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Helacoes Seroantropologicas Luso-Brasileiras
pOl'

A. XAVrER DA CmmA C,)
(lnstituto de Antropologia da Uni ver sirlade de Coirnbra )

Sao decorridas mais de seis decadas desde 0 esclarecimento dos fenomenos de isoaglutinecao que levaram LANDS'l'EINER it des coberta dos gropos sangufneos classicos, do sistema ABO. Foi este 0 primeiro passo para uma aerie de
investigacoes de largo interesse pratico na Medicina human a
(prevencao contra acidentes dramaticos nil. pratica das transfusees sanguineas, esclarecimento da dosnca hemolitica do
recem-nascido , aplicacoes it Med icina Legal) e na Antropologia, que nos deram a conhecer uma serie de diferencas individuais nos elementos figurados e no sora do sangue humano,
com hereditariedade relativamente simples e hoje quase completamente esclarecida.
HmszFELD (1929) foi 0 pioneiro do emprego dos grupos
sanguineos na classificacao racial. Mas foi tambem a responsavel pela desconfianca inicial para com a metoda. HmszFELD
verificou, pela primeira vez, «diferen oas fundamentais na repartiyao dos gru pas sanguineos nos diferentes povos e rayas I).
A maior parte das vezes ha so mente difereneas quantitativas,
diferencas nas percentagens dos quatro grupos. Em casos
raros, observa-se a ausencia de um au mesmo de dois ou tres
grupos.

('~) R elatorio apresentado it V1I Sec yao (Medicina) do V Col6quio
Interriacional de E studos Luso-Br nsil eiros realiz ado em Coi mbr a de 2 a 8 de
Setembro de 1963.
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A accao dos mecanismos, isolamento , migm()i1o e mestiqaqem
explica de maneira satisfatoria a grande diversidade das distribuicoes raciais dos grupos sanguineos.
A descoberta de novos sistemas antigenicos e urn melhor
conhecimento da sua distribuicao geografica e racial levaram
it, aceitacao des metodos aeroant.ropologicos que se mostraram
capazes de melhor resolver alguns problemas fundamentais
de classificacao e interpret aeao de relacoes raciais do que os
meto dos biometrico s classicos.
Araya definida geneticamente pel a nova disci pIina, a
Seroantropoloqia, a, pois, urn grupo humano que difere significativamente de outros vizinhos, pela frequencia de um ou
varies genes, ou melhor, urn grupo humano definido pOl' urn
conjunto de frequencias caracteristicas de varies genes.
indice bioquimico de HlRSZFELD e outros indices propostos para definir serol ogicamente os grupos raciai s, breve
se mostraram desprovidos de utilidade. Eram indices artificiais, sem valor real, e levando, por vezes, a conclusoes
absurdas . Abandonada a tentativa da «serologia dos indices»
surgem outras classificaeoes segundo outros principios. As
primeiras foram a de aT'fE~BEI{G (1925) e a de LAHOVARY (1946).
Mas em 1946 conhecem-se ja outros .sistemas autigenicos e
LAHOVARY utiliza tam bern 0 sistema MN. Todavia com qualquer
destas classificacdes pouco se adiantou .
De maior interesse e repercussao sao as classificaedes de
WIENER (1946) e, as mais recentes, de BoYD (1950 e 1956).
Mas agora maior mimero de genes, especialmente dos grupos
sanguineos, sao abrangidos, alem dos gru pos olassicos do sistema ABO : subgrupos Al e A 2 , grupos M N, sistema Rh, etc.
Hoje temos com grande valor antropologico reconhecido os
seguintes sistemas antigenicos : At A 2B 0, M N S s, P, Lewis,
Rh, Lutheran, Kell-Oellano, Duffy, Kidd e Diego.
VV(J<:NER distingue tres gl'andes troncos raciais, baseando-se
sobretudo nos sistemas At A 2 B e Rh:
1) - Grupo caucas6ide. Caracterizado par uma fre quencia
maxima de Rll - ; per uma fre queucia relativamente elevada
de Rh t e de A 2 ; e pOl' uma frequencia moderada dos outros
genes des grupos sanguineos.
2) - Grupo negr6ide . Frequencia maxima do gene Rho;
frequeucia moderada do gene Rh-; grande fre quencia relativa

a

°
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dos genes A 2 e dos genes raros intermediaries de A(A 1, A 2t A 5)
e de Rh : frequ encia bastante elevada de B.
3) - Grupe mongo16ide. Ausencia virtual do gene Rh- e do
gene A 2 ; frequencias maxima s do gene B e do gene raro Rh:r.
Mais recentemente, depois de lU55, conhecemos alem de
grupos eritrocitarios, os unicos conhecidos ate esta data, tambern grupos leucoci tarios, plaquetarios e plasmaticos (SMTraucs, 1905). De todos estes grupos, os plasmaticos sao os
melhor estu dados e que, apesar de descoberta recente, se
afirmaram ja com interesse autro pologico.
Os grupos plasmaticos melhor conhecidos sao: a) - Os
grupos IIp, de Iuiptoqlobinae, localizados nas (;(2 - globulinas ;
b) - Os grupos Tj, de transferrinas, localizados n as ~-globu·
lin as ; c) - Os grupos Gm, localizados nas y - globulinas.

