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Panorama do Artigo

Como?
● Comparação das frutas e Características entre populações selvagens e 

domesticadas, para quantificar os efeitos diretos de domesticação 

● Examinar as características que não estão sob seleção direta e a

● influência da abordagem ecológica nos efeitos da domestificação (os 

efeitos correlatos da seleção humana e da seleção natural)

Uva amazônica/Mapati (Pourouma cecropiifolia)

Objetivos do trabalho?
Em relação à uva amazônica (Pourouma cecropiifolia)

● Quantificar os efeitos diretos de domesticação 

● Examinar as características que não estão sob seleção direta e 

● influência da abordagem ecológica nos efeitos da domestificação

Área de estudo?
● 8 comunidades indígenas Ticuna na Amazônia Ocidental

Abordagem?
● Abordagens tradicionais - focada nas diferenças e variações 

características morfológicas sob seleção, 

aliada à

● Abordagem ecológica - efeitos da seleção humana sobre alometria e 

as relações de características morfológicas com o meio ambiente



Contexto

Indígenas Ticuna durante ritual, Belém do 

Solimões, Terra Indígena Évare I, Amazonas. 

Foto: Jussara Gruber , 1978

Povo Ticuna/Magüta

● Brasil (Amazonas), Peru e Colombia

● Maior povo indígena Amazônico

● 80 mil pessoas

● Povo vive/vivia em terra firme e igarapés

Pourouma cecropiifolia

● Sabor suave e doce

● Usos diversos: 

“vinhos”; geleias; 

medicinais (dor de cabeça, 

olhos, etc), corante natural

● 3 a 15m altura

● Dióica, Caducifólia

● Rica em carboidratos, 

fibras e minerais como 

cálcio, fósforo e potássio.

● Fruta tradicional importante 

e um componente 

simbólico dos Ticunas.

planta associada à fauna e 

a entidades míticas da 

floresta



Distribuição Mapati

Falcão M. A. e Lleras, E. Acta Amazonica 10, 1980

Ocorre na floresta amazônica, da ocidental à central.

Encontrada na Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Peru e Brasil

Distribuição do Mapati

Mapa Maior:

Laranja -
áreas úmidas

Verde-
Terra firme

Preto-
Ecossistema 
não 
específico

Amarelo -
Cultivado

Mapa Menor:

Região Alto 
Solimões

Laranja -
áreas úmidas

Amarelo -
Cultivado



● A domesticação de plantas resultou em populações mais 

úteis para humanos e melhor adaptados às paisagens 

cultivadas 

● Plantas perenes e domesticação da paisagem ocorrem 

ao mesmo tempo

● Os estudos de domesticação tradicionalmente abordam 

as diferenças e variação nos aspectos morfológicos e 

genéticos - pode limitar o entendimento de a interação 

entre seleção humana e seleção natural - Forças seletivas 

naturais agem sobre os fenótipos ao longo com a 

seleção humana

● Quando as plantas são cultivadas, os seres humanos 

modificam a paisagem para criar condições ambientais 

que reforçam as características de interesse e 

favorecem a colheita

● Podendo afetar outras características que não estão sob 

seleção humana (folhas, raízes, densidade da madeira e 

altura da planta)



Metodologia
Medições:

Cada comunidade:

● 10 plantas adultas em uma área de terra-firme em cultivo

(população domesticada) e 

● 10 plantas adultas em uma área florestal próxima (população 

selvagem);

● 3 km foi a distância média entre populações emparelhadas

Cada planta individual, medimos as seguintes características 

morfológicas:

● (i) número de frutos por cacho (média de cinco cachos), 

● (ii) comprimento do fruto (cm), (iii) diâmetro do fruto (cm), 

● (iv) massa do fruto ( g), (v) massa de sementes (g),(vi) massa de 

casca (g), (vii) massa de polpa (g) - por diferença (iv - v - vi), 

● (viii) proporção de massa de polpa: fruto - proporção vii: iv, (ix) 

proporção de massa semente - fruto - proporção v: iv, 

● (x) diâmetro na altura do peito (DAP) (cm), 

● (xi) altura da planta (m), para determinar a (xii) altura da planta: A 

razão DAP (m / cm) e 

● (xiii) a densidade da madeira do ramo (g / cm3) 

Condições Ambientais:

● Amostras de solo de 300 g na camada de 0 a 30 cm, 

perto de cada árvore amostrada. 

● 10 amostras individuais de cada população foram 

secas, homogeneizadas e misturadas em laboratório

● Amostra composta foi analisada para avaliar as 

concentrações de fósforo (P), potássio (K), cálcio 

(Ca) e magnésio (Mg)

● O teor de argila, areia e silte foi determinado por 

análise granulométrica para caracterizar a textura do 

solo 

● A disponibilidade de luz foi estimada para cada 

árvore e calculada a média da população ( Índice de 

Iluminação da Coroa)



Metodologia
Análises estatísticas

● Comparação entre as médias e amplitudes de variação de 

10 características -gráficos de densidade de Kernel- uma 

ANOVA entre os dois grupos (selvagem e domesticado)

● Análise de componentes principais (PCA) das 10 

características morfológicas –

● Testar as diferenças multivariadas com ANOVA nos dois 

eixos principais do PCA.

