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Durante este semestre de atuação, o Projeto sofreu al 

gumas limitações em relação ao proposto em setembro Último 

(cópias de correspond~ncia no item 6.~detalha a respeito).Nes 

se sentido, o retorno a campo pode efetivar-se apenas no mês 

de dezembro, fato que reduziu nossa capacidade operacional 

de preceder a maior número de deslocamentos para asáreasindÍ 

genas,bem como o fizemos sem utilizaçio do laboratório mó 

vel. 

As alterações mais gerais pelas quais passsou a Fund~ 

çao também se reíelaram expres~ivas em relação ao projeto,h~ 

vendo alg1lns adiamentos, até supressões, de iniciativas pre 

vistas. Entre estas, se inclui a obtenção de um segundo dosi 

metro, ·rato que gera justificável apreensão, pois continuam::s 

operando com o antigo, o qua~embora tendo seus resultados sub 

metidos a controle de qualidade do serviço do Prof. Clarkson, 

já está bastante usado. Como sabido, seu componente central 

é de vidro e qualquer.acidente que o envolva, nos deixarácan 

sérios problemas. Da mesma forma, a atividade referente aos 

indicadores genotóxicos está paradà e estamos utilizando com 

putador emprestado. Inobstante, o Grupo perseverou operoso e 

nos itens seguintes são relatadas gestões mais destacadas X'E8. 

lizadas. 
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- 2 - Atividades de ca~po 

Em dezembro e em fevereiro, voltamos às terras dos 

Kayapó. As expedições foram compostas por Aguxnald9 Gonçalves, 

Carlos Roberto Padovani, Braulio Araujo Jr., contando-se, na 

primeira, também c9m a cplaboração de Lazaro Marques de Andr~ 

de e a Sonia, auxiliar de enfermagem da Funai de Redenção. 

Previamente, a partir do apoio japonês, foi possível ob 

ter gratuitamente, de 9rgãos governamentais de saúde, mais de 

quarenta caixas cheias de medicamentos. Eram anti-helminticos, 

antitussigenos, antibióticos (sobretudo penicilina ben~atina, 

rifampicina e ampicilina) ~ anti-parasitários. Em Redenção com 

pletamos o receituário por duas vezes, com a aquisição de anal 

gésicos, antitérmicos, antidiarreicos, seringas, injeções, d~ 

sinfetantes e algodão. Procedemos a sua prescrição diretamen-· 

te a mais de cem Índios Djudjetiktire e envio parcial a postos 

de enfermagem de aldeias próximas e deixamos boa parte com os 

Gorotire, no retorno da primeira expedição. Foi realmente gr~ 

tificante nos sentirmos úteis a-comunidade tão carente de as 

sistência, ainda que o fosse, de certa forma,pontual! 

De quase todo esse contingente coletamos cabelos para 

dosimetria, pois o Antônio Barbosa está decididamente ernpenh~ 

do em confirmar os dados epidemiológicos de intoxicação mãe- 

filho que já divulgamos, através de dosagens sequenciais do 

mesmo espécimem colhido. Listagemnominal com respectiva caraE 

terização dos Índios com cabelos coletados e correspondente 

apresentação tabular encontram-se apresentadas sob anexo 2. 

A investigação especifica dos efeitos neurotóxicos do 

mercúrio, face ao insucesso das tentativas clinicas anteriores, 

foi conduzida com a finalidade de surpreender manifestações de 

comprometimento do desenvolvimento neuro-motor em crianças de 

quatro a quatorze anos, buscando caraterizar-lhe distribuição 

diferencial segundo diferentes níveis do metal no cabelo.Ape- 



sar de todo o esforço empreendido, o investimento revelou-se, 

até o momento, debalde: as crianças iniciam a execução da ba 

teria de provas, mas abandonam-na antes de seu término, não 

havendo liderança indígena que as convença contrariamente. 

Peculiaridade~ ser defrontada é que os Índios não con 

sideram seus acontecimentos pelo nosso calendário. Nesse sen 

tido, já chegou-se a contactar antropólogo suficientemente pró 

ximo aos KayapÓ para avaliar a possibilidade de proceder à sis 

tematização da respectiva etnocronologia e, assim, fornecer as 

informações referentes à idade daqueles submetidos a avaliação 

motora, pois a bateria empregada(teste Bruininky-Oseretsky) es 

'tá validada para segmentos semestrais. 