'"
Podera perguntar-se: quais as vantagens do metod o sero antr op ologico, genetico ?
BOYD responde afirman do as seguintes vantagens: e urn
metoda objecuoo ; e mais quantitatioo do que qualitativo e sujeito
a provas estatisticas (testes) ; as conse quencias da mest.ieagem podem s er examinadas e previstas com exactidao. Alern
disso, diz ainda BOYD, contribui para a aboli cao de preconceitos raciais, Nao ha preconceitos relativamente a estes genes
como acontece com os outros caracteres, pOI' ex., a cor da pele.
AP05 esta introducao ocupamo-nos agora do tema que nos
foi proposto: Rela 90es seroantropoloqicas luso-brasileiras. Nao
e tema facil, Teremos de estabelecer a posicso seroantropolcgica de cada urn dos paises, Portugal e Brasil e estabelecer
as relacoes,
Ocupemo-nos de Portugal, em primeiro lugar.
A populacao de Portugal continental apresenta-se com uma
relativa homogeneidade sob 0 ponto de vista seroantropologico.
Apenas no SuI (no Alentejo e no Algarve) as frequeneias do
gene B apresentam ligeiras diferen cas em rel aca o ao resto do
Pais (Figs. 1 e 2). No Alentejo 0 valor de J8 atinge a maximo,
com 6,79% e no Algarve 0 valor de 18 e minimo: 5,35 (no
Norte e no Centro do Pais os valores sao, respectivamente,
de 6,55% e 6,40%) (X. D1\ CUNHA, M. H. X. MORAIS e F. A .
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F . X. DA C UNH A , 1963). No sistema M N nao se observam
diferencas entre os grupos do Norte, Oentro e SuI do Pais .
Para 0 8 outros si stemas nao ha valores regionais.
No que re sp eita ao Brasil, 0 quadro apresenta-se, pelo
coutrario, com a maio r heterogeneidade. Ao elemento abo -

N
8=&62%
I~6~5%

C
8=8,71%

r8=6,00%

S

8=8,96%
r B=6,71~~.

Fi g. 1 - Frequ ancias fenotipicas do grupo B e freque ncias do g-ene 1 B , em peroeutagen s, no Norte, Cellt ro e SuI de Portu gal (A. X. DA CUNHA, X. m: M ORAIS
e j<'. X . DA CUNIlA, 1963)

rigene amerindio, mongol6ide, veio juntar-se 0 elemento lus itano, caucasoid e, e com este, pelo comereio de escravos , introduz -se 0 terceiro elemento, 0 ne gr 6ide, africano, Sao estas
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as ra izes raciais a part ir das quais se caldeou a popul ayao
actu al do Bras il, e a elas se juntaram depois, a partir do
secu lo XIX , eur opeu s nordicos e alpines, eslavos, sirios, japoneses, or iginando-se es sa grande misci geuacao, essa soci edade
mu lt irr acial, iniciada pelos portugueses e que constitui caso
uni co na Hist6ria e orgulho de P ort ug al, « 0 maior milagre
con ternporaneo », como 0 considerou 0 mexicano R . REYES.

I

8= 10,19%

rB= 6,79~~

8=7,00%

J

rB=5,35%

Fig. 2 - Frequ en ci as fen ot i pi cas do I<r upo B e fre q ue ncias
do gene ]B, em pe rc entagens, no A le nt ej o e Setubal e
no Algarv e (A . X. DA C UNHA, X . D E M Olt AI S e F . X . DA
C UNHA,

