possível uma estocagem de meses. São, muitas 
vezes, cortadas em tiras e secadas ao sol ou em cima de brasas. 
As sementes são torradas e, em muitos casos, mais estimadas, 
até, que as próprias abóboras. Embora sejam semeadas habi
tualmente com as demais plantas de horta, em áreas de pouca 
umidade, são plantadas, na estação seca, à margem e até no 
leito dos rios. A acentuada distância geográfica que o centro 
de cada espécie guarda em relação às espécies vizinhas, parece 
indicar a origem plural do cultivo; ou que a C. moschata é 
a forma mais antiga. C. maxima (abóbora-menina, abóbora
grande, abóbora-gigante) é sul-americana e a C. pepo uma es
pécie derivada, norte-americana . O hábito da planta sugere, 
ademais, que talvez ela tenha surgido espontaneamente no 
campo primevo, nele tenha sido tolerada e, por fim, associa
da pelo homem ao cultivo principal. 

A Sicana odorífera deve ser, provavelmente, classificada como 
planta cultivada nativa. Cobo disse que no Peru ela era conhe
cida como "calabaza dei Paraguay", por ser originária daquela 
província. "Sicana" é, no entanto, um termo quechua e, como 
"cu rua", tido por brasileiro. A fruta era comida tanto cozi
da quanto crua e muito louvada por sua fragrância, como ainda 
hoje acontece. É muito comum em hortas e quintais dos tró· 
picos e, em vista dos nomes nativos, sua disseminação deve 
ter ocorrido independentemente dos europeus. 

De certo modo mais importante quanto ao cultivo, é a Cyclan
thera pedata, esta sim, indubitavelmente, de origem sul-ameri 
cana e, provavelmente, caribe. Cobo oferece uma boa descrição 
desta planta que, segundo ele, se parece ao pepino, tanto no 
aspecto quanto no sabor. Menciona seu nome haitiano "cáy
gua" e quechua "achoccha". É cultivada hoje comumente na 
Colômbia. 

Sechium edule, a chayote dos Nahua "guispui" na Guatema
la (Bukasov) 1930, p. 79: é identif icada por Cobo só para a 
Nova Espanha. Na América do Sul, só chegou ao meu conhe
cimento o termo quechua. A distribuição, portanto, parece 
ser moderna. O fruto é cozido ordinariamente como legume 
verde; seus numerosos tubérculos são cozidos e assados (o 
chinchayote dos Nahua). 

A cabaça ou porongo em forma de garrafa (Lagenaria) é fre
qüentemente citada como planta cultivada comum ao Novo 
e ao Velho Mundo e sua disseminação atribuída às ondas e cor-



rentes. Acredita-se geralmente que a planta provém do Velho 
Mundo. 

Tal como a conhecemos na América, é planta cultivada e de
pende dos cuidados do homem para a sua preser~ação. Não~· 
de nenhum modo, planta de praia ou de alagadiço. A teoria 
da sua disseminação acidental envolve - em adição à travessia 
sem percalços de um oceano de todo tamanho - ,u.m ag~ic~l 
tor à espera, que a tenha levado do litoral a um s1t10 proprio 
ao seu cult ivo. De qualquer maneira, é antiga no Novo Mundo 
e disso dão prova as inúmeras cabaças encontradas nos si'tios 
arqueológicos. Yacovleff & Herrera (1934-35, 3 : 314) apre
sentam uma variedade de tipos recolhidos em tumbas perua· 
nas e mostram que muitas formas da cerâmica primitiva, prin
cipalmente Nazca, derivam das formas da Lagenaria. 

Cabaças purunga ou porongos com desenhos gravados a fogo 
são comuns nos sitias anteriores à Conquista no litoral do Pe
ru e do norte do Chile. Em quechua , a abóbora em forma de 
garrafa é dita "puru"; a globular, " matti" (hoje, comumen
te, "mate") (ibidem: 316). O termo nahua "tecomate" tem 
sido aplicado na América do Norte às cabaças usadas como 
vasilhas; e o termo espanhol "jicara", às cuias feitas com a 
cabaça dividida ao meio (Hernández 1942, bl. 2, eh. 8). 

A arte de entalhar, gravar a fogo e laquear cabaças é bem desen
volvida, do Peru a Michoacán. A cultura do cabaceiro amargoso 
(L. vulgaris) concentra-se de prefer~ncia em certos vales de bai
xa altitude, onde a seleção conseguiu formas especializadas das 
quais há grande demanda no comércio nativo. Esse comércio 
é mais antigo do que o da cerâmica. As formas variam de va
silhas para tirar água (canecos) a pequenas cuias para beber 
(xi'caras), passando por garrafas de gargalo apertado (que os 
trabalhadores do campo levam consigo) até grandes. globos 
achatados, que se cortam ao meio para fazer vasi lhames de 
cozinha e bacias. Muitas são usadas inteiras, como bóias, amar· 
radas a canoas, para maior segurança na travessia de rios. O 
conjunto de formas e sua distribuição nunca foram estuda· 
dos. Oviedo, Cobo e outros salientaram que as "calabazas" 
do Novo Mundo não serviam de alimento como as Lagenaria 
verdes no Mediterraneo e, incidentalmente, também no Orien
te) . A cabaça é, em geral, planta de país quente , mas na Co
lômbia existe uma forma avantajada que se cultiva no altipla
no de Antioquia, de clima fresco. 

RAIZES TROPICAIS 

Os primeiros europeus ficaram muito interessados nas ralzes 
comesti'veis do Novo Mundo tropical. Eram novidade para eles, 
que apenas conheciam, de casa, nabos, cenouras e rabanetes, 

plantas de horta e não de lavoura. Em conseqüência, os relatos 
mais antigos estão cheios dessas estranhas plantas novas, do 
seu cuidado e uso. As margens ocidentais do Atlântico, pene
tradas primeiro por espanhóis e portugueses, dependiam mais 
de raízes comestlveis que de plantas semeadas. Na região do 
Caribe e na costa oriental do Brasil as tuberosas e ra lzes car· 
nudas - básicas para a economia nativa - eram, principal
mente, a mandioca e a batata-doce, mas também certas plan
tas das fam Ilias monocotiledôneas, que incluem o inhame e a 
araruta. O amendoim já foi tratado antes, com as leguminosas 
de semente. 

A mandioca (Manihot utilissima) do Brasil e do Paraguai - a 
palavra vem do Tupl-Guaran1..a, dita "yuca" (do Aruak), na 
maior parte da América espanhola - talvez seja originária do 
litoral tropical brasileiro tal a concentração de espéciesManihot 
que ali se vê. É posslvel , porém, que provenha de alguma área 
mais seca do sopé dos Andes, onde começa a bacia de drena· 
gem do Amazonas. (Essas áreas existem embora não estejam 
manifestas nos registros meteorológicos). Inclino-me por outra 
origem: nas margens mais ou menos secas do Caribe. A man
dioca é planta cultivada e ainda não se traçou sua linhagem 
até um ancestral silvestre especifico. No curso de seu longo 

Fig. 2 - Raiz e folha de mandioca. Apud Eckhout (1981), pintor holan
dés. Iconografia produzida em 1644. 

8 
Trata-se, segundo Pio Corrêa, da variedade silvestre conhecida por 

'guazu-mandió', que cresce espontaneamente nos campos e capoeiras 
do Paraguai e de uma parte do Brasil, Mato Grosso do Sul principalmen
te. (N. do T.l. 
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cultivo, perdeu praticamente a capacidade de reproduzir-se 
por semente e tem sido trans1nitida, de geração em geração, 
por mudas. 

Um número infinitamente grande de variedades evolveu. Elas 
podem ser agrupadas, quanto ao uso, em venenosas e não vene
nosas, ou doces e amargas. As mandiocas-doces são conheci
das por "aypi" (ou ai'pi) em llngua tup( e eram chamadas 
"boniato" no Caribe. (Para a discussão do termo boniato, ver 
Henriquez Urena 1938 :87- 94). A extensão das variações nas 
espécies jamais fo i estudada satisfatoriamente, sendo obscura 
a relação botânica do ácido cianldrico com outras qualidades 
da planta . 

Na América do Sul oriental, cultiva-se tanto a mandioca-doce 
quanto a " brava", por vezes no mesmo campo, e os produto
res são capazes de distinguir umas das outras à perfeição. Já 
se d isse que a forma venenosa é a mais antiga e que as formas 
doces são produto da seleção a partir de um antepassado amar
go. 

Na prática, os dois grupos se d iferenciam. O aipim é simple
mente cozido ou assado na brasa, como a batata-doce . A man
dioca amarga é ra lada, lavada, espremida e assada no forno. O 
"pão" resultante chama-se "cazabe"; da goma coloidal faz-se 
tapioca. Talvez o processo seja originariamente índio e da Ama
zônia. Em geral, as mandiocas-bravas são mais ricas em amido 
que as doces e superiores a elas como alimento. 

O grupo doce tem distribuição muito mais larga que o outro. 
1) A mandioca-doce é cultivada onde quer que se cultive a 
outra, i.e., no Brasil tropical, Venezuela, l'ndias Ocidentais; 
2) vai até c. 30º de latitude S no Brasil, com os Guarani me
ridionais e seus vizinhos agricultores; 3 ) cresce no NW da Ar
gentina e é também comum nas "yungas" da Boi ívia oriental, 
Peru e Equado.r; 4) no litoral do Pacífico, estende-se da área 
de Arica para o N, e para além de América do Sul, especialmen
te onde um mínimo de água é suficiente para a · irrigação dos 
roçados. É abundante nas sepulturas pré-históricas dos deser
tos; 5) na Colômbia, cultiva-se na " tierra caliente" e também 
na "tierra templada" até a altitude de mais ou menos 1.800m. 
A propósito, observa Bukasov (1930: 92): "Neste ano de seca 
rigorosa ( 1926), em meio a plantações de milho que a falta 
d'água matou e de canaviais amarelados, os campos de yuca 
chamam a atenção por seu aspecto florescente" ; 6) cultivada 
ainda hoje nas terras baixas da América Central e do sul do 
México, estendia-se outrora para o N até o limite mais seten
trional das culturas litorâneas, i.e., Sinaloa adentro. Sua desig
nação mexicana - "quauhcamote": "árvore" ou "batata-doce 
grande" - indica uma aparição tardia na região . 

Pelo menos algumas formas de mandioca-doce suportam perío 
dos de seca mais severa e exigem menos calor que as espécies 
bravas. Todavia, a distribuição das mandiocas amargas não 
se pode explicar apenas1 pelo clima. Tão somente o clima 
não explica, por exemplo, o fato de não se haverem expandi
do para a Colômbia e América Central. As hipóteses são: ou 
as mandiocas amargas eram uma forma recente e não tiveram 
tempo de alcançar essas áreas - o que é improvável - ou 
terá havido uma falta de receptividade a elas por parte das cul
turas da ponta ocidental do Caribe. Com relação a isso, deve 
ser dito que, onde a mandioca amarga dominou, ela era a ma
téria-prima principal para o fabrico de pão, colocando o mi
lho em posição subordinada, com uma única, ou muito poucas 
variedades cultivadas. Na verdade, tanto o milho quanto a 
mandioca prosperam onde a uma estação seca segue-se uma 
chuvosa. A mandioca ainda requer menos chuva que o milho . 
A predominância da mandioca sobre o milho das Antilhas 
para o sul, Brasil inclusive (terras, na maior parte, de abun· 
dante precipitação), não se deve, ou é quase certo que não se 
deva, ao clima. 

