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A maior concentração de remanescentes de quilom-
bos no Estado de São Paulo fi ca no Vale do Ribeira. 
São dezenas de comunidades que, estima-se, foram 

criadas na primeira metade do século XIX. Antigos quilom-
bos são hoje bairros das cidades de Eldorado e Iporanga, 
cerca de 220 quilômetros a sudoeste da capital paulista. 
Nessas comunidades teve início em 2000 uma das mais 
aprofundadas pesquisas de genética de populações em 
desenvolvimento no Brasil. 

“As comunidades que estudamos são verdadeiras relí-
quias do processo de miscigenação da população brasilei-
ra. Conseguimos resgatar a história genética de quatro a 
cinco gerações de membros daqueles remanescentes de 
quilombos”, disse a geneticista Lilian Kimura. O trabalho 
resultou na publicação de artigos científi cos, dos quais o 
mais recente trata da investigação genética do cromosso-
mo Y, que defi ne o sexo masculino nos seres humanos e 
que pode ser usado para retraçar a linhagem hereditária 
paterna dos quilombos.

O estudo, que tem Lilian como primeira autora, foi publica-
do no American Journal of Human Biology. A investigadora 
responsável é Regina Célia Mingroni-Netto, professora no 
Instituto de Biociências (IB) da USP e orientadora de Lilian 
no mestrado, doutorado e pós-doutorado, todos com bolsa 
da Fapesp. A investigação do cromossomo Y transmitido de 
pais para fi lhos foi feita em 289 homens das comunidades. 
Foram usadas 17 marcadores para identifi car as origens do 
cromossomo Y de cada um dos indivíduos. 

Os pesquisadores identifi caram 95 haplótipos, que são 
blocos de DNA transmitidos em conjunto para os des-

cendentes. Os haplótipos foram reunidos em 15 grupos. 
Descobriu-se que cerca de 65% dos cromossomos Y naquelas 
comunidades é de origem europeia, 32% são africanos e 
6% de nativos americanos. Daí se depreende que a maioria 
dos homens descende de escravos homens que eram fi lhos 
de escravas com seus “donos” escravocratas. 

Em outras palavras, dois terços da linha patrilinear qui-
lombola é europeia. Tais resultados estão de acordo com 
o padrão observado em outras populações de afrodescen-
dentes brasileiros e norte-americanos de origem escrava, 
nos quais a linhagem patrilinear europeia é predominante. 
Inferir a origem do cromossomo Y nos antigos quilombos é 
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apenas a ponta do iceberg da pesquisa, que tem revelado 
muito mais. Os resultados da análise do cromossomo Y 
diferem dos apresentados nos estudos sobre as linhagens 
maternas das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira 
– que também serão publicados. 

A linha matrilinear é investigada por meio da análise do 
DNA mitocondrial, que é transmitido exclusivamente por 
mulheres para seus fi lhos e fi lhas. “O DNA mitocondrial 
naquelas comunidades é preponderantemente africano, 
mas também com uma importante porcentagem de parti-
cipação nativo-americana”, disse Regina. Praticamente não 
foi detectado DNA mitocondrial europeu. Entre as mães 

de escravos que originaram 
esses quilombos, nenhuma 
era branca. 

“A genética, o estudo da 
genealogia e as entrevistas 
nos permitiram detectar 
cinco principais haplótipos 
fundadores masculinos, 
que explicam 27,7% das 
linhagens de cromossomos 
Y nas remanescentes de qui-
lombos do Vale do Ribeira”, 
disse Lilian. Os cinco hapló-
tipos principais pertencem 
aos homens fundadores dos 
quilombos e que deixaram 
descendência sobreviven-
te até os dias de hoje. Os 
eventuais haplótipos de 
outros fundadores que não 
deixaram descendentes, ou 
cujos descendentes morre-
ram sem deixar fi lhos, foram 
perdidos.

Os principais fundadores dos quilombos eram cinco 
homens que viveram na primeira metade do século XIX. 
Presume-se que eram escravos fugidos ou libertos que se 
fi xaram na região acompanhados (ou não) por suas com-
panheiras também escravas ou indígenas. Com o tempo 
os quilombos cresceram e receberam novos indivíduos, 
fugidos ou libertos. Ocorreu também um pequeno grau 
de miscigenação com os índios que habitavam o Vale do 
Ribeira, daí a presença dos 6% de linhagem patrilinear 
nativo-americana.

O haplótipo H16A é o que aparece com maior frequên-
cia em duas comunidades. No bairro Galvão, o haplótipo 
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ocorre em 61,9% das amostras de cromossomo Y. Já no 
bairro São Pedro, em 22,7%. Essa concentração está de 
acordo com o levantamento dos dados genealógicos e 
históricos, no registro de batismo nas igrejas ou no regis-
tro de propriedade de terra nos cartórios. Ao aliar o dado 
genético ao registro histórico e aos relatos individuais, 
os pesquisadores puderam inferir que o haplótipo H16A 
corresponderia muito provavelmente ao cromossomo Y 
herdado de Bernardo Furquim.

Um trabalho sobre os bairros negros do Vale do Ribeira 
informa que Furquim era um escravo fugido. Seu verdadei-
ro nome era Bernardo Machado dos Santos e ele adotara 
o sobrenome Furquim para difi cultar a sua localização. O 
primeiro registro de terras em seu nome data de 1856. Os 
registros de batistério, em Eldorado, mostram Bernardo 
batizando fi lhos com duas mulheres entre 1856 e 1871. 
Nesses documentos, ele aparece como “preto liberto” e as 
duas mulheres também fi guram como “pretas libertas”.

“Bernardo Furquim é a fi gura mais emblemática das 
comunidades. A maior parte das populações dos bairros 
Galvão e São Pedro é formada por seus descendentes. Di-
zem que ele teve 24 fi lhos. Alguns relatos falam em mais de 
cem”, disse Lilian. “Furquim ia estabelecendo famílias com 
mulheres diferentes e registrando terras em seu nome. Ele 
colocava cada esposa em uma casa diferente. Essas ruínas 
ainda existem”, disse.

Assim como ocorreu no caso de Furquim, a investigação 
genética correndo em paralelo com a pesquisa histórica 
apontou a identidade de outros quatro fundadores dos an-
tigos quilombos, cada qual com uma frequência aumentada 
em bairros específi cos.