1963

Agravam a dificuldade da an alis e, a g ran de extensao terri t orial do Brasil, a fal t a de elementos de estudo de grandes
parcelas do terri to rio e a desigu al distribui cao da populacao
em tao vasta extensao. As proporcoes dos varios ele ment os
raciais diferem tambem muito sensivelment e dumas regides
pa ra as outras. Ha, pais, no Brasil, um a aus encia completa
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de unifor mida de racial que se reflecte pOl' sua vez na heberog eneidade social.
No extremo norte e no oeste predominam popu la coes de
i ndios , puros ou mesticos, e a zona do «ca boclo » . No ce ntro
dom ina 0 elemento negro . Em qualq uer destas rsgic es 0 port ug ues continental misturou-se em ma iores ou me no res propo rc ces com os elementos indio e negro . No S uI, ao anti go
fundo racial luso-brasileiro vieram j unt ar -se novos elementos
provenientes de imigran tes eu rope us , nao lusitanos, atribuindo-Ihe urn carac t er e t nico particular.
Mas em toda a p arte 0 elemento lu sit an o foi 0 ele mento
bas ico , misturado com 0 indio e com 0 neg ro, e a es ta sociedade trirracial, luso-negro india vieram posterior mente j untar-se outros eleme nt os europeus ou asi aticos. E lemen tos d e
raca pura, no Bras il, sa o h oje apenas alguns gru pos de indios que
vi vem isolados e afast ad os em certas regioes do interior . Os mesti cos, mulatos e caboclo s, con stit uem 33 por cento da populayUO e sao elementos caracteristicos da populacao brasilei ra .
I nteressa-nos ainda examinar alguns aspectos e fac tos fu ndamentais da demografia do Brasil. Verific a-se, como e proprio de urn pais j ov em, urn rapido cresciment o popnlacio nal :
de 14 ,3 milh6 es em 18!-}0 pas son para 41,5 milho es, em 1940,
distribuidos pOI' 8 .511. 183 km 2 . Deste aumento not.avel nu m
perio do de 50 anos, e importante acentuar que apenas 9 0/ 0
se devem ao influxo migr atorio. 'I'emos pois uma das n a t al idades mais elev adas do mundo, 400/0 '
A po pulacao distribni-ss desi gualmente. N as regi oes do
norte e do centro-oeste , 64 % da a re a total do Brasil, encontra-se 6 ,6 6/ 0 da populac ao total. Pelo contrario, as reg ioes
do n ord este, este e sul, com 36 % da superficie, albergam
93,4 % da populacao brasileira . A popu lacao en cont r a-se
concentrada n a orIa literal.
Apos a pro cl arnacao da Republica, em 1889, e abolido 0
trabalho escravo ; 0 co nt ing en te de imi grantes passon a ser
constituido princi pal men te por Italianos (1.372 .722, ate 1935)
e Portugueses (1.149.502, em ig ual periodo), Todos os outros
paises enropeus contribuiram com uumeros m uito inferi or es.
Os numeros relatives it grandeza da popu laeao act ua l de
indios sao incertos : tal vez uma estimativa de cerca de 1.500.000.
Encontram-se t arn b e m desigua lmente d i s t ribu i d o s: Mato
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Grosso com 500.000, Acre com 200.000, Amazonas com 200.000,
Para com 100.000, etc. A grande massa dos indios brasileiros
encontra-se hoje n a regiao amazouica enos estados imediatamente ao Sui deste rio. Ocupavam, quando da chegada dos
Portugueses, a zona costeira em toda a sua extensao ,
'I'ambem nada se pode precisar acerca do numero de africanos importados como escravos. Desde meados do seculo XVI
ate 1850, data da sua proibicao, isto 0, durante tres seculos,
o mimero a avaliado entre 4 - 10.000.000.
Os elementos demograficos referentes a populacao negra
sao igualmente imprecisos. Em 1798, para uma populacao
de 3.250.000, 0 mirnero de negros Iibertados era de 406.000
e 0 de escravos de 1.582.000, dos quais 1.3tH.OOO negros .
Em 1819, para uma populacao de 4.396.132 habitantes,
havia 2.488.743 pessoas livres e 1.107.389 escravos. 0 censo
de 1940, para uma populacao de 41.5 65.083, da urn total
de 5.819.111 negros pmos.
A origem das populacoes n egras importadas pela escravatura foi a seguinte : I-II has de Oabo Verde; 2-Guine e Ilha
de S. 'I'orne ; 3-00stas Norte e Sui do Golfo da Guine ate
Luanda e 4-0osta Oriental da Africa, com centro em Mocambique.
Posi~ao seroantropo16gica dos Portugueses
Dados mais numeroso s existem somente sobre 0 sistema
dos quatro grupos classicos, Sobre os restantes sistemas os
elementos sao escassos. Uniliaaremos, de preferencia, os nossos dados, do Institute de Antropologia de Ooimbra, pOl'
vezes os unicos existentes.
Sistema Al t1 2 8 0 - Numa serie de 3.048 indi viduos (X . DA
OUNHA e :111. H. X. DE MORAIS, 1959) verificamos a distribuiyao seguinte, que tomamos como representativa da populacao
portuguesa apesar de pequenas variacces geogrrificas, no SuI
de Portugal, no que respeita ao gene III (X. DA OUNHA, M. H. X.
DE MOkAIS e F. A. F. XAvIER DA OUNHA, 1963):