Por outro lado, a mandioca-doce não é, em lugar nenhum, o 
alimento principal da população, e só muito raramente se usa 
para fazer pão . No ocidente, esteve sempre, e em toda parte, 
subordinada ao milho. Este vem sendo cultivado em maior 
variedade do que nas áreas em que impera a mandioca-brava, 
sendo utilizado de forma também diversa. O clássico trabalho 
de Oviedo sobre a agricultura no Caribe torna isso perfeita
mente c laro ( 1851-55, vol. 7, cap. 1 e 2) . Ele conhecia muito 
bem as ilhas e o continente e notou a ausência da mandioca 
amarga na "tierra firme", bem como a importância e varieda
de das plantações de milho, em contraste com a sua situação 
de cultura subalterna nas ilhas. Os Tupí, tal como os Karib, 
parecem ter sido os principais disseminadores da cultura das 
mandiocas-bravas e, em parte, também os Aruak. A ausência 
da mandioca-brava na Colômbia (litoral caribe inclusive) su· 
gere falha cultural entre essa região e a Venezuela, semelhante 
à situação já analisada do "frijol" e do feijão-de-lima. Faltam 
dados sobre a bacia Amazônica. As crônicas espanholas refe
rentes aos tributários do curso superior identificam, em geral , 
apenas as formas doces. 

Cobo ( 1893, vol. 4 , cap. 7) dá detalhes sobre a América do Sul. 
Gabriel Soares (1851, pt. 2. cap. 37-43) faz um relato comple
to da cultura e preparação da mandioca no Brasil. Uma boa 
resenha de botânica econômica é oferecida por Bois ( 1927 -28, 
1 : 436-446). 

A batata-dóce (lpomoea batatas) jetica ou jatica do tupí ye' 
tika teve uma distribuição semelhante à da mandioca no Novo 



Mundo, apenas um pouco mais extensa: 1) avançou mais que 
a mandioca para dentro da zona temperada do altiplano do 
Pac(fico; 2) foi cultivada no Chile e, segundo Latcham, até o 
vale de Quillota perto de Valparaiso, ao sul; 3) foi muito mais 
largamente distribu(da no México do que a "yuca". Era, além 
disso, cultura mais antiga. No entanto, para o norte, seu limite 
de cultivo passou pouco além do trópico. 

O gênero da trepadeira herbácea - que em inglês se chama 
"morning glory" e em português campainha (lpomoea) - es
palha-se por todas as terras quentes do mundo, com centenas 
de espécies. Um grande número produz tubérculos. Já houve, 
entre os botânicos, partidários da origem européia da batata
doce. Outros pensam que seja planta originária das Américas. 
t provável - segundo os estudos genéticos de Tiouti ne ( 1935: 
3-11) - que a relação genética entre /. bata.tas e /. fastígiata 
seja mais estreita que a relação entre outras espécies da mesma 
vasta família. A /. fastígíata é uma espécie silvestre da Amé
rica tropical, uma "batatil la" encontradiça por toda parte nas 
terras do Caribe. Pode-se, então, admitir que ela tenha sido acli
matada na área e, mais provavelmente, no continente sul-ame
ricano do que na ºtierra firme" caribe ou nas ilhas. A batata
doce pertence a um complexo cultural que operou por meios 
vegetais de reprodução, quer dizer, por meio de mudas ou tu
bérculos e não por semeadura. A América Central ocidental 
situa-se - tal como o México - no complexo das sementes. 
A batata-doce é tida, ali , como advent(cia, como algo que se 
encaixou num quadro agrícola anterior. Parece também que 
a América do Sul é nitidamente mais rica em variedades de 
batata-doce que a América Central ou o México, embora não 
se tenha feito uma coleta adequada dessas variedades para 
estudo. 

Fig. 3 - Batata doce (lpomoea batatas Lam.), convolvulácea. Apud Ma re
grave 1942: 16. 

Em condições ordinárias de reprodução, a batata-doce se mul
tiplica inteiramente por divisão. Hoje se sabe que, ocasional
mente, plantam-se sementes; e que essas são usadas para a hi
bridização cient(fica. Mas ao que tudo indica, elas não tive
ram qualquer papel na domesticação ou no desenvolvimento 
das variedades existentes, que operaram levando em conta 
as mutações dos brotos e fazendo enxertos das novas formas 
desejadas. t poss(vel, portanto, que todas as batatas-doces 
tenham derivado de umas poucas plantas ancestrais, que se 
multiplicaram por divisão e replantio de rebentos, através de 
gerações de plantadores. 

Os nomes nativos da batata-doce foram objeto de dois estudos 
magistrais de Henriquez Ureíla (1938: 15-16): Papa ybatata e 
UE/ Enigma dei Aje". Batata e "aje" são nomes derivados das 
l(nguas faladas pelos abor(gines das Antilhas. O termo "aje" -
hoje larqamente em desuso - pertence mais provavelmente 
à batata-doce que ao inhame (Díoscorea), embora inúmeros 
estudiosos da matéria tenham aplicado a denominação a este, 
talvez por uma confusão posterior, como se confundem hoje 
inhames e batatas-doces nos E'stados Unidos. O vocábulo "aje" 
parece ter sido atribu(do a uma batata-doce de qualidade in
ferior, de grandes raízes e crescimento rápido. Oviedo consi
derava "aje" e batata como parentes próximos; e dentre as 
caracter(sticas do "aje" que descreveu - e que demonstra ter 
descrito a batata-doce - está o plantio por divisão dos brotos, 
processo este generalizado para a batata-doce e que dificil
mente se aplica às tuberosas do inhame. O nome nahua "ca
mote" espalhou-se pela maior parte da América hispânica por 
influência dos espanhóis, no período colonial, substituindo-se 
largamente ao nome quechua, "apichu". 

A designação quechua "cumara" subsiste desde os dias da Con
quista, usada pelo inca Garcilaso para uma forma rica em ami
do. Fortunato Herrera pensa - e tem razão até certo ponto -
que se trata, neste caso, do grupo descrito como "ajes" por 
Oviedo. 

A palavra "cumara", usada tanto no Peru como na Oceania, 
suscita a tão discutida questão da data da introdução da ba
tata-doce nos mares do Sul. Não é necessário resumir aqui as 
opiniões de R ivet, Frederici, Dixon, Nordenskiold e outros 
mais, que se engajaram nessa controvérsia. As razões dos que 
defendem o transporte das tuberosas pelos europeus, através 
do Pacífico, enfrentam as seguintes dificuldades : a) a extraor
dinária variedade de formas cultivadas nos mares do Sul (só 
os Maori teriam conhecido 20); b) o fato de que a batata-doce 
desenvolveu variedades na Nova Zelândia, muito mais afastada 
das .condições de crescimento tropical do que qualquer lugar 
no Novo Mundo. Difundiu-se pela ilha do Sul (South lsland) 
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muito além de Canterbury Plain (c. 450 lat. S), a mais extrema 
latitude alcançada pela agricultura aborígine em qualquer lugar 
no hemisfério sul: 120 mais ao sul do que no Chile, por exem
plo; e 200 acima da sua maior dispersão aborígine no hemisfé
rio norte. Uma adaptação a tão altas latitudes e a verões tão 
frios é quase inacreditável para uma espécie, se introduzida 
fortuita e tardiamente por europeus chegados de barco. Cum
pre notar; ademais, que as variedades dos Maori parecem ter 
sido mais ricas em amido e de fibras mais fortes (como a "cu· 
mara" dos Yungas andinos) e sugerem. a descendência de uma 
forma americana, mais antiga e hoje quase extinta. A batata-

72 doce maori foi tida por Hooker como uma espécie distinta; ho
je apenas se admite tratar-se de uma variedade (Bois 1927-28, 
1:317-318). 

Os inhames comuns (Dioscorea a/ata, cayenensis e batatas) 
são nativos do Velho Mundo. Sua introdução conjunta com o 
tráfico negreiro foi descrita por Oviedo para as Antilhas e por 
Gabriel Soares de Souza (1851) para o Brasil português. Os 
trópicos do Novo Mundo têm grande número de espécies sil
vestres de Dioscorea, algumas de tuberosas comestíveis. No 
nordeste brasileiro, por exemplo, são inúmeras as variedades: 

D. dodecaneura, D. piperifo/ia e D. hasta ta, segundo Bois, 
1927-28, 1: 484-485). Mas nada consta sobre o desenvolvimen· 

Fig. 4- Cará (Dioscorea sp.),dioscorácea.Apud Marcgrave (1942:29). 

to de formas aclimatadas a partir dessas matrizes silvestres. 
Uma Dioscorea americana - a "yampee" (D. tritida, também 
chamada D. brasiliensis) - pode ser uma planta verdadeirámen
te domesticada. Seus diminutos tubérculos de excelente sabor, 
são cultivados por todo o trópico. atlântico, desde as Antilhas 
até o Brasil. São, ao que tudo indica, os "carazes" que Gabriel 
Soares de Souza menciona (1851, parte 2 cap. 44) e que dis
tingue dos "inhames" (idem cap. 44). Os caules herbáceos, 
filiformes, eram sustentados por estacas e os tubérculos pre
servados por defumação. 

Na família do arão (Arum), o lugar do taro do Velho Mun
do é ocupado por espécies americanas do gênero Xanthosoma. 
São chamadas "yautia" ou "malanga" no Caribe, mangarito 
(Bois 1927-28, 1: 526) ou mangará-mirim no Brasil. A prin
cipal espécie cultivada é a X. sagitifolium. Eng ler ("Pflant· 
zenreich" 1920, IV, 23 E) inclui,ainda, X. jacquinii como de 
vasta distribuição insular e continental em torno do mar do 
Caribe. Bois arrola também, como espécies cultivadas: X. bra
siliensi, X. belophyllum, X. caracu, X. mafaffa, e X. viola
cecum em partes dos trópicos americanos. Além dos rizomas 
farináceos e comestíveis, comem-se as grandes folhas (50cm 
de comprimento) depois de cozidas. Como no caso do taro, 
o cultivo é mais freqüente nas terras baixas. A "yautia" era 
familiar a Oviedo e Cobo como planta do Caribe, e é discuti-

Fig. 5 -Taioba ou tajá (Xanthosoma sp.). Apud Marcgrave (1942-36). 



da, ao que parece, por Gabriel Soares de Souza (1851, parte 
2, cap. 44) sob o rótulo 'taiazes'. Diz ele: 

"As folhas são comidas com o peixe em lugar do espina
fre, e com as vagens em lugar da alface, revelando-se su
periores em sabor. Os índios as consomem (as tuberosas?) 
cozidas em água e sal, com um excesso de pimenta". 

Nas "yungas" peruanas, segundo O. F . Cook (1925: 100), as 
raízes são postas a secar e armazenadas. 

A araruta (Maranta arundinacea) tem larga distribuição, do 
Brasil ao Caribe, e cresce em terras molhadas. Diz-se que o pre
paro da farinha ou 'fécula' é uma invenção moderna. Afirma-se 
também que o nome da planta deriva do uso que tinha a raiz, 
outrora, como antídoto contra o veneno de flechas ("arrows" 
em inglês) Schumann, 1 n: "Pflanzenreich", de Eng ler 1902, 
IV, 48). O nome "lerén" ("lirén", "llirén" , etc.) pode aplicar
se a essa planta. A descrição do "lirén" por Oviedo (1851-55, 
vol. 7, cap. 13) e Cobo (1893, 1. 4 cap. 9) não o faz; mas mui
tos outros autores referem-se à Ca/athea ai/ou ia, que é a "alluia" · 
do Caribe, conhecida também como "topimampur" nas Anti
lhas (Schumann, Ide. cit.), onde a planta ainda é cultivada. 