No nivel mais geral, a distribuição de frequência dos 

'agravos à Saúde detectados (Anexo 3) indica que as condições 

de higiene e saúde da população continuam limitadas, podendo 

serem agravadas com a instalação e ampliação, já cogitadas,de 

novas áreas de garimpes nas cercanias. Tais iniciativas fomen 

tadas por algumas lideranças, sobretudo jovens, parecem se fa 

zer às custas de qualidade de vida de toda a comunidade: esta, 

além de ter que defrontar as dificuldades do contacto habitual 

com o branco, ainda se vê obrigada a suportar distribuição tão 

nerversa da riqueza gerada pela distruição da floresta. 

Para completar este ciclo de atividades de campo relati 

vas ao Gorotire e Djudjetiktire,mantivemos contato com o Dr. Már 

cio Santilli, jurista conselheiro da Fundação, com vistas-às me 

didas judiciais cabíveis quanto aos danos que assim se documentaram, prov52 

cactos pelo uso do mercúrio. Apresentados alguns resultados ge~ 

rais disponíveis, ele sensibilizou-se de pronto e indentificou 

várias alternatiyas passiveis, remetendo ao Conselho da FMV 

a decisão de qual a mais acertada, em função dos vários aspec 

tos políticos envolvidos. 
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l - i.mtálise de dados 

O grupo de retaguarda do Projeto, no caso principa~meg 

te o pessoal da dosimetria e informatização, conseguiu neste 

período finalizar a·caracterização da distribuição dos valo 

res dósimétricos dos 66 ribeirinhos cujas amostr.as de cabelo 

tinham sido colhidas durante o primeiro semestre, compondo a 

gora o quadro ,amplo da situação de contaminação nos quatro 

grupos estudados (t.a b , l).Como aí.se depreende,,todas as medi- 

das descritivas de posição consideradas são superiores às 

dos garimpeiros e com menor amplitude de variação, ou seja, 

mais homogêneas,porém inferiores às dos Índios. Estes 

assim, confirmadarnente, as vítimas atingidas de forma 

sao, 

mais 

intensa. A tabela 2 apresenta-lhes decomposição de valores 

altos de Hg em inorgânico e orgânico, revelando-lhes· o mesmo 

padrão de contaminação que se opera com os Índios. 

,· ,, Procedimento quantitativo complementar avançado neste 

período consiste nas comparações efetivadas nas distribúições 

das variáveis estudadas, segundo sexo, em ambas as aldeias 

considerad~s. De fato, a tab. 3 refere-se aos Gorotire e a 

tab. 4,aos Djudjetiktire. Observa-se que, entre os primeiros, 

os homens apresentam dosimetrias em cabelo significantemente 

mais elevadas que as mulheres, o contrário ocorrendo em rela 

ção aos micrownÚcleos da urina; já entre os segundos, em ne 

nhuma das variáveis consideradas foi possível detectar efei 

to de sexo. 

Por iniciativa de um de nós (O.J.S. ), o grupo traba 

lhou também na formulação de novo instrumento de registro de 

dados. A proposta partiu da ficha de coleta de dados·utiliza 

da em populações indígenas pela Medicina Preventiva da Esco 

la Paulista de Medicina (mod. L.F.M. ), constituída por info~ 
. - ..• --::;; 



mações referentes a identificação e aspectos clínicos, ,bus 

cando associá-la com ·as especificidades próprias do Projeto 

Mercúrio. Resultou, assim, o protocolo em Anexo~ a ser empr~ 

gado já nas próximas expedições. 

\ 

\. 
l 
I 

·l 

., 
' 
' 1 
1 
1 
1 
1 

! 
j 
í 
1 
i 
1 

' ,• 
;:.· 

,-s; •:.t 
i .~~ 



4 - Di~ulgação na i~prensa especializa~a 

Neste período em consideração,foram veiculadas duas co 

municações de aspectos deste projeto, apresentadas sobéanexo 

4, quais sejam; 

* GONÇALVES, A.; FERRARI, I.; BARBOSA., A.; SERRA, O.J.; PADQ 

VANI, C.R.; BRASILEIRO, I. & GONÇALVES, N.N.S. - Garim 

po, Mercúrio, Saúde e Atividade Física em aldeias Kaya- 

pó: peculiaridades observadas. entre gestantes. VIII Cong. 

bras. Cienc. Esp. Belém, Pará. 

* FERRARI, I.; GONÇALVES, A.; BARBOSA, A.; SERRA, O.; BRASI~ 

LEIRO, I.; PADOVANI, C.R. & GONÇALVES, N.N.S. - Saúde, 

garimpo e mercúrio entre os Kayapó: estudo exploratório. 

Salusvita 12(1): 113 - 126, 1993. 