o
39,99343 %

.Ill

38,74172%

A~

is

9,05512 %

8,89108%

AlB

A 2B

2,69029%

0,62336 %
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as quais correspondem as frequencias g enicas :
7)1 =
7)2 =

ou

0 ,23575
0,06769

q =0,06652
r

= 23 ,575
6,769
jlJ
6 ,652
1° = 63,004
]'11

] '12

=0,63004
1,000UO

=
=

100,000

S istema .iVl N-Num t ot al de 3.477 observacoes verificou-se
a seguinte distri bui cso p elos tres grupos fenotipicos :
MM
26, 80472%

MN

NN

50 ,4 7454 %

22,72074%

As fr eq ue ncias genicas calculadas destes valores foram :

m= 0 ,5204199
n = 0,47 95800
T ota l = 0, 9999999
Estes valores podem ser tornados como representativos da
populacao do P ais pois a com paracao efectuada entre as tres
regioes , Norte, Centro e S u i, n ao mostra heterogeneidade.
Hli. uma extrem a co uc or da ncia entre as tres seri es (X2 =0,884
e P entr e 90-95 % par a n=4) (X. DA CUNHA e M. H. X. DE
MORAIS, 1959).

Sistema Rh - S ob re este sistema antigenico nos Portugueses
existem dados de LESSA (19 57), TAVARES (1960), N . SA (196~),
e os nossos (CUNHA e MORAIS, 1960) . Utilizaremos estes
iiltimos, obtidos n as de ter mi n ac oes relativas a 529 individuos,
com quatro antis oros: anti-C, anti- c, anti-D e anti-E.
Considerando apenas a divisao nos grupos Rh
e Rh- a
distribuicao verificada foi :

+

ms:
Rlt Tot al

450
79
529

85,0662%
14.9338%
100,0000%

com as freq uen cias genicas :

rlt = 0 .386444
Rh = 0, 6 13056
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.N a Tabela I vao inseridas as frequ encias dos doze grupos
de gendtipos, a partir das quais calculamos as frequ encias
dos cromosomas (ordenadas pOl' valores dec res centes) :
ill

r

= CDe = 0,428228
= cde = 0,366356

R2 = cDE = 0,139012
R o = cDe = 0,046116
R ' = Cde =0,015165
R"=cdE =0,005123
R z = ODE = 0,000000
Total =
1.0000UO
G1'UpOS P _ . A distribuicao dos grupos P, em 552 individuos, serie do Institute de Antropologia de Coimhra (X. DA
CUNHA, 1956), unica publicada para os Portugueses, foi a
seguinte:

p

+=

408 (73,91 %\

P-

= 144 (26,09 %)

ZJ

=

e

P

=0,4892

0,5108

Dos restantes sistemas grupais nao ha dados na bibliografia referentes aos Portugueses. Mencionaremos apenas,
ainda que em pequeno mimero, os elementos ':ineditos, que
possuimosno nosso Instituto , sobre os grupos DuffiJ (79 determinacoes] :
Py(a+)

Fy(a- )

50 (63,29%)

29 (36,71 %)

As frequencias dos genes sao:

ji'1/=0,3941

Ji)/=0,6059.

e

*
Se compararmos estes resultados com os conhecidos de
outras populacoes europeias tipicas obternos uma estreita concordaneia. Os Portugueses do continente sao, com efeito ,
eaucasoides tipicos e de relativa homogeneidade serologica,

cde jcde

Genot ip o
inai s frequente em
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A freq uencia do gene A em Portugal
c a do gene B

e

de 6,6 %; a raaao

e de cerca
~ e igual
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de 30 0/ 0

a 0,234.
AI
A freq uencia de B situa-se entre os mais baix os valores da
Europa, 0 que reflecte bern a nos sa posicao ocidental neste
continente.
A percentagem de Rh de cerca de 15 %. Nos r es tantes g rupos do sistema Rh as freq uencias verificad as concord am
com as normal mente encontradas noutras populacoes eu ro peias. 0 mesmo se verifica a respeito dos grupos P, 1I1N
e D uffy.
Afa stamo-llOS muito, pelo contrario, das caracteris tic as
seroantropol6gicas das racas africanas, nao se notanda qual quer iufl uencia das racas negr6ides, pOl' possivel mestiyagem,
co mo 0 admitiram alguns autores anglo-sax6nicos . E ainda
mesmo nao se verifica qualquer semelhanca com a constituiyao serol6gica dos mediterraneos, caucas6ides do Norte
de Africa, nem mesmo na provincia mais meridional, n o
A lg arve.
A de terminacao das freq ueucias dos diferentes grnpo s de
h apt ogl obin as , demons trado 0 seu interesse antropol6gic o,
foi efectua do na populacao po rtuguese pOl' P. BARROS (Hl60).
Os resultados indicam frequencies dos g r up os do sistema de
hap toglobinas sensivelmente semelhantes as verificadas entre
os cau cas6ides , pOI' exemplo, da Espanha e da America do
Norte.
Os resultados obtidos em 208 individuos forum us seguintes :

e

GRU P OS
Lote

Determ iuaeoes

0 -0

1-1

2 -1

2-2

1a
1b

108
120

°°

13 (12 %)
24 (20%)