PLANTAS DE JARDIM DA FAMfLIA DO MEIMENDRO 

A distinção que prevaleceu no Velho Mundo entre plantas de 
jardim e de lavoura inexiste, de maneira geral, nas Américas. 
Aqui, o cultivo foi todo ele horticultor. Colombo refere-se 
à paisagem em torno de Puerto Belo como um jardim multi
cor ("huerta"). Do outro lado do Atlântico, as safras não eram 
colhidas antes que os frutos madurassem. Havia uma estação 
da colheita, bem caracterizada e, via de regra, curta. A sega, ou 
ceifa propriamente dita, das messes maduras era marcada por 
festivais. Os legumes verdes do Velho Mundo constituíam um 
grupo especial de plantas, cultivado em terreno próprio com 
método também especial. No Novo Mundo, ao contrário, as 
plantações maiores davam também horta! iças e legumes fres
cos. Regularmente, importante parte destes era consumida 
em diferentes fases do período de crescimento. No caso do 
milho, por exemplo, a utilização começava com a coleta do 
pólem, rico em óleo. Por toda parte, uma impressionante varie
dade de pratos era preparada com o grão de milho ainda 
imaturo. Os feijões eram consumidos ainda como vagens ver
des; mais tarde, os feijões imaturos passaram a ser fervidos em 
água. As abóboras davam uma primeira safra ~inda em flor; 
os frutos eram cozidos como legumes em todos os estádios 
anteriores à maturação. E o mesmo acontecia com inúmeras 
plantas. Folhas, flores, frutos verdes das mesmas plantas que, 
com seus frutos maduros, forneciam o alimento básico das 

comunidades indígenas, eram consumidos como salada ou co
zidos antes do tempo. 

A família do meimendro (Solanaceae) foi muito mais impor
tante no Novo Mundo do que no Velho como fornecedora de 
plantas cultivadas. Na Europa, frutos menores comestíveis, 
como a beringela ou a alcachofra, foram domesticados e as 
plantas medicinais, como a beladona, a mandragora e o mei
mendro negro, cultivadas. Além das batatas, o Novo Mundo 
cultivou para alimento e condimento espécies de Solanum, 
Capsicum e dos gêneros coletivamente conhecidos em horti
cultura como tomates. Das plantas venenosas que o homem 
adotou,cumpre citar as Nicotianas e Daturas. ( ... ) 

Os principais condimentos do Novo Mundo são frutas do 
gênero Capsicum. Estas plantas, tjenominadas pimentas, são 
conhecidas como "aj ("entre os Aruak islenhos, através de quase 
toda a América do Sul espanhola, e como "chile", do Nahua, 
no México e na América Central. O berço das pimentas Cap
sicum originais permanecerá indeterminado até que se obte
nha um melhor conhecimento do Brasil e da Guiana. Nessas 
áreas foi registrada grande variedade de espécies, mas com sis
tematização confusa e incerta quanto ao que é selvagem e o 
que é cultivado. Em climas amenos do Novo Mundo, as pimen
tas se adaptam prontamente, em parte porque os pássaros 
atacam avidamente as frutas maduras. As opiniões sobre a 
classificação variam entre: agrupar todos os condimentos Cap
sicum sob uma ou duas espécies; criar dezenas de espécies e 
considerar muitas delas selvagens; dizer que nenhuma foi en
contrada em estado verdadeiramente selvagem. Supõe-se, atual 
mente, com certa margem de incerteza, existirem duas espé
cies selvagens, C. pubescens e C. frutescens. Ambas são pere· 
nes, semilenhosas, de climas Aw. A primeira - o "roccoto" 
dos Ouechua - de flores violetas e frutas globulares, era uma 
pimenta comum do Peru na época da Conquista (isto é , uma 
das três pimentas citadas por Guamán Poma e chamadas " el 
común" por Garcilaso). A fruta C. frutescens é muito mais 
amplamente distribuída, sendo, talvez, a variedade baccatum, 
de pequenas bagas, a forma básica. A última dispõe de grande 
diversidade de variedades no Brasil, mas é também muito 
comum nas terras quentes da América Central e do Méx ico, 
onde é geralmente conhecida como "chiltepín", a pequena e 
forte pimenta verde. A pimenta de caiena é geralmente consi
derada como uma variedade de jardim da C. frutescens. 

A maior parte das pimentas cultivadas é de herbáceas anuais, 
que constituem a espécie Capsicum annuum. São cultivadas: 
1) em baixas latitudes a altitudes intermediárias entre as terras 
baixas quentes e as terras altas frescas; 2) nas margens tropi· 
cais em áreas de clima Cw; e 3) além dos trópicos, como no 
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Fig. 6 - Tabaco (Nicotiana tabacum) Apud Hoehne (1922). 

Chile, em vales ensolarados com longos verões. A espécie é 
definitivamente um cultivar e parece ter sido derivada de 
C. rutescens. A maior diversidade de formas é encontrada no 
México (e também no Brasil?). As coleções russas registram 
um marcante empobrecimento de variedade na região do Cari
be. No Peru, há tipos de cultivo avançado, mas não grande di
versidade de forma. Essa observação é apoiada pelos registros 
arqueológicos. 

A julgar pelos relatos históricos, o papel da pimenta na ai imen
tação do índio sul-americano parece ter sido maior na época da 
Conquista do que no presente. No México, entretanto, o culti
vo do "chile" não diminuiu de importância. Verde, maduro e 
seco, cada tipo tem seus usos especiais. As aldeias são ainda 
famosas devido a um tipo especial de "chile" que é levado a 
mercados distantes. O maior número de traços culturais basea-

dos no "chile" que sobrevivem no México é provavelmente 
associado à sua maior importância abor(gine. Os dados de Her
nández, por exemplo, a respeito do cultivo e emprego de dife
rentes espécies de Capsicum, não encontram paralelo em 
nenhum .registro da América do Sul. As especulações a respeito 
do local de origem das pimentas anuais exige um conhecimen
to maior da filogenia do grupo. Se as pimentas perenes de ba
gas pequenas (C. frutescens) são nativas de grande parte dos 
trópicos americanos~ e não naturalizadas, pode haver ocorrido 
um desenvolvimento plural das pimentas anuais através da 
cultura. De ciência certa, sabe-se apenas que · o cultivo das pi
mentas anuais foi levado mais longe no México (dados botâ
nicos, especialmente Bukasov 1930, Bois 1927, vols. 1, 3). 

Há dois tipos de tabaco cultivado, Nicotiana tabacum e N. 
rustica. O primeiro foi definitivamente considerado por Good
speed e Clausen como um híbrido formado por N. tomento
sum e N. sylvestris. O sylvestris selvagem é encontrado na Pro
víncia de Salta, no norte da Argentina; o tomentosum selva
gem é mais difundido, através da yunga do Peru e da Bolívia. 
Não se sabe se as duas espécies se sobrepunham er'n sua difusão 
natural. Pode ter acontecido, portanto, que uma delas tenha 
sido cultivada e levada a um local onde ocorreu a hibridização 
com a outra. De qualquer forma, o cultivar N. tabacum deve 
ser originário dos vales a leste dos Andes, provavelmente na 
Solívia. É de se supor, portanto, que, levado pelos tributários 
do Amazonas, penetrou nas planícies encharçadas dessa região, 
através das Guianas, e também nas Antilhas. A maneira como 
foi introduzido na Europa indica, igualmente, uma difusão par
cial através da costa leste do Brasil. No que se refere à origem 
étnica, parece associar-se, principalmente, com os povos de 
1 íngua Aruak, Karib e Tupí. Sua distribuição coincide em 
larga med ida com a da mandioca-brava. 
A Nicotiana rustica espalhou-se quase até os últimos limites da 
agricultura americana: aparentemente de Ouebec a Chiloé. Tra
ta-se do tabaco dos índios do leste da América do Norte, o 
"piciete" do México e América Central e provavelmente o 
"petúm" do Brasil. ·Seu uso parece cóincidir com a distribuição 
do cachimbo recurvo. Em virtude de sua ampla distribuição, 
que envolve altas latitudes, é 1 ícito considerá-lo como l;lma 
planta cultivada há mais tempo do que a N. tabacum, a qual 
pouco ultrapassou os limites de climas tropicais. Possui grandes 
propriedades narcóticas, sendo, por isso, a planta mais adequa
da ao ato cerimonial de fumar. 

Não se sabe se a N. tabacum foi estabelecida no continente 
centro-americano ou no México. Os relatos de Hernández 
(1942, livro 2,cap. 107-112) deixam claro que o nome "yetl" 
era dado a plantas medicinais (narcóticas?) não aparentadas. 



Em sua longa descrição do "picietl", o referido autor registra 
brevemente um outro tabaco, o "quauhyetl", o grande "yetl", 
da espécie tabacum. Considerando-se que o relato foi escrito 
depois que os espanhóis começaram a cultivar N. tabacum no 
México, é provável que se refira à planta por eles introduzida 
das ilhas. "Piciete" ou "picietl" é o nome antigo · comum à 
N. rustica no México e na América Central. Essa espécie é 
amplamente cultivada em povoações remotas ao norte, até 
Sonora. Recentemente, Roy Clausen, em um seminário sobre 
genética na Universidade da Califórnia afirmou que a N. rustica 
é também híbrida, derivada de espécies nativas no lado oeste 
dos Andes, nas fronteiras do Equador e do Peru. Ou seja, das 
proximidades das antigas terras Mochica e Caffari. Assim sen
do, vem a ser, igualmente, uma antiga planta domesticada da 
América do Sul, que parece ter-se espalhado de maneira seme· 
lhante ao milho. 

O aspecto mais curioso sobre ambas as espécies cultivadas da , 
Nicotiana é seu lugar de origem dentro da área agrícola do 
Novo Mundo em que não existem evidências históricas ou ar
queológicas do hábito de fumar tabaco. Nordenskiõld tinha 
razão em considerar esse hábito como urn emprego secundário 
do tabaco. O uso inicial do tabaco pode compreender a rela
ção entre mascar tabaco e mascar coca. Nestas condições, o 
uso como masticatório (ou rapé?) pode ter precedido o costu
me de fumar? Este último terá extinguido, mais tarde, os usos 
anteriores, à exceção de umas poucas áreas? O hábito de mas
car coca terá substituído o de mascar tabaco nas terras andi
nas? Teria apresentado uma efetiva resistência à difusão do 
hábito de fumar quando este outro se firmou no leste ou no 
norte? A circunstância de os dois berços da domesticação do 
tabaco terem abandonado o uso da planta, .exceto como uma 
droga secundária, é motivo de reflexão e perplexidade. 

FRUTAS E NOZES CULTIVADAS 

Algumas das plantas anteriormente discutidas, tais como o 
pepino e a naranjilla, podem ser classificadas como frutas9 • 

Outras, aqui consideradas frutas, como o abacate e o "peji
baye", são alimentos substanciais. Não oferecemos nenhuma 
definição para as plantas cultivadas, aqui reunidas, que seriam 
consideradas frutas na 1 íngua inglesa. Para não nos enredarmos 
em uma classificação funcional de diferentes culturas e usos 
domésticos, a organização empregada segue a ordem botânica 
(sistema engleriano). 

9 Excluídas desta tradução. (N. do C. ). 

PALMEIRAS 

É de se supor que apenas duas palmeiras do Novo Mundo fo
ram verdadeiramente domesticadas na cultura aborígine: o 
coqueiro e o "pejibaye". As outras parecem ser espécies selva
gens, não-modificadas, que recebem alguma proteção na eco
nomia nativa, ou podem ocasionalmente ser plantadas próximo 
a casas ou campos. 

A domesticação do coco (Cocos nucifera) foi considerada por 
O. F. Cook como de origem americana (1901, 1910). Até o 
presente, seus estudos representam a contribuição mais signi
ficativa sobre o assunto, embora suas conclusões não possam 75 

ser integralmente sustentadas. As provas de que os coqueiros 
eram cultivados na costa atlântica do Novo Mundo antes da 
Conquista não são conclusivas. Não restam dúvidas, porém, 
quanto a isto em relação às costas tropicais do Pacífico. Ovie-
do é uma testemunha adequada e explícita de seu plantio em 
grandes bosques no Panamá, Costa Rica e em Cocos lsland, na 
qualidade de um dos primeiros espanhóis a conhecer profun
damente a América Central. É possível que estes bosques de 
coqueiros se alastrassem rumo ao norte até a costa de Jal isco. 
Cook apresentou argumentos convincentes de que a distribui-
ção de coqueiros ao longo das costas dos mares tropicais é 
resultado de plantação proposital pelo homem e de que os co
queiros não se auto-estabelecem com os cocos sendo trazidos 
às ·praias pelo mar. 