● Identificar e classificar grupos de populações utilizando 

uma análise de cluster (baseada na Normal Mixture

Modeling).

● Avaliou-se a domesticação, usando padrões alométricos

dos componentes dos frutos utilizando da literatura de 74 

espécies não domesticadas com drupas, como as de P. 

cecropiifolia.

● modelo de regressão potencial de Niklas (relação entre 

massa de frutos, sementes para essas espécies não 

domesticadas

Análises estatísticas
● Análise de covariância para testar as diferenças nas 

relações entre massa de sementes e massa de frutos 

considerando o três grupos - indivíduos selvagens de P. 

cecropiifolia, indivíduos domesticados de P. cecropiifolia e 

as outras espécies

● Um PCA das condições ambientais [descrito acima, 

mais a soma das bases (K + Ca + Mg), que representa 

um índice de fertilidade] foi utilizado para avaliar as 

diferenças entre as condições ambientais da floresta e os 

locais cultivados.

● Avaliação o efeito das condições ambientais nas 10 

características morfológicas por meio de regressões 

lineares simples.



Resultados
Morfometria e Síndrome de domesticação

• Curvas de densidade da variação das características morfológicas de populações domesticadas

(cinza escuro) e selvagens (cinza claro) de Pourouma cecropiifolia.

• Frutos por cacho, 

• Relação massa de semente: fruto

• Altura da planta: proporção DBH 

• Densidade da madeira 

↑ populações 

selvagens

Reduzidas pela 

domesticação



Resultados
Morfometria e Síndrome de domesticação

Valores ↑ altos

Indicam amplia variabilidade

fenotípica em plantas em plantas

sob seleção humana.

↑ Varianza

Variação similar entre W e D.



Resultados
Variabilidade fenotípica das características

Eixo X  explica a maior 

porcentagem das diferenças 

entre W e D
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PC1  características mais 

associadas ao síndrome de 

domesticação.

Então, PC1 é o eixo que representa 

melhor o Síndrome de domesticação.



Resultados
Variabilidade fenotípica das características

Reforçando o padrão encontrado no PCA, o

agrupamento e análise de classificação (Normal

Mixture Modeling) distingue entre grupos de

populações domesticadas e selvagens para sete

características morfológicas.

Populações 

mais ao este.

Perto de 

Tabatinga.



Efeitos das condições ambientais nas características

Resultados

Condições 

ambientais tem 

efeito nas 

características 

morfológicas



Efeitos das condições ambientais nas características
Características morfológicas vs. Condições ambientais

Resultados

Eixo X

Condições 

ambientais

Alto conteúdo de areia e

disponibilidade de luz 

condições de dadas pelo homem.

Menor disponibilidade de luz,

solos calcário e argila; inundados

 condições da natureza.

D

W



Discussão

● frutos grandes não são favorecidos pela seleção natural vs. Interés económico e

alimentício  Humanos selecionaram frutos com tamanhos e massas maiores que

aqueles encontrados em populações silvestres.

● A natureza prefere frutos menores  podem proporcionar uma vantagem sobre os

frutos grandes para dispersão (pequenos primatas)

● O número de frutos por cacho D < W  devido à realocação de fotoassimilados (razões

biomecânicas). Relação negativa entre número e tamanho de fruto em árvores frutais.

● Os valores médios mais baixos encontrados na relação altura da planta: DAP e na

densidade da madeira podem ser explicados por mudanças nas condições edáficas e

de luz.

Variabilidade fenotípica das características



● Os Ticuna  selecionam a polpa

mais suculenta, pois as frutas

“explodem” quando caem no

chão

Discussão
Alterações alométricas em plantas domesticadas

Sementes  proteínas e óleos,

que são energeticamente mais

"caros“.

Portanto...

é provável que a massa de sementes não aumente na

mesma proporção que a massa de frutas em plantas

domésticas.

Fruto  polpa  carboidratos,

produção com menor gasto

energético.



● É possível que exista uma compensação das alocações energéticas das partes

vegetativas para os órgãos reprodutivos  aumento de tamanho do fruto.

● As variações sutis nas características vegetativas sugerem que não estão sob seleção

direta. Essas mudanças são possivelmente resultados de mudanças nas condições

ambientais causadas pelo manejo humano, um efeito indireto da domesticação.

Discussão
Efeitos das condições ambientais nas características

VS.
W Competição 

pela luz  Maior 

crescimento 

vegetativo

D Não 

competição 

pela luz  Não 

precisa crescer 

muito



Conclusões
Abordar aspectos ecológicos nos estudos de domesticação de plantas nos fornece uma compreensão mais integrada sobre a 

evolução das plantas cultivadas, porque...

os fenótipos domesticados = efeitos combinados da seleção humana + seleção natural nas populações de plantas.

A forte correlação entre domesticação e condições ambientais mudanças na paisagem geradas pelo manejo humano 

dificultou a separação dos efeitos ambientais dos efeitos da seleção humana.

A avaliação dos efeitos das condições ambientais + seleção e manejo humanos em paisagens cultivadas é importante para uma 

melhor compreensão da síndrome da domesticação. 

Sugerimos que as diferenças alométricas entre frutos e sementes de plantas silvestres e domesticadas possam ser utilizadas em 

estudos futuros, como parâmetro adicional da síndrome de domesticação.



Obrigado!

(Muchas gracias)