54 (50%)
52 (43 %)

41 (38%)
44 (37 %)

A frequ8ncia dos genes Hp) e H p2 foi
Lote

Frcl! . gene Hpl

Freq, gene Hp2

1a
1b

0,370

0,630

0,417

0,583
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Vejamos agora os elementos referentes it populacao brasilei ra .
Nao nos e possivel uma sintese completa de todos os ja
hoje uumerosos trabalhos sobre a seroantropologia brasileira.
Utilizaremos apenas os que nos pareceram de maior interesse
para 0 nosso problema. Seguimos de per to principalmente os
trabalhos de SALZANO (1), OTTENSOOSER e de SALDANHA.
Dado que os elementos essenciais das populacoes brasileiras sao, alem do Lusitano, 0 Indio e 0 Negro, vejamo s a
serologia destes elementos e a sua intermistura no Brasil. J a
nos referimos it heterogeneidade do elemento Amerindio da
America do SuI. Urn estudo seroantropol6gico dos Indios da
America do SuI foi efectuado pOl' SALZANO que parte da classificacao daquelas populacoes feita por IMBELLONI (Fig. 1). Este
autor reconhece seis grnpos raciais de Indios nil. America do
SuI: os Andidos, habitantes das altitudes des Andes; os Amazonidos, de pequena a media estatura, com tendencias braquicefalas e que habitam a bacia do A mazon as e outras partes
do territ6rio brasileiro ; as Pampidos, de estatura muito pequena
e forma da cabeca alongada, habitando as regioes das pampas
do Chile, Argentina, Uruguay e Brasil (Mato Grosso); as Fuequidoe, grupo hoje reduzido, de pequena estatura, dolico cefalo ,
com poucos sobreviventes no SuI do Chile e nil. Costa do
Brasil; e os Isimidos e Laquidos. Destes dois iiltimos nao existem dados sobre os grupos sanguineos.
Os resultados serol6gicos de SALZANO concluem 0 seguinte :
a) - Amazonidos : quase exclusivamente pertencentes ao
grupo 0,. A e B faltam au sao extremamente raros.
b) - Andidos: frequencia elevada de 0, ligeiras quantidades de A e de B e com A mais frequente do que B.
c)- Pampidos : frequencia elevada de 0, pequena quantidade de A e ausencia qu ase completa de B.
d) - Fuequidos : possivelmente quase s6 grupo
presente.