Os bosques de coqueiros mais antigos conhecidos no Novo 
Mundo localizavam-se, em parte, ao longo da costa e, em parte, 
a alguma distância para o interior. Mas sempre, tanto então 
quanto agora, em bosques, e não espalhados pela floresta ou 
mato nativos. Além disso, Cook opina que estas plantações 
não são o resultado de contatos casuais por parte de nativos 
das ilhas do sul, mas sim que a planta teve origem no Novo . 
Mundo. Transformada em cultivar, foi levada para oeste da 
América até o Pacífico. As evidências dessa assertiva se ba
seiam no seguinte: 1) a concentração, no Novo Mundo, de qua
se todas as espécies de palmeiras relacionadas ao coqueiro; 
2) a hipótese de Cook de que o cultivar primitivo teve origem 
nos vales interiores tropicais, onde fontes salinas impregnavam 
o solo. Esta condição é freqüentemente atendida nos vales da 
Colômbia, tal como o Cauca, onde parentes próximos do co
queiro são nativos; 3) a semente constitui um extraord inário 
mecanismo especializado para a germinação em climas que 
possuem uma longa estação seca e não uma facilidade para dis
tribuição marinha; 4) a limitação das variedades dos coqueiros 
no .Novo Mundo - contrastada com a grande multiplicidade de 
formas do outro lado do Pacífico - demonstra que as maiores 
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e mais definidas variações da planta cultivada ocorrem e são 
preservadas mais provavelmente fora de seu ambiente natural, 
onde a mistura com o tipo selvagem é impedida. A totalidade 
da hipótese de Cook encontrou oposição, especialmente por 
subentender habilidade de navegação muito remota e porque 
o coco é pouco relevante na economia americana, em compa
ração com o que assume na Indonésia. A tese persiste, contu
do, permanecendo de pé a controvérsia quanto à origem desta 
planta cultivada. 

O "peijibaye', ou palmeira da praia (Guilielma utilis ou Bactris 
gasipaes), possui tronco espinhento, com madeira dura e escu
ra, comumente denominada "chonta·', ·na América do Sul. Em 
muitos casos, perdeu a capacidade de produzir sementes fér
teis e se reproduz pela plantação de mudas. Nestas condições, 
constitui o elemento arbóreo mais impressionante no comple
xo agrícola que depende da plantação de mudas e tubérculos. 
Esta palmeira é desconhecida em estado verdadeiramente sel
vagem. Estende-se da Nicarágua para o sul, entrando no Equa
dor rumo a sudeste, penetrando no Brasil através da Amazônia. 
Sua distribuição climática se situa principalmente dentro do 
Aw e as áreas mais quentes dos climas C (mapa 9). Rica em 
amido, encerra uma pequena semente oleosa em muitos casos 
ausente. Com sabor semelhante ao da noz, a fruta não é comi
da crua, mas sim cozida. Constitui uma das bases da alimenta
ção indfgena. O. F. Cook (1910:308-309) apresenta boas ilus
trações e citações de A. R. Wallace e Spruce. Este último sugere 
que a "chonta" pode ter-se originado na região a leste dos 
Andes, em vales de pequena pluviosidade. A localização do 
cultivo pode identificar-se com as áreas proto-Aruak e proto
Chibcha como um cultivar bastante antigo (relato e ilustrações 
em Popenoe e Jiménez 1921). 

Bromeliáceas 

O termo abacaxi (Ananas comosus) aplica-se a um conjunto ge
neticamente um tanto misto. Entre outras coisas, não está 
claro se existe uma ou várias espécies no gênero Ananas. Tam
pouco se sabe até que ponto as formas não-cultivadas são selva
gens ou espontâneas. Abacaxis de fruta pequena, com folhas 
longas, de crescimento espontâneo - comumente denomina
dos "pinuelas" - ocorrem pelo menos do Panamá ao Paraguai. 
Oviedo, em seu longo discurso laudatório ao abacaxi (1851-55, 
vol. 7, cap. 14), após descrever os finos tipos cultivados em 
"tierra firme", acrescenta que um tipo inferior também crescia 
espontaneamente em grande quantidade. Pode tratar-se do 
Ananas magdalena de Standley (1928), descrito por ele como 
formando impenetráveis touceiras nas florestas e produzindo 
uma fruta vermelha de até 15cm de comprimento, comestfvel, 

Fig. 7 - Ananas (Ananas sativus), bromeliácea. Apud Marcgrave (1942: 
33). 

cozida ou crua. Cobo ( 1893, vol. 5, cap. 17) descreveu outra 
forma espontânea de Santa Cruz de la Sierra, onde era utiliza
da principalmente para o fabrico de vinho. Ignora-se até que 
ponto estes "pifíuelas" são abacaxis primitivos ou formas dege
neradas. 

Sua presença é relatada principalmente em áreas em que os 
abacaxis são,desde há muito, cultivados. 

Também no caso do abacaxi, o plantio produziu uma espécie 
sem sementes, dependente da divisão vegetativa para a repro
dução. De acordo com Oviedo, formas melhores e mais nume
rosas ocorrem, preferencialmente, no continente do que nas 
ilhas. Estende-se pelo México pelo menos até Jalisco. Em dire
ção ao sul, na costa do Pacífico, foi e continua sendo muito 
importante nas terras baixas até o norte do Peru. Nos vales 
andinos do Equador, Popenoe registra uma extensa produção 
até 1.500m e uma produção incidental até 2.300m. A planta 
era denominada "achupalla" pelos Ouechua. Foi trazida das 
yungas de leste e provavelmente cultivada em uma faixa con
tínua do território, até o Paraguai. Os franceses e portugueses 
divulgaram o nome "ananas" - e sua fama - do Brasil à Euro
pa. Ao norte e a leste da América do Sul, parece ter sido uma 
fruta familiar a todos os índios, uma fonte comum de vinho 
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e, em muitos casos, matéria-prima importante para cordame. 
Pode ter-se originado em algum vale interandino do norte, 
juntamente com outras plantas do mesmo tipo, cultivadas 
por divisão. De qualquer forma, penetrou bastante em dire
ção norte, penetrando na área de cultivo por sementes da 
América Central e do México. Adaptou-se a altitudes muito 
superiores às dos climas tropicais. Sua ecologia aponta forte
mente em direção à origem em climas Aw, aproximando-se 
do semi-árido. 

Musáceas 

As bananas e bananas de São Tomé ou pacovas (Musa paradi
síaca) tiveram origem no sudeste da Ásia, onde ocorre grande 
variedade de formas cultivadas sem sementes. Sua presença 
no Novo Mundo é considerada, por muitos, como de introdu
ção pós-colombiana. Nordenskiõld reuniu fortes argumentos 

Fig. 8 - Pacova (Musa sp.), musácea. Apud Marcgrave (1942:37) . 

em favor desta hipótese. O mais convincente é não ter sido 
esta planta observada pelos primeiros exploradores dos trópi-
cos americanos. Em vista de serem tão conspícuas e úteis, 
deveriam ter sido anotadas ao menos por alguns dos cronis-
tas que registraram a presença de plantas menos importantes. 
As provas etimológicas recolhidas por Nordenskiõld não são 
conclusivas, devido à grande variedade de nomes nativos, 
cujos significados e proveniência eram, em parte, desconhe
cidas. Assim, é obscura a origem do nome "plátano", dado à 
planta pelos espanhóis no Novo Mundo. Aparentemente, ele 
não provém do termo Platanus, designação de uma árvore do 
Velho Mundo. ~ mais provável originar-se do Aruak ou de 77 

outra 1 íngua indígena do continente próxi,mo ao mar do Caribe . 

A espécie é comumente subdividida em duas subespécies: a bana-
na de São Tomé (norma/is) e a banana (sapientum). A primeira é 
quase sempre cozida e constitui a base da alimentação das 
populações aborígines. A última é comida crua, como fruta, e 
preparada em menor grau por cozimento. O famoso relato de 
Oviedo, que descreve sua introdução nas Antilhas procedente 
das Canárias, refere-se à banana, embora não a nomeie. Soares 
de Souza ( 1851) descreve as bananas, com este nome, como 
tendo sido introduzidas no Brasil da ilha de São Tomé . Algu-
mas, - talvez todas - foram trazidas do Velho Mundo pelos 
espanhóis e portugueses. 

Não existe, contudo, muita clareza quanto à introdução das 
bananas de São Tomé. Isto porque: 1) em contraste com as 
bananas, são pouco usadas pelos brancos, embora intimamente 
associadas à economia indígena; 2) a maioria dos nomes nati
vos é encontrada entre estas bananas; 3) suas variedades dife
rem, pelo menos em parte, das do Velho Mundo; 4) durante a 
segunda metade do século XV 1, encontravam-se amplamente 
distribuídas nas áreas tropic~is do Novo Mundo, do sul do 
Brasil a Jalisco, México, representando um elemento básico da 
alimentação indígena, de uso diversificado. A multiplicação 
das bananas de São Tomé é mais difícil do que a de uma planta 
com sementes. d rizoma maduro precisa ser cavado do solo, 
dividido, preferivelmente secado por algum tempo, e então 
replantado. Trata-se de uma espécie extremamente fraca, e sua 
difusão se deve, provavelmente, à plantação deliberada e bas
tante cuidadosa; 5) durante a segunda metade do século XVI, 
as bananas de São Tomé já eram consideradas produto nativo. 
São assim classificadas - sem exceção, ao que se saiba - nas 
numerosas Relaciones geograficas. Garcilaso de la Vega, Padre 
Acosta e Guamán Poma - que tentaram distinguir os vegetais 
nativos dos introduzidos - declararam que a banana de São 
Torr:ié era de cultivo anterior à Conquista no Peru. Thevet, por 
observação própria, publicou, em 1558, uma descrição circuns-
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tancial das bananas de São Tomé ("pacoba") cultivadas pelos 
índios na região costeira do Rio de Janeiro. As observações de 
Léry - fe itas cerca de dois anos depois em outra parte da costa 
francesa do sul do Brasil - parecem descrever, sob o nome de 
" pacoaire", um tipo de banana. Soares de Souza (1851 ), cujas 
observações datam de 1587 e se refere à costa da Bahia, deixou 
um registro de três tipos do que considerou "pacobas" nativas 
e, além disso, das bananas que haviam sido trazidas de São 
Tomé e eram comidas especialmente por negros (Hoehne 
1937:120-121, 150-152, 221-224). 

Introduzidas antes ou depois de Colombo, as bananas de São 
Tomé tornaram-se um alimento suplantado somente pela man
dioca nos trópicos. Nas terras mesotermais altas, com chuva 
suficiente, formas que exigem menor quantidade de calor sao 
muito cultivadas, junto à "tierra fría". Muitas delas, tal como 
a M. cavendishii, são introduções modernas. 

Anonáceas 

A guanábana ou anona ou o araticum (Annona muricata), é 
amplamente documentada como cultivo antigo da Nicarágua 
até os vales costeiros do sul do Peru, penetrando pelas "yun
gas". Foi reproduzida inúmeras vezes na cerâmica Mochica. 
No que se refere a altitude e latitude, estende-se um pouco 
além dos limites tropicais. 

Na segunda subdivisão do gênero, a mais importante espécie 
cultivada é a "chirimoya" (A. cherimoli). Esta árvore é dis
tintamente não-tropical, estando mais ·adaptada aos vales 
temperados dos Andes. Entretanto, parece ter sido também 
cultivada desde há muito na América Central e talvez no Brasil. 
Popenoe ( 1921 :331-336) descreveu como o aparente habitat 
nativo da árvore a área Loja do Equador. Seu habitat selvagem 
estende-se, provavelmente, por vales similares no norte do Peru. 
Um considerável número de variantes cultivadas foi desenvol 
vido, e Safford reconheceu três destas variedades nos túmulos 
de Ancón (Yacovleff & Herrera 1934-35, 3 : 276). A fruta -de
conde, ou anona (A. squamosa), restringe-se ao cl ima tropical 
e adapta-se melhor em áreas com uma estação seca marcada. 

O nome " anona" é também dado à A. reticulata, ao " bullock's
heart" das Antilhas britânicas e " mamon" de Cobo. Distingue
se faci lmente da anterior por sua superf(cie lisa com casca 
de amarelada a marrom-avermelhada. Ambas as espécies ocor
rem em estado selvagem ou perfeitamente natural izadas em 
muitas partes dos trópicos americanos de climas Aw e Amw. 
Nenhuma .das duas espécies parece ter sido alterada pe la sele
ção ao grau em que o foram a "chirimoya" ou mesmo a "gua
nábana". 

Fig. 9 - Arat icum (Aratícu pana), anonácea. Apud Ma regrave ( 1942:93). 

Lauráceas 

O abacate (Persea americana) já era familiar ao padre Cobo em 
suas três principais raças : 1) a fruta de casca verde, casca bas
tante fina e dura - que solta facilmente e freqüentemente tem 
a forma e o tamanho de um limão - conhecida por Cobo, era 
cultivada especialmente no Yucatán ; 2) a forma de fruta 
grande, com casca dura e grossa, especialmente na Gu-atemala ; 
3) o tipo mexicano - fruta pequena com forma de pera - de 
casca verde delicada como a de uma ameixa. O primeiro tipo 
é hoje denominado o grupo das Antilhas; o segundo, o grupo 
guatemalteco. O t~rceiro é o abacate comum mexicano, a va
riedade drymifolia, cujas folhas têm cheiro de aniz. (Standley 
1920-26, 2: 290-291). O prime.iro é mais rigidamente restrito 
às terras baixas tropicais. Popenoe afirma que é cultivado nas 
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terras baixas do Equador, mas estende-se, comumente, até a 
altitude de 1.500m, enquanto que o terceiro tipo é mais am
plamente cultivado entre 1.500 e 2.600m. Oviedo limita sua 
descrição explicitamente à "tierra firme". Nessa época, os es
panhóis do Panamá não haviam ainda aprendido o nome Nahua 
"ahuacate" e chamavam a fruta um tipo pera. Os frutos que 
Oviedo encontrou eram grandes, de sementes igualmente de 
grande tamanho e casca grossa. Na Nicarágua, encontrou-os 
plantados em "heredades e plazas o assientos de los 1 ndios, e 
por ellos cultivados". Aparentemente, não foram encontrados 
por Oviedo nas Antilhas. Sua proveniência é indubitavelmente 
da América Central e México. O tipo com odor de aniz repre
senta talvez a forma básica. Ao norte do Panamá mais que ao 
sul, o "ahuacate" constitui uma parte integrante da economia 
nativa e de sua arte culinária. 

Cieza de León, ao passar pela Colômbia em direção ao sul, 
notou pela primeira vez o uso do nome "palta" na região supe
rior do Vale do Cauca. Mais tarde, Garçilaso de la Vega ofere
ceu a explicação de que o fruto era assim chamado nas terras 
dos Incas por ter sido introduzido de norte, através dos índios 
Palta do Equador. Aparentemente, não era conhecido no Peru 
muito antes da Conquista; um único achado arqueológico é 
registrado por Yacovleff & Herrera (1934-35). ( .. . ) 

leguminosas 

Várias árvores leguminosas são protegidas em campos e em 
torno de casas, e, algumas delas, como o "guamuchil" (Pithe
colobium dulce), são semidomesticadas. Várias espécies do 
gênero lnga estão classificadas entre árvores cultivadas. Isto se 
dá, principalmente, devido a suas grandes vagens pesadas que 
contêm uma polpa carnuda e doce. Podem ser comidas frescas, 
colhidas do pé, ou secas, moídas como farinha. Na região do 
Caribe, os nomes nativos mais comuns são "guama" ou "gua
ba"; na região Ouec!iua, seu nome comum é "pacae". Tanto 
as vagens como as folhas abundam em túmulos peruanos e 
foram modeladas nas cerâmicas Mochica e Chimu. ( ... ) 

Anacardiáceas 

O caju (Anacardium occidentale) difundiu-se a partir do Bra
sil. Hoje, encontra-se amplamente distribu(do em muitas re
giões em torno do mar Caribe. Ignora-se sua existência em al
guma das áreas de alta cultura. Associa-se, provavelmente, 
às tribos das florestas tropicais, especialmente as da área ama
zônica. A fruta é a castanha do caju, que carece ser assada 
para consumo. A maçã do caju é o pedúnculo suculento, que 
tanto serve como fruta fresca quanto como fonte de vinho. 

Fig. 1 O - Caju (Anacardium occidentale L.}, anacardiácea. Apud Ma re
grave ( 1942:95). 

O gênero Spondias encontra-se num estágio de classificação 
incerta. De acordo com Standley, S. purpurea, a espécie de 
flores roxas, raquítica e esparramada, é a forma aprimorada 
comumente cultivada por suas frutas vermelhas e amarelas, 
agradavelmente ácidas. Trata-se, indubitavelmente, da "cirue
la" da Nicarágua, no relato de Cobo. A espécie arborescénte, 
de flores amarelas, possui uma fruta mais grosseira. Trata-se 
de S. mombin ou lutea, a "hog plum" das Antilhas. Entretan
to, é freqüentemente plantada e há cepas superiores de reputa
ção local. ~. provavelmente, o "hobo", ou "job9" de antigos 
relatos sobre as Antilhas e o continente. O termo Nahua "jo
cote" é aplicado a ambos, em toda a América Central. O ter
mo espanhol comum é simplesmente "ciruela"; se uma fruta 
é denominada ameixa (ciruela) nos trópicos, é provavelmente 
uma Spondias, a não ser que seja um arbusto da família das 
Ma/pighia. Ambas as espécies de Spondias são comumente 
plantadas a partir de mudas; a pequena é geralmente usada pa
ra cercar os campos. Ambas as espécies são resistentes ã seca e 
muito comuns nas terras Aw da América Central e do México, 
constituindo um dos elementos niais característicos do cenário 
dos povoados nativos. 
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Bombacáceas 

A Matisia cordata é uma árvore frutífera comum nos vales 
quentes da Colômbia e do Equador. Sua casca coriácea e sua 
fruta doce têm alguma semelhança à sapota verdadeira. De al
guma forma, este tornou-se seu nome popular (sapota-do-Peru), 
causando confusão para o visitante e para a literatura.( ... ) 

Passifloráceas 

Os frutos do maracujazeiro, de muitos tipos, são consumidos 
em grande quantidade através da maior parte das latitudes 

80 tropicais da América do Sul. Uma espécie tropical comum é o 
P. edu/is, de origem brasileira, a "granadilla" de flor roxa e casca 
grossa. Nos vales quentes da Colômbia e Equador, o P. malifor
mis é cultivado por sua fruta semelhante. Desde os tempos 
antigos, as "granadillas de Quijos" - de um território anterior
mente fértil da vertente leste dos Andes no Equador - destaca
vam-se por sua qualidade. Constituem provavelmente a espécie 
P. popenovii. O " tumbo" gigante do norte do Peru - denomina
do "badea" no Equador e na Colômbia - é o P. quadrangula
ris. t também restrito a climas quentes e é muito diferente , 
em aparência, dos anteriores, produzindo frutas de casca de
licada, com 30cm de comprimento. Uma forma caracterís·
tica da zona temperada, a noroeste dos Andes, é o P. ligula
ris, o "apincoya" de Cobo. O autor dedica o vol. 5, caps. 12-
15 a registros de várias espécies. As altitudes superiores do nor
te dos Andes possuem uma variedade de espécies que são cul
tivadas por sua fruta e flor, comumente denominadas "tacso" 
ou "curubo": podemos mencionar aqui P. mollisima e pinna
ti-stipulata. (Popenoe ( 1924) dedicou muitos estudos aos ma
racujazeiros frutíferos e apresentou um bom resumo). 

Caricáceas 

O mamão (Carica papaya) parece ser um imigrante do final 
da pré-história para as altas culturas do México e do Peru : 1) 
não existe nome Nahua ou Ouechua para ele; 2) não existe 
conhecimento arqueológico concreto de le no Peru. O nome 
genérico é de origem incerta, possivelmente Aruak. Penetrou 
até as partes mais remotas do México, onde é geralmente de
signado pelo nome bastardo "melón zapote". Por outro lado, 
do sul Maya até a América Central há nomes nativos. Oviedo 
é positivo em sua afirmação de que foi encontrado, pela pri 
meira vez, pelos espanhóis no Panamá e designa a "tierra 
firme" além de Nombre de Diós, como a primeira região onde 
foi visto. Acrescenta que seu cultivo era importante na Nica
rágua e em Honduras. t, portanto, provavelmente, uma plan
ta centro-americana domesticada, associada com a cultura 
Chorotegan e Maya. 

Fig. 11 - Mamão (Carica papaya L.), caricácea. Apud Marcgrave (1942: 
103) . 

Do norte da Colômbia até o norte do Chile há uma espécie 
interessante e pouco conhecida das espécies cultivadas das 
terras altas. São geralmente reduzidas no tamanho do tronco, 
da fruta e da fo lha. São consumidas, em sua maioria, depois 
de cozidas. Entre estes se inclui o "mito" dos Andes peruanos 
(Carica candicans). Várias espécies - todas as quais possuem 
nomes indígenas locais - são muito comuns através dos po
voados das terras altas do Equador e da Colômbia e penetran
do bem para dentro da "tierra fría" . Popenoe (1924: 126-127) 
descreve e ilustra três delas : 1) C. candamarcencis, que cresce 
até 3.000m de altura, é relatada por ele como selvagem em 
Loja; 2) C. pentagona, até 3.000m, apresenta-se, geralmente, 
sem sementes e só é conhecida cultivada; e 3) C. chryhopetala. 



Mirtáceas 

Todas as espécies do Novo Mundo são pouco conhecidas quan
to ao tempo e extensão de seu cultivo. As frutas denominadas 
"arrayan" são amplamente consumidas e usadas em refrescos 
da região temperada do Peru até o México central. Pertencem, 
em parte, às espécies Myrtus arrayan ou foliosa. Do leste da 
América do Sul, a cereja de Cayenne ou do Surinam (Eugenia 
uniflora) difundiu-se bastante amplamente através dos trópi
cos. (Seria também a "pitanga" do Brasil?). 

A goiaba (Psidium guajava) torna-se corruptela "guava" em 
inglês (termo aplicado ao lngá na América hispânica). Não 
há dúvida de que porcos e gado expandiram amplamente o 
alcance desta fruta. Oviedo afirma que existia nas ilhas e em 
"tierra firme" nas formas de carne vermelha, rosada e branca. 

Fig. 12 - Sapata (Lucuma rivicoa Gaertn.), sapotácea. Apud Marcgrave 
(1942 :1 14). 

Era comumente plantada pelos índios e que as frutas selvagens 
eram menores do que as cultivadas. Possui nomes nativos em 
abundância do México ao Peru . Há referências freqüentes, em 
todo este território, a tipos superiores de goiabas. Afirma-se 
que esta fruta tão pródiga é de cultivo antigo nas áreas tropi
cais e temperadas de alta cultura. 