°

(1) Ao /lOSSO prez ado colega Dr. F. Sa lzano queremos exp ressar 0
nosso reconhecimento pelas indicacfies bibliograficas que amave lmente nos
prestou e bern assirn pelo envio de separatas dos seus valiosos tr abalhos.
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Fig. 3 - A dist rib uieiio e classi flcacao dos in dios na America do
SuI, segund o hlBELL ONI .
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Esta classificacao e feita exclusivam ente it base do sistema ABO,. sobre os outros grupos pouco e conhecido. Consideremos a po sicao dos Indios brasileiros. Elementos do
sistema ABO sao conhecidos de mais de duas dezenas de tribos, ainda que 0 mimero de individuos est udados por tribo
seja pequeno. 0 facto mais saliente verificado foi a auseneia
completa dos genes A e B na quas e totalidade das tribos
estudadas . As iinicas excepcoes foram os Caingangs e Ramkokamekra ; mas em ambas, contudo , foi reconhecida mistu ra
com elementos brancos.
Quase todas as tribos brasileiras podem ser incluidas nos
Amaeonidos. Os Botocudos e Bororos podem ser classificados ,
respectivamente, como Fuequidoe e Pampidos,
Sobre os gru pos M1V conhecem-se apenas tres trabalhos e
sem resultados que interessem.
Do sistema R h conhecem-se 5 series nos brasileiros, efectuadas com soro anti-D ; tres destas series com 100% Rh+.
Alguns indi viduos Rh - nas outras duas series, apenas 6, sao
provavelmente r esultantes de mes tiyagem com brancos.
Duas popul acoes de indios brasileiros foram estudadas
quant o ao fa ctor Diego. 0 g ene Di U foi encontrado em freque ncias elevad as entre as tribos brasileiras, (Di U= 0,26400
e 0 ,20069 nos Caingangs e Carajas} ; a sua trequencia e mais
baix a em t rib os da Venezuela, apresentand o os G uajiros a
frequ encia mini ma: Di u = 0,02666.
'I'ambe m sobre os grupos Dulfy existem element os de duas
populacces de i ndios brasileiros, do Mate G rosso; as diferenyas entre os element os dessas populacoes sao significativas .
Entre os Ca maiura e os K alapalo, PA~TlN e JUl{QUEIRA (1952) nao
encontraram nenhum individuo F.1J(a+ ), enquanto que JUNQUElRA
e WIimAuT (1956) encontraram 23 individuos F?/(a+) entre 55
Carajas estudad os,
PANT IN e J UNQUEIRA (1952) encontraram 23,29 % de J(eU+
entre 73 i ndios brasileiros.
Salienta SALZ A~O que os elementos existentes sao ainda
insuficientes para uma imagem completa. Poucos sao os
estudos alem do sistema A BO. Verifica-se, muitas vezes, falta
de concord ancia entre as frequencies fenotip icas e as frequencias genicas cal cul adas. Va ries factores podem influenciar
essa diferenca significativa verificada pelo te ste X2 . Varias
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sao as raz6es desse facto: nem sempre se tomam amostras
de gran des populacces ; estas nao estao em equilibrio genetico; as populacoes de indios vivem em pequenas comunidades ; os casamentos nem sempre se fazem livremente ao acaso;
e a amostragem inclui geralmente um numero consideravel de
individuos das mesmas familias relacionados geneticamente,
Ha ainda a notar a possibilidade de cruzamentos entre as
diferentes tribos de Indios.

o terceiro e!emento da populacao brasileira e, pois, 0 elemento negro, originario de varies pontos da Africa. A muioria
deve descender de populacces bantas quer da costa ocidental
quer da oriental. Tomemos como exemplos de valores para
os grupos ABO, os de angolanos (SAUMENTO, 1951) :
A

23,7%

B

22,5%

AB

()

4,5%

49,3%

e os Bantos de Mocambique :
A

B

AB

0

23,99%

17,02%

3,07%

56,92%

Sobre os outros sistemas grupais nao dispomos de quaisquer elementos referentes aquelas nossas provincias ultramarmas,
Referiremos os valores de Bantos da Africa do Sui de
SHAPIRO (1951) em 4.000 observacoes, Para 0 sistema Rh,
temos 94,85 % Rh+ e 5,15 % de Rh-; as frequencias dos
cromosomas R/z sao:

CDE00%
CDe
4,66%
OdE 00%
Ode - 5.84%
cDE - 8,53%
cdE
00%
cDe -59,57%
cde -21,40%
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Nos g ru po s MN 6 P ob servaram-se OS val ores seguintes: 27 0/ 0
de M i!'J, 51% de MN e 22% NN; 92 0/ 0 de P+ e 8% de P - .
Pa ra a comparacao com as r acas braneas interessu-no s p artieu larmente 0 gene Rh positive Ro (c It e) que e atributo das
ra y 3 S negras , E 0 mais freqneut e dos genes Rh na ma io ria
das r acas africanas. N as rest an t es r8 y8s, nao africanas, predomin a R l (CDe). 0 gene RO atinge na Europa me ridiona l frequeneias de 5-10 % e por vez es menores ; nos europeus do No rt e
nao exeede 4 0/ 0_ Dadas est as diferen cas , este gene e urn dos
mai s ,a propriados para an alis ar mistur as das ra<;las branca e
ne g ra (Fig . 4) .
Passemos a analise dos eomponentes raeiais da populscao
br asil eir a e vamos vel' ate que ponto 0 sangue lu sitano eor re
nas ve ias dessa populacao , qual 0 papel do portug ue s na eonst itui cao do povo brasil eiro .
ELLIS Ju~IO& diz «Nos ja er amos de extraccao lu sitan a, ja
TABELA JI
Distribui~ ao

dos grupos sanguineos em t res grupos
r a cia is do Maranhao (E. 1\1. SILVA, 1948)
Grupos san guineos

Gr up o racial

N.·

-- Negros
Mu la t os
Brancos

198
146
196

A
B
0
-- -- - 17,2
29,5
34,2

Ofo fi5,1)
Ofo 49,3
Ofo 42,3

-

19,7
14,4
9,7

AB
7,6
6,8
13,8

-

TABELA lJI

Frequenciss genicas dos tres g rup os raciais
do Maranhao (I<; . M. SILVA , 1948)