Sapotáceas 

Achras sapota é muito adequadamente denominado "chicle
zapote", por corruptela "chico zapote", e ainda mais corrom
pido como "sapotilla" ou "sapodilla". No norte da América 
do Sul e na América Central, pode ser conhecido pelo nome 81 

espanhol de nêspera européia, "níspero". A árvore é nativa do 
Yucatán e da Guatemala tropical, onde é uma importante 
fonte de chicle. Difundiu-se há longo tempo, contudo, como 
árvore frutífera produzindo grandemente suas frutas muito 
doces, do tamanho de ovos. A árvore 1 imita-se distintamente 
a climas tropicais, e sua difusão original provavelmente não 
chegou ao sul, além da América Central. 

Calocarpum mammosum é o verdadeiro zapote dos Nahua. 
Seus nomes populares tornaram-se também muito confusos. 
Em direção ao sul na América Central, é conhecido como " ma
mey zapote", isto é, zapote que se parece com o "mamey", 
como " mamy colorado" e até mesmo como "n íspero", dis
torcido ainda nas colônias britânicas para "naseberry". Seu 
lugar de origem é provavelmente o sul do México e o norte 
da América Central. Oviedo afirmou que era especialmente 
típico dos índios Chorotegan e que também o havia encontra
do em Honduras. A fruta cresce até atingir um diâmetro de 
15cm, sua carne vermelho-salmão freqüentemente inclu indo 
apenas uma semente grande. A semente é moi'da e misturada 
ao cacau. Restringe-se também a climas totalmente tropicais. 

O gênero Lucuma, intimamente aparentado em sua espécie L. 
obovata, fo rneceu um dos motivos mais comuns da arqueolo
gia peruana (Yacovleff & Herrera 1934-35), e, embora de bai
xa qualidade, é amplamente cultivado nos vales quentes do 
norte dos Andes. Popenoe (1924: 131) considera-os nativos 
do oriente Ju Equador. Provavelmente, existem outras espé
cies cultivadas de Lucuma. 

Pouteria caimito pode ser de cultivo nativo. t conhecido co
mo abiu no Brasil, "cauje" no Equador e "caimo" na Colôm
bia. Sua d ifusão pode ter sido realizada pelas tribos amazôni
cas entre as costas leste e oeste da América do Sul tropical. 

O Chrysophyllum cainito é o caimito comum ou "star-apple" 
encontrado em toda parte no Caribe, mas que não se estende 
muito além, há muito tempo . 

-~-------~~~~~~~~~~~------------..;...----
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Fig. 13 - Goiaba (Psidium guayava L.), mirtácea. Apud Ma regrave 
(1942:105). 

ALGODÃO 

O cultivo nativo do algodão estendia-se dos Hopi e dos grupos 
Pueblos do Rio Grande no Novo México até o centro do Chile, 
Tucumán e Paraguai. Latcham ( 1936b: 223) fornece detalhes 
deste cultivo, à época da Conquista do Chile, e inclui os vales 
de Copiapó, Coquimbo e Aconcagua, bem ao sul dos limites 
atuais. Acosta registrou a importância do cultivo do algodão 
em Tucumán, Santa Cruz de la Sierra e Paraguai ( 1590 :165; 
também áreas relevantes em Jiménez de la Espada ( 1881-97, 
vol. 3). Somente na América do Norte o limite deste cultivo 
não atingiu áreas significativas das regiões climaticamente 
adequadas. Pode-se observar, entretanto, que arqueologica
mente o algodão é conhecido desde o alto do Plateau do Colo
rado, tal como no Tsegi Canyon no norte do Arizona. Houve, 

Fig. 14 - Algodão (Gossipium herbaceum). Apud Hoehne (19221. 

. 
é claro, as partes do Brasil ocupadas pelas tribos Jê de agricul-
tura rudimentar ou ausente. Sendo predominantemente .um 
produto agrlcola das terras baixas e quentes, seu cultivo esten
deu-se também a altitudes intermediárias, onde havia vales 
ensolarados adequados. Por exemplo: ao norte de Otavalo, no 
Equador, o povo de Las Salinas era conhecido por seu algodão 
(Jiménez de la Espada 1881-97, 3:116). 

As populações andinas recebiam amplos suprimentos de algo
dão de ambos os flancos dos Andes. Nas terras áridas da costa, 
grande parte do cultivo do algodão era feito por irrigação. 
Nos sltios costeiros tanto Inca quanto pré-Inca, encontram-se, 
além dos têxteis de algodão, boa quantidade de algodão em 
semente (as grandes peladas e as tufadas, provavelmente bar
dense, em Ocucaje, por exemplo). No flanco leste, os "yun-



gas" do Antisuyo eram produtores notáveis, tal como, mais 
ao norte, as regi~es Chachapoyas-Moyobamba e Quijos-Ca
nela. 

Os nativos da Venezuela do distrito de Tocuyo produziam pe
ças de algodão grosseiro, das quais o nome ·"tocuyo" entrou 
em uso espanhol, significando pano de algodão grosseiro 
(Latcham 1936b:223). Linhas muito finas são encontradas 
nos têxteis peruanos. No outro extremo, faziam-se cordames 
e barbante de algodão, especialmente em áreas onde não exis
tiam as fibras mais grosseiras do "cabuya" e do agave. São 
conhecidas as cores naturais da fibra: branco, castanho-amare
lado, vermelho e verde. As sementes geralmente não eram utili
zadas como alimento, mas tinham usos medicinais. Gabriel 
Soares de Souza, referindo-se especialmente à região da Bahia 
( 1851 cap. 62), observou que "os nativos comem as sementes 
de algodão esmagadas e depois cozidas, fazendo assim uma 
papa denominada mingau". 

A classificação dos algodões só foi organizada nos últimos 
vinte anos, sendo o início dado por estudos russos. Contudo, 
a maior parte do trabalho foi realizada pelos cientistas da 
"British Em pire Cotton Growing Corporation", baseados 
principalmente na lndia e em Trinidad. Uma classificação gené
tica geral, e uma tese de origem e difusão, foram apresentadas 
por Harland ( 1939), seguidos pelo trabalho mais definitivo 
de Hutchinson, Silow & Stephens (1947). 

1 mportantes contribuições quanto à origem do algodão no 
Novo Mundo foram feitas também pelo americano Beasley 
( 1940) e pelo peruano Boza Barducci. O resultado foi uma 
grande redução do número de espécies de algodão e o descarte 
de numerosos critérios usados em sua classificação. As distin
ções fenotípicas válidas são tão diferentes das aplicadas por 
estudos taxonômicos anteriores que as determinações já publi
cadas e os rótulos de herbários só podem ser aceitos após 
reexame. Não conheço nenhum gênero de plantas cultivadas 
em que as espécies e formas sejam tão comumente confundi
das. Entretanto, nenhum gênero encontra-se agora mais satis
fatoriamente conhecido quanto à origem e diferenciação. 

A distinção entre algodões herbáceos anuais e os lenhosos pere
nes parece agora irrelevante. Tanto no Novo quanto no Velho 
Mundo, os algodões cultivados antes da revolução industrial 
eram principalmente perenes, as formas anuais fazendo-se pre
sentes onde as estações não permitiam o hábito perene. Em 
latitudes mais altas, com dias longos no verão, uma forma 
anual, mais herbácea, tendia a substituir a forma perene. Onde 
predominava o frio do inverno, somente as formas anuais 
conseguiam subsistir. Nas regiões polares do espectro, as for-

mas anuais teriam prevalecido. E é destas margens, provavel
mente, que nossos algodões "sea island" e "upland" foram 
selecionados. 

Curiosamente, são escassas as referências históricas a algodões 
anuais no Novo Mundo. Oviedo faz uma afirmativa um tanto 
obscura de que, para obter melhores resultados, praticava-se 
o plantio e colheita anuais no continente do Caribe. Em lati
tudes tropicais, as antigas referências históricas a algodão cres
cendo em árvores provavelmente significa exatamente isso. 
Soares de Souza, por exemplo, refere-se a pomares de algodão 
na Bahia. Em escritos mais antigos, pode haver referência a 
hábitos de arbusto em comparação com o cultivo de mame
leiro ou "elder". 

Geograficamente, há duas grandes espécies de algodão cultiva
do no Novo Mundo: Gossypíum barbadense e G. hírsutum. 
Geneticamente, há um terceiro, G. tomentosum, endêmico 
no Havaí, que é "geneticamente mais longínquo do G. hirsu
tum do que o G. hírsutum do G. barbadense" (Hutchinson et 
alii 1947 :99). 

Não há dificuldades técnicas quanto ao cruzamento dos grupos 
barbadense e hirsutum. Mas os cruzamentos naturais são raros 
e não persistem. Harland chama atenção para o costume segui
do pelos lndios no continente do Caribe de plantar barbadense 
e purpurascens misturados, acrescentando que, onde ambos 
crescem "lado a lado em cultivo de números aproximadamente 
iguais, há poucas evidências de formas ligadas." Estes h1bridos 
casuais parecem não ter capacidade de competir com as plan
tas das duas outras espécies e são eliminados em pouco tempo. 
A divisão entre os dois grupos é clara e antiga. 

Com relação ao barbadense, a situação foi bem esclarecida. 
A este grupo pertencem o algodão peruano, alguns algodões 
lenhosos brasileiros e os algodões anuais "sea island" e eglpcio. 
Sua difusão nativa incluía as Antilhas, o continente do Caribe, 
a costa do Peru e as terras baixas do Brasil. Ainda são necessá
rias informações sobre quais tipos de algodão eram cultivados 
nas regiões extra-tropicais da América do Sul. Em sua forma 
mais comum, a de um arbusto de ramos vigorosos, o barbaden
se restringe-se a latitudes baixas (hábito de dia-curto). Não se 
sabe como e onde as formas de dia-longo (anuais), tais como 
"sea island", se estabeleceram. Haveria um barbadense anual 
no sul da América do Sul e outro nas Antilhas? Harland prefe
re o Vale Cauca como local de origem devido à grande quanti
dade de genes dominantes que ali encontrou. Hutchinson et 
alii (1947), baseados em coletas posteriores,· enfatizam a gran
de variação das formas de barbadense na área da costa ociden
tal e consideram sua variedade brasiliense como desenvolvida 
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pelos habitantes das florestas úmidas do Brasil. Pré-historica
mente, o complexo barbadense parece ter sido quase total
mente sul-americano, encontrando o complexo hirsutum nor· 
te-americano apenas no sul da América Central e nas Antilhas. 

O G. hirsutum, em sentido lato, estendeu-se nativamente do 
platô colombiano ao norte (arqueológico) para o sul, ao longo 
da costa do Pacifico até a área Tumbes do Peru (Boza), de 
um lado a outro das Antilhas, e ao longo da costa norte da 
América do Sul, penetrando no nordeste do Brasil (Hutchin
son et alii 1947). Sua área maior foi a Mesoamérica, tanto no 
continente quanto nas ilhas; sua penetração na América do 
Sul parece ter sido principalmente das margens ao norte para 
o sul, e em direção da costa . 

Duas principais variedades de G. hirsutum parecem ser bem 
conhecidas: variedade punctatum e variedade "marie-galante" 
(var. purpurascens de Harland). A primeira é principalmente 
mexicana e centro-americana; a segunda do norte da América 
do Sul. A única área em que ambas estão ampfamente associa
das é a das Antilhas. 

A variedade punctatum é geralmente uma perene lenhosa, de 
hábitos matosos, formando galhos a partir da base, com as 
pequenas cápsulas estabelecendo-se na estação seca. As formas 
que conheço são marcadamente xerófitas quanto aos hábitos 
- o algodão de quintal do México e da Guatemala - mas Hut
chinson registra também um tipo mesof ítico na América Cen
tral. Mais comumente, o cotão adere à semente, mas existem 
formas tufadas e de semente nua. A variedade "marie-galante", 
restrita a latitudes mais baixas, é sobretudo fotoperiódica, flo
rescendo somente nos dias mais curtos. É o maior dos algodões 
quanto ao crescimento, freqüentemente uma árvore pequena, 
com tronco galhado. 

A terceira espécie reconhecida de G. hirsutum é anual, herbá· 
cea, e tornou-se o grande algodão das terras altas do comércio 
moderno. É provavelmente o último dos cultivares de algodão. 
Referências históricas mais antigas a seu respeito são quase 
inexistentes. Aparentemente, veio das terras altas do sul do 
México; como e quando ainda não se sabe com certeza. 

O gênero se distribui amplamente pelas margens tropicais secas 
do mundo, suas seções sendo morfológica, citológica e geogra· 
ficamente distintas, o que vem a ser uma indicação de sua 
antigüidade geológica. Todas as espécies, certamente selvagens, 
são diplóides e sem cotão, e todas as formas selvagens ameri· 
canas formam um único grupo citológico. O Velho Mundo 
possui duas espécies diplóides cultivadas, com cotão, a respeito 
das quais Hutchinson et alii (1947:65-70) desenvolveram o ar-

gumento de que foram estabelecidas como plantas fibrosas 
através da intervenção do homem. 

Os algodões com cotão do Novo Mundo (inclusive o G. tomen· 
tosum do Hava í) são tetraplóides, sendo os únicos tetraplóides 
do gênero. Além disto, são alótetraplóides, consistindo o geno· 
ma comum a todas as espécies americanas e, mais, o genoma 
das espécies cultivadas do Velho Mundo. São, portanto, de 
origem h1brida, provavelmente constituídos pela fertilização 
de plantas femininas de cotão do Velho Mundo por uma planta 
masculina selvagem do Novo Mundo. A plantá genitora mascu· 
lina pode ter sido o G. raimondii do norte do Peru. Essa espé
cie tem uma distribuição restrita ao longo dos arroies na base 
andina junto ao Pacífico e se estende para o outro lado da pla
n (cie costeira, compreendendo aproximadamente a área ocupa· 
da pelas culturas Mochica e Chiioú. ~ um arbusto vigoroso, de 
belas flores - maiores que a de qualquer outro Gossypium sel
vagem - e se parece mais com os algodões domesticados do 
que qualquer uma 'das espécies selvagens. ~ única por ter pêlos 
nas sementes e seu habitat situa-se no centro de um dos maio· 
res conjuntos arqueológicos do Novo Mundo, uma área de ex· 
cepcional diversidade de plantas cultivadas e parentes selvagens. 
(Referi mo-nos novamente à excelente monografia de Boza Bar· 
ducci & Madoo 1941 ) . 

Há outras ocorrências interessantes de algodões tetraplóides 
nas ilhas do Pacífico. Um algodão supostamente endêmico no 
Taiti e em outras ilhas da Pol inésia foi encontrado por Hut
chinson et alii (1947:43). É indistingüível do "algodon brujo" 
xerófito de Puerto Rico, uma forma da variedade punctatum. 
O algodão endêmico dos Galápagos foi reduzido a uma varie
dade do G. barbadense. O algodão em arbusto, endêmico nas 
ilhas havaianas, permanece como espécie tetraplóide, tendo 
o genoma dos algodões do Novo Mundo e o dos algodões culti· 
vados do Velho Mundo. Pode ser um antigo divergente do algo· 
dão ancestral h1brido do continente sul-americano, levado ao 
Havaí antes da formação das espécies barbadense e hirsutum. 
Não existem algodões tetraplóides em qualquer outro lugar do 
mundo, e todo o grupo tem origem comum . Como explicar, 
porém, a ligação entre o Peru, as ilhas Marquesas e Fiji , já que 
estes algodões não existem a oeste de Fiji? 

A situação se complica ainda mais com a descoberta de que em 
todos os algodões de 26 cromossomas há um genoma asiático 
e outro do Novo Mundo. Considera-se, portanto, que o grupo 
de 26 cromossomas tenha surgido por uma combinação do 
asiático de 13 cromossomas com um ancestral americano de 
13 cromossomas. Não existindo espécies de 26 cromossomas 
nos continentes do Novo Mundo, parece ficar implícito o se
guinte : a) a migração de um algodão asiático para o Novo 
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Mundo; b) a formação de um novo grupo (de 26 cromossomos) 
no Novo Mundo; c) a extinção da planta genitora asiática (não 
existindo diplóide 13 do Gossypium nas formas asiáticas do 
Novo Mundo); d) finalmente, a dispersão do novo grupo para 
oeste, para além do oceano Pacifico. 

Harland (1939) oferece uma explicação alternativa: a de que 
uma grande ponte de terra unia a América e a Ásia em baixas 
latitudes e que o Gossypium asiático e americano de 13 cro
mossomos ali se encontraram e se fundiram. As espécies das 
ilhas teriam, portanto, ficado isoladas com o colapso da ponte . 
Os geólogos estruturais têm combatido, com sucesso crescente, 
a prontidão dos biólogos em construir pontes de terra sempre 
que ocorre uma distribuição biótica problemática. Uma ponte 
de terra cruzando o Pacífico é uma das coisas menos prová
veis na história da crosta terrestre. A tese da ponte de terra 
implica, igualmente, uma respeitável idade geológica para os 
algodões tetraplóides, muito anterior às origens da agricultu
ra e até mesmo do homem. 
Não fica esclarecido, portanto, se os algodões de 26 cromosso
mos (à exceção do hirsutum) podem ser considerados espécies 
verdadeiramente selvagens, sendo as plantas cultivadas apenas 
selvagens aperfeiçoadas. Não há dúvida de que os algodões cul
tivados também nascem espontaneamente no Novo Mundo. 
O mesmo ocorre com limões e laranjas. A distinção entre for· 
mas originalmente selvagens e formas escapadas é difícil de 
estabelecer e recebeu pouca atenção por parte dos sistematiza
dores deste campo. As anotações usuais sobre o "algodão sel
vagem" são de lugares de onde se pode esperar o escape. Ha
vendo diagramado a composição genética de todas as espécies 
tetraplóides americanas e das Ilhas do Paci'fico, e notado~ alta 
incidência de recessivas nelas todas, Harland afirma: "não há 
tipo selvagem definido em nenhuma das espécies" (1939:172-
173). Até o presente, portanto, as provas levam a considerar os 
algodões tetraplóides americanos como cultivares - e prova
velmente também os das ilhas do Pacífico - embora se conhe· 
çam formas que só têm pêlos curtos nos caroços. 

Em sua distribuição geográfica, os genes e cromossomos do 
algodão apontam para uma passagem transpacífica do ocidente 
para o oriente de uma planta genitora asiática, e um movimen
to de retorno incompleto da progenitura de tetraplóides. É 
excessivo atribuir esta dupla realização a pássaros - os quais 
não comem os caroços do Gossypium - ou às fracas cor
rentes do Pacífico tropical, considerando-se q~e é o Gossypium 
extremamente inadequado para a dispersão por flutuação. Uma 
dispersão por terra, em torno do norte do Pacífico, deve ter 
ocorrido na época remota em que o gênero teve origem. (A 
tese do deslocamento das massas continentais forneceria uma 

avenida de acesso da África para a América do Sul, que elimina 
o problema de uma migração através de altas latitudes). Nem a 
passagem pelo Alasca nem o deslocamento das massas conti
nentais podem ser aplicados à época muito mais tardia em que 
se originou o grupo tetraplóide. Nem esta hipótese auxilia a 
explicar a ocorrência de algodões de forte ascendência ameri
cana, estendendo-se dos Galápagos até Fiji. 

É necessário, portanto, considerar a atuação de seres humanos 
na distribuição geográfica do gênero Gossypium . O problema 
relaciona-se inteiramente com as formas que têm cotão, aque-
las que são úteis ao homem. No presente estágio das provas - e 85 
as provas são variadas e em grande parte precisas - as menores 
dificuldades ficam com a explicação humana. A hipótese seria 
então que um algodão oriental com cotão (G. arboreum ?) ti-, 
vesse sido trazido do sudeste da Asia para o Novo Mundo (Pe-
ru?). Aqui teria tido lugar a hidridização com um algodão ame
ricano (G. raimondii?), formando-se a série tetraplóide. Contu
do, J. O. Beasley (1942: ps. 4'1-48) ºchega à conclusão de que 
o comportamento na meiose "agudamente apóia a idéia de que 
todos os tetraplóides naturais (isto é, de 26 cromossomos) da 
espécie Gossypium originam-se de uma planta tetraplóide ori-

• 1 " · g1na . 

Os parágrafos imediatamente anteriores foram escritos antes da 
publicação de Evolução do Gossypium, em que Hutchinson e 
seus colegas apresentam argumentos extremamente fortes em 
favor da origem de todas as espécies de Gossypium com cotão 
por obra de povos agrícolas, os quais teriam introduzido o al
godão asiático no Novo Mundo, através do Pacífico. Formou
se um novo h1brido - provavelmente no norte do Peru - que 
tornou-se diferenciado em uma espécie sul-americana (G. bar
badense) e outra mesoamericana (G. hirsutum). Achados ar
queológicos recentes estabeleceram a presença do algodão nos 
mais baixos horizontes arqueológicos (pré-cerâmicos) dos de
sertos do Peru e do Chile. (Ver Hutchinson, Silow & Stephens 
1947). 

MISCELÂNEA 

O cacau ( Theobroma cacao) é uma árvore cultivada no hem is
fério norte, ao longo da "tierra caliente" da costa do Pacífico, 
da Província de Nicoya (Costa Rica) até o R ío Grande de Te
pic. No lado do Atlântico, havia uma extensão latitudinal 
semelhante, mas seu cultivo era realizado em menos localida-

• 
des e, em geral, de maneira menos significativa. O longo relato 
de Oviedo sobre o cacau começa com a afirmação de que não 
era · uma árvore das ilhas das Antilhas, mas sim da "tierra fir
me", especialmente de New Spain e da Nicarágua. Descreve seu 
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modo de preparo entre os índios Chorotega, de Nicoya, mas apa
rentemente não o encontrou ao sul dessa · área entre as tribos 
de língua Chibcha. Seu mais detalhado relato de vida nativa é 
para a província de Cueva (Panamá). Não há a presença do ca
cau aí. Dos Chorotega para o norte, o cacau era em toda a par
te um elemento importante na cultura nativa. Para o sul e para 
o leste, contudo, era pouco ou nada usado. Esta divisão defini
da não tinha relação com o cl ima nem, provavelmente, com a 
extensão nativa da árvore . 

A seleção por cultivadores aborígines resultou em tipos aper
feiçoados, com sementes de sabor delicado, pobres em tanino, 
dando origem às raças crioulas das plantações aomerciais. A.lém 
disso, na Nicarágua formou-se o cacau-lagarto, assim denomi
nado por suas vagens longas,pontudas e de casca grossa, que se 
assemelham ao corpo de um jacaré. Esta variedade, que parece 

' . 

... .. . 

Fig. 15- Cacau (Theobroma cacao) . Apud Hoehne (1922) . 

ser um cultivar, leva o nome botânico de pentagona. Sua dis
tribuição coincide com o antigo território Chorotega. Não há 

' acordo quanto ao fato do famoso cacau "soconusco" ser bota-
nicamente distinto. Considera-se, atualmente, que , todo o ca
cau cultivado pertence a uma só espécie. O "pataste" ( Theo
broma bicolor), de semente branca, pertence à América Cen
tral e ao sul do México, mas provavelmente não deve ser con
siderado uma espécie cultivada . 