-

Erequ encias geni ca s
Grupo racial

Negros
Mu latos
Brancos

1)

fj

r

0,121
0,194
0,252

0,135
0,104
0,098

0,745
0,702
0,651
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tinhamos um contingente muito forte de sangue portugues a
circular nas veias, quando a libertacao do negro nos obrigou
a aproveitar um subsbituto da mao de obra para 0 nosso trabalho rural. Foi entao que engrossou extrnordinariame nte a
imigrayao portngnesa. A forte corrente migratori a manteve e
elevou a compartici pacao portnguesa na populacao do Brasil».
E, conhecida a nossa ausencia de preconceitos raciais, nao so
nos elementos brancos como ainda 110S mesticos a natn ral a
predominancia do sangue portugues.
Dos varies estudos efectuados atraves da analis e serologica
visando 0 esclarecimeuto de misturas raciais, esco lheremos
alguns sobre populacces de certas areas do Brasil.
E. M. DA SnNA. (1948) num trabalho sobre os grupos sangufneos de brancos, negros e mulatos do estado de Maranhao,
nota que neste Estado se encontra numa das suas express6es
mais elevadas, a mistura dos tres componentes, Indio, Negro
e Branco. Ainda se encontram alguns em estado mais ou
menos puro.
As frequencias dos quatro grupos classicos e das fre queucias
ganicas encontram-se nas 'I'abelas juntas (Tabelas II e III) .
Os resultados obtidos nos Negros nao se afastam dos valo res dos diferentes grupos africanos, especialmente Bantos.
As frequ encias dos Brancos concordam tambem com as das
populacoes caucascides tipicas, com B e A B mais elevados do
que nas medias dos Portugueses. Esta populacao branca, de
Sfrios e de Portugueses, devia tel' uma predominancia de ascenden cia Siria. Mas os valores nao sao de modo algum Tepresentativos do Estado de Maranhao.
A analise, pela formula de OTTENSOOSER(1), dos componentes
raciais dos Mulatos deu como resultado :
44,3 0/ 0 Negro
(l)-A formula de

OTTENSOOSER

x=

+ 65,7% Branco.
e a seguinte:
(qx- qk)

-=----=----=(qo - qk)

Nesta formula qk repre senta a Irequencia genica da populaeao hibrida. qo
e q» as frequencias das populaedes ba-icas ; x e 1- x, as cornponentes rel ativos dos gr upos basicos na composicao da populaeao hibrida.
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componente branco e portanto de valor eleva d o, mars
de cinquenta pOl' cento, na mistura racial.
Deixemos de parte outros trabalhos d e menor interesse e
execu t ad os, com o 0 an t erior, u nica men t e co m a utilizac jto dos
grupos classico s e con side r e mos uma an alise mais completa,
da mistura racial nas po pulac oes d o nordeste brasileiro (SALD ANHA , 1962). A s popul acoss desta regiao d o Brasil sao extremamente adequ ad a s p ara t ais est u d os. S ao d eriv adas de mistura
de Negros, Brancos (Portu gues es) e I ndios constituindo g ra p os
etnicos estaveis, Este estudo interessa-nos particularmente
porque e exactament e no nord este brasileiro qu e os Portugueses foram os unicos Brancos que contribuiram par a a sua
composicao genetica.
Os tres elementos basicos foram portanto: Portugueses,
Bantos, principal menta de Angola e de Mocambiq ue e Indios
puros . Representativos destes iiltimos podem considerar-se
actualmente as qu e v ive m no Mato G rosso e Amazonas.
N a 'I' abel a IV encon tram-se os valores das fr eq uencias genicas das populacoes basicas, ancestr ais das d o nordeste brasileiro .
D estes elementos ca lc ulam - se os co m ponen t es racrais .
A formula d e OTTENSOOSER aplica -s e a po pul acdes hibr id a s
bi-raciai s . Mas e p oss ivel calcu lar 0 tercei ro com ponente d e
urn g r u po tri-racial u ss ndo «m ar ca d ores raciais », «Ma rcad ores raciais » sao g en es qu e difer em muito significativamente,
nas f re quen ciaa, do s g ru pos b asico s ou es tao mesm o ausentes
num deles.
Dissemos ja atras que a gene RO(eDe) podia ser utilizado
para os grupos n egros eo Di" pode utilizar- se como «marca dor»
dos I ndios : RO (eDe) tern fr equeneias extremamento baixas n a
Europa e nos Indios da America do SuI e e maximo nos
Negros ; Di" uao se encontra nem nos Negros nem nos Brancos
(LAYIUSSE 1958).
Aplicando a formula de OTTENSOOSER a os d ad os da Tabela
b
anterior , a frequ encia do g ene Di indica que a perc en t ag em
do componente I ndio e de ce rca de 180/0.
Do mesmo modo, utilizando os valores do gene RO (eDe )
p ar a a estim ativa do com pone nt e N eg r o, obteve-se 0 valor
de 34 %.
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S ubt raindo as percentagens de 18 % d o co mponente I ndio
e 34 % do componente Negro , restam-nos 48 % para va lo r do
34) = 48 %J. S ALcomponente branco da mistura [100 - (18
D ANH A ad mite que a composicao actual do «Norde sti uo » resulto u da mistura de Indios, Brancos de ascendencia po rtu g ue sa
e de Negros africauos, oontribuindo cada , respe ctivamen t e
co m 18%,48% e 34% .
mesmo Autor, baseando-se no estudo da sensibilid a.de it
fen ilti oca rb amid a , analisou misturas de Brancos e de Negros e
os r e su lt a d os sao i dentioos aos verificados pelos me to do s se ro 16gicos.
Mu ito recentemente, 'rONDO, MUNDT e SALZANO (1963) estu daram os tipos de hapto globin as n as po pu lacoes Bras ile iras
llegras de Porto Alegre e co m parar am -nas com os de uma pop nlacao branca constituida princip almente por descendente s d e
P ortugueses.
A Tabela V resume os resultados ob tidos.

+

o

TABELA V
Frequenelas (em percentagem) dos fen6tipos de h a ptogl ob inas nas quntro categorias etnici\s estabelecidas

Fenotip os

1-1

I 2-1

--

Negros
Percentagens
~lu latos escuros
Percentagens
Mulatos cl aro s
Percentagens
Negroides, em gera l
Perce ntagens
Br anco s
Perceutageus

47
39,2
46
31,7
25
21,5
118
31,0
17
15,5

-

-

60
50,0
69
47,6
56
48,3
185
48,5
57
51,8

2-2
-

I

N.· de
in di vi d uos Gene 11p l
estudados

-

13
10,8
30
20,7
35
30,2
78
20,5
36
32,7

120

0,642

145

0,555

116

0,457

381

0,552

110

0,414

Os res ultados sobre as frequencia s dos Brancos es t ao de
acor d o com os conhecid os para os P ortugueses ( B ARROS 1960)
e para os Caucas6ides, em geral : f requencia do gene HpJ it
v olta de 0,40. Nos N egros os res ultados estao de ac ordo
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com os valores ja conhecidos: frequencia mais elevada do
gene Hpi nos individuos negroides. 0 gene lIpi mostra-se
assim excelente como «marcador», pois a sua ineidencia aumenta
com a pigment.acao e com outras caracteristicas negroides.
Pela aplicacao da formula d e OTl'ENSOOSER a estes dados,
tomando como valores de base IIp I = 0,714 para as populayoes africanas e BpI = 0,414 para as populacoes brasileiras
brancas (Portugueses na sua maioria), a estimativa de genes
nao negros sera de 54,5 % na populacao negroide total de
Porto Alegre (N egros 24,8 %, i\Iulatos escuros 53,5 % e
Mulat.os claros 58,8 %).
Segundo SALUANHA 0 componente Negro que se en contra nas po pulacces brasileiras
muito constante, variando
entre 40 e 50 % nos varios Estados. 0 com ponente Branco
nao tern uma distribuicao tao constante por que 0 componente
Indio 0 substitui em certas regioes do Norte do Brasil. A mistura de genes de brancos varia entre 40010 no Norte e 60010 no
SuI. Oomo a maior parte e de origem portuguesa ressalta desta
analise sero antr opoldgioa a forte contribuicao do lusitano na
constitu icao genetica actual do povo brasileiro que confi rma,
segundo as palavras do saudoso Prof. l\IENDES OORREA, «0
papel historioo, politico, linguistico, civilizador moral e social
do factor portugues na vida brasileira».
Da analise seroantropologica ressalta ainda claramente a
bern conhecida heterogeneidade das populacoes br aaileiras ; de
modo algum podamos falar de u ma raca brasileira, Ja RUCLIDES DA CUNHA escreveu: «nao temos unidade de raca, nao a
teremos talvez nunca».
Os genes que em tao grande numero nos sao comuns, a
Portugueses e Brasileiros, mantem-se praticamente inalteraveis
atraves de constantes hibridacoes e segregacoes.
:ill este fundo biologico inapagavel, sao estes genes comuns
que assegur am as nossas afinidades, nossas virtudes e nossos
defeitos, que nos vinculam e deveriam assegurar tambem uma
estreita uniao das duas Patrias irmas desta grande Oomunidade atlantica, Luso -Brasileira.
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