O cacau é o único produto agrícola cultivado entre o Peru e 
Sonora para o qual a irrigação foi certamente empregada. Os 
principais centros de cultivo estão na vertente do Pacífico, 
comumente em pequenos vales e em cones e nas elevações do 
sopé das montanhas. A maior parte dessas · antigas áreas de 
cacau tem um período limitado de pluviosidade no verão, mas 
a árvore exige irrigação nos intervalos, no decorrer da maior 
parte do ano. Caracteristicamente, portanto, a água era levada 
em pequenas valas através das plantações. Em geral, os cacau
ei ros atarracados recebiam um dossel de sombra parcial através 
da interplantação de uma árvo're um pouco mais alta, normal
mente uma árvore leguminosa de. folhas penugentas, como a 
Glyrrhicidía ("madre de (:acao"). Tanto a irrigação quanto es
tes dosséis eram artif (cios para simular o habitat natural do 
cacaueiro. 

No norte da América do Sul, o cultivo do cacau foi provavel
mente introduzido pelos espanhóis, como o cacau crioulo da 
Venezuela. Sua· origem foi traçada até monges franciscanos , 
que trouxeram a semente de Nicoya. E provável, entretanto, 
que um tipo de cacau tenha sido cultivado na região de Meri
da, na ve·nezuela, antes da Conquista. Nas modernas planta
ções das Antilhas e da Venezuela, cultiva-se amplamente um 
cacau comum, ou "forastero", freqüentemente denominado 
"calabacillo", devido à forma de cabaça de suas vagens. A 
designação botânica é leiocarpa. Trata-se, talvez, de uma espé
cie, porém mais provavelmente, de uma variedade (cruzando
se livremente, pela polinização, com os tipos crioulos). Este 
cacau "calabacillo" possui formas intimamente aparentadas e, 
possivelmente, selvagens reais amplamente difundidas pelo 
norte da América do Sul. 
Pouco se sabe a respeito do cacau.selvagem e a forma de sua 
domesticação. Não fui capaz de encontrar nenhum registro 
satisfatório do cacau selvagem no México ou na América 
Central, ou da distinção entre tais árvores e as formas "cri· 
ollo" e "lagarto". Parece impossível precisar atualmente se 
este último teve u'm ancestral selvagem local ou se provém 
de formas selvagens do norte da América do Sul. 

O "calabacillo" da América do Sul parece ser mais primitivo e 
menos especializado do que as formas do norte. Contudo, su-



pondo-se que os cacaus da América Central foram aí introdú
zidos faltará qualquer conhecimento de uma cultura que os 
possa ter trazido da América do Sul. Contudo, além do aparen
te primitivismo do cacau no norte da América do Sul, deve-se 
levar em consideração as condições climáticas favoráveis, am
plamente prevalecentes aí e ausentes na América Central. Estas 
condições incluem, por associação: 1) falta de uma estação 
seca definida, pluviosidade média, pouco vento;· 2) falta de bai
xa umidade, valores de temperatura tropicais com variação 
diária e sazonal mínima. Os hábitos do cacau pareceriam apon· 
tar para uma origem quase equatorial, de menor pluviosidade 
do que ocorre na floresta tropical úmida. (Kaden 1935; Pittier 
1935 apresentam boas e sistemáticas notas sobre a espécie). 

Coca (Ery~hroxylon coca). - O uso de m.asticatórios era am· 
piamente difundido a oeste e noroeste da América do Sul, não 
sendo possível distinguir, em todos os locais, entre a coca culti
vada e outras espécies do gênero ou outros gêneros, mascados 
da mesma forma. Era generalizado o uso da cal para ativar as 

Fig. 16 - Coca (ou ipadu) (Erythroxylum coca). Apud Marcoy (1869 1: 
499). 

folhas mascadas. Entretanto, faltam dados sobre o que era 
mascado ao norte, e, em parte, sobre o cultivo. Ao que tudo 
indica, o uso da coca se estendia através do norte dos Andes e 
das terras baixas adjacentes. Pietro Martyre d'Anghiers (1912, 
Década 8, livro 6) cita monges dominicanos que testemunha· 
ram o cultivo e mastigação do que era, provavelmente, coca, 
na região de Cumaná, na Venezuela. Oviedo descreveu o cultivo 
e a mastigação de uma coca na região posterior ao lago Mara
caibo e, mais uma vez, seu uso na antiga Nicarágua. 

Uma afirmação especialmente importante sobre a coca é do 
punho de Oidor Juan de Matienzo, por volta de 1567 ( 191 O, 
caps. 44-51). Começando seu relato na Colômbia, fala de uma 
"coca menuda" em Antioquia, de outras plantas assim usadas 
na província de Arma e nas prov(ncias de Ouimbaya e Anzer
ma de "arboles medianos y tiernos", que são sempre muito 
verdes, das quais cortavam ramos que eram mascados contra 
a fadiga. Nos pueblos sujeitos aos Cali e Popayán, a "coca 
menuda" era usada com uma preparação de cal, conservada em 
pequenas cabaças. O mesmo se dava, segundo Matienzo, da 
Venezuela a Quito e Los Charcas (Sucre.). (A coca é ainda cul
tiv'ada em aldeias indígenas na província de Popayán, mas pare· 
ce ter desaparecido no norte da América do Sul). Referindo-se 
ao território de domínio Inca, Matienzo descreve e;> cultivo 
da planta especialmente no vale quente dos Andes de Guaman
ga à vizinhança de Sucre: 

"É a moeda dos índios, e com ela ef~uam negócios en
tre si. Pedir que não haja coca é desejar que o Peru cesse 
de existir e o país seja abandonado. (No momento em 
que isto era escrito, a restrição ao uso da coca pelos im'
peradores Inca havia dado lugar a um vício generalizado 
.de mascar a erva comum a toda a população) . Ordinaria
mente, é plantada na mesma "montaria" em que as flo
restas foram cortadas e queimadas, pela semeadura em 
canteiros de mudas à maneira das alfaces, para serem 
transplantadas, sendo estes canteiros denominad.os col
chas ... Aqui permanecem por um ano ou um ano e meio, 
e em algumas partes é melhor deixá-las dois anos ... As 
folhas são colhidas três ou quatro vezes por ano em qua- . 
torze mezes e cada colheita é denominada uma mita ... 
A cada colheita é necessário cultivar o so lo que (?) é 
denom inado cora, pois deve sempre ser mantido limpo ... 
Para que a coca não se estrague após ser colhida, deve 
ser levada para a serra sem demora". 

Martienzo salientou que a coca continuava a ser cultivada nas 
plantações que haviam sido feitas para o Imperador Inca, mas 
qu~ um recrudescimento da plantação sob os espanhóis a havia 
espalhado ·a muitas áreas. 
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O domínio Inca, - puritano ao tratar com seus súditos, - res· 
tringiu o cultivo a um número limitado de áreas, cuidadosa· 
mente administradas nas yungas de leste. Antes desta época, 
não devem ter havido regras tão severas regulando a produção 
e o uso da coca . Que este narcótico e estimulante era valoriza· 
do desde tempos antigos é demonstrado pelos sacos cheios de 
folhas de coca encontrados nos cemitérios da costa do Peru 
e pela cerâmica de efígie de origem Nazca e Mochica (Yaco
vleff & Herrera 1934:35, 3:297) . A antigüidade do uso da coca 
na costa também indica um remoto comércio transandino. A 
situação na Colômbia aborígine sugere, igualmente, um hábito 

88 difundido de mascar narcóticos com o auxílio da cal. 

O habitat da coca é nos vales andinos da parte superior da 
"tierra caliente", em latitudes de dias-curtos. Sua ecologia pa
rece bastante semelhante à do cacau. Culturalmente, no entan
to, os dois raramente se superpõem. A cultura dos mastigado
res parece ter ocupado um extenso território exclusivo a oeste 

Fig. 17 . Urucu (Bixa ore/fana). Apud Marcoy (1869 1: 457) . 

e noroeste da América do Sul, ladeando a do cacau ao norte, 
da mesma maneira que com a dos fumantes, a leste e sul. 

Bixa orellana toma seu nome genérico do Aruak e Karib. Na 
América Central, predomina seu nome Nahua, "achiote". Sua 
área de cultivo ao norte coincide bem com a do cacau, que en
controu aqui um importante uso: coloração da bebida (choco
late) e comida (tamales). Oviedo alega como motivo de apreço 
pelo "achiote" a preferência dos índios pela cor de sangue. 
Seu emprego na coloração da comida e da bebida pode ter fun
damento ritual. Penetrando rumo ao sul - pela América do 
Sul - a Bixa orellana era empregada na pintura do rosto e do 
corpo. Comparecia não só nas cerimônias e guerras, mas tam' 
bém como proteção contra insetos. Não temos informações 
para distinguir sua extensão geográfica sob a forma selvagem 
e sua expansão pelo cultivo. 

Genipa americana. Inclui, provavelmente, outras espécies, com 
ampla distribuição através dos trópicos americanos. ~ cultivada 
e em parte selvagem. As frutas são comestíveis e têm sido 

Fig. 18 - Jenipapo (Genipa americana). Apud Marcoy ( 1869 1 :499). 
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Fíg. 19 ·Anil (/ndigofera microcarpa). Apud Marcgrave (1942:57). 

usadas para fazer uma bebida intoxicante. Seu emprego maior, 
entretanto, é para tingir a pele de preto. É provável que a difu
são tanto da Bixa quanto da Genipa tenha alcançado numero
sas áreas, mais além de sua distribu ição selvagem, devido a esse 
emprego dado a ambas. Eram usadas também para o ting imen
to de têxteis. Jenipapo é o termo vernacular brasileiro, deri 
vado do tupí. Nas Antilhas, é designada " jagua" ou "xagua" 
(há capítulos descritivos sob este nome em Oviedo e Cobo). 

o lndigo era produzido da lndigofera suffruticosa, o anil co
mum da América Central. Parece ter sido a principal fonte de 
pigmentos azuis na tecelagem nativa. Todos os azuis dos têx-

teis Paracas foram relacionados a esta planta (Yacovleff & Muel 
le 1934, 3:156-159). Era cultivado, espalhando-se, provavel
mente, para o sul até o vale Urubamba. ( ... ) 

A Crescentia cujete, a cabaceira que existe mais ao sul, tem 
uma d istribuição das Ant ilhas ao Sul do Brasil , a mais de 50 
graus de latitude. Era conhecida pelos espanhóis na área do 
Caribe como "hibüera" ou " higüera". ~ considerada por Hart· 
man ( 191 O) como uma árvore definitivamente cultivada pelos 
índios por suas excelentes cabaças. ( ... ) 

Em vários graus, os povoados ind i'genas usavam campos cerca
dos, variando das enormes paliçadas que cercavam conjuntos 
entre os Ch ibcha, até cercas vivas protegendo áreas ajardinadas. 
Várias plantas eram usadas para tais fins, especialmente se ti
nham alguma utilidade adicional. Podemos mencionar aqui o 
Yucca elephantipes na América Central, cujas flores são um 
alimento importante e que supostamente não é conhecido no 

Fíg. ·20 · Cu ia Crescentia cujete Mart.), bogoníácea. Apud Marcgrave 
(1942:123) . 
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Fig. 21 - Taquara (Arundo saggitaria): Apud Marcgrave (1942:3). 

estado selvagem. Do México ao norte da América do Sul, as 
espécies de Bromélia terrestre (8. pinguin e 8. karatas) são 

muito plantadas por suas folhas espinhentas, fibra forte e 
abundantes frutos ácidos. Nas terras baixas da Colômbia e do 
Equador, o "guadua" (Guadua angustifolia), um bambu gigan
te americano, era usado para paliçadas e construções. Possivel
mente alguns destes grandes bambuzais, encontrados nestas 
terras baixas - muitas vezes bastante distantes uns dos ou
tros - datam de plantações indígenas. Esta gramínea gigante, 
à exceção do uso como alimento, tinha emprego quase tão 
variado quanto o bambu no oriente, e atraiu a atenção dos 
primeiros registros espanhóis. Curiosamente, não parece ter
se difundido além do noroeste da América do Sul. 

Traduzido do Handbook 'Of South American 1 ndians, volume VI, por 
Raul de Sá Barbosa 
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