A primeira fez parte, como referido, das atividades de 

congresso científico nacional e os gastos executados com o 

apresentador (passagens e hotel) foram pagos pela entidade 

promotora que o convidou. A segunda também não gerou ônus de 

qualquer natureza para o Projeto. Ambas se destinam a profi~ 

sionais de diferentes áreas envolvidas com aspectos revelados 

pelo Projeto, de sorte que a expectativa que se constrói 
, 
e 

que tais iniciativas contribuam decididamente na reiteração 

de vigilante consciência sanitária e ambientalista de segmen 

tos técnicos formadores de opinião na sociedade civil brasi 

leira 

! 



5 - Relatórios e awa]iações 

O Conselho Deliberativo da Fundação Mata Virgem,durante 

·o período, em 1993, solicitou e examinou relato do andamento 

do Projeto. Os principais documentos referentes ao Projeto 

produzidos no período estão apresentados no Anexo 1. 

Como avaliação final, registra-se a mesma situação pon 

tuada e acolhida, quandó do relatório de março de 1993: os atrasos ob- ~ 

servados na recepção e gestão dos recursos financeiros fazem 

com que cheguemos a este momento, faltando-nos cumprir boa 

parte das ativi·dades programadas, bem como dispondo de res 

pectivos recursos. E~ decorrincia, nesta oportunidade, soli 

citamos dilatação do prazo previsto, no sentido de que esta 

fase atual se extenda por mais 120 dias, ati, portanto, fi- 

nal de junho de 1994. 



6 - Tabelàs e anexos 

6.1 - Tabelas 

Tabela 1: Medidas descritivas das dosimetrias em cabelo (p.p.m) 

nos grupos populacionais estudados. 

Tabela 2; Decomposição de valores altos de Hg em cabelos de 

ribeirinhos, em inorgânico (µg/g) e orgânico(%)· 

com respectivas médias e desvios-padrão. 

Tabela 3: Comparações das variáveis estudadas, segundo se 

xo, entre os ~ayapÓ Gorotire. 

Tabela 4: Comparações das variáveis estudadas, segundo se 

xo, entre os KayapÓ Djudjektire. 
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Tabela 1: ·Medidas descritivas das dosimetrias em cabelo (ppm) nos grupos populacionais estudados 

Medidas descritivas 
Grupos estudados 

Goro tire Djudjetiktire Garimpeiro Ribeirinhos 

Limite mí.nímo 0,40 3,00 0,00 0,00 

Limite máximo 20,70 37,40 18,80 14,40 

Média 8,74 11;36 2,38 3,82 

Mediana 8,45 . 10,90 1,80 3,45 

Moda 8,50 6,10 e 15,10 2,00 2,70; 3,50 e 5,10 
Quartil 25% 6,50 ·7,90 1,10 1, 90 

Quartil 75% 8,49 14,10 2,70 5, 10 

Desvio Padrão 3,85 5,66 2,37 2,66 

Coeficiente de variação · 44, 05% 49,82% 99,58% 66, 71% 

Tamanho amostral 164 47 130 66 



Tabela 2: Decomposição de valores altos de Hg em cabelos de ribei 

rinhos, em inorgânico (µg/g) e% de orgânico,com respe~ 

tivas médias e desvios-padrão. 

Nº (de ordem e de arquivo) Hg em cabelo Hg inorgânico % de orgânico 

01, 7 12,5 1,8 85,6 

02, 14 7,5 1,5 80~0 

03,15 9,0 1, 4 84,4 

04,46 5,0 1,1· 18,0 

05,47 5,0 1, 1 78,o 

06,50 5,1 1,4 72,5 

07,51 6,7 1, 8 73,1 

08,52 5, 1 1,8 64,7 

09,54 6,5 1,2 81,5 
10,57 6, 1 0,6 90,~' 

-.~i1 11,60 14,~ 2,6 81, 9 
12,62 5,3 1, 6 69,8 

13,64 5,4 0,5 90,7 

~ x + s 3,a2 ± 2,66 1,42 ± 0,55 79,26 ± 7,74 -.~f\'..;;-~ 



Tabela 3: Comparações das variáveis estudadas, segundo sexo, entre os KayapÓ Gorotire. 

Variável 
Média; Erro-padrão (n) Resul.tado d0 teste 

Masculino Feminino (Nível· descritivo) 

Sangue 21,965; 3,304 (26) 18,238;2,989 (71} o,836 (p>0,05) 

Urina 14,306; 2,771 (56) 18,272;, 3,173 (95) O, 94 1 ( p~O, 05) 

Cabelo 9,936 ; 0,484 (64) 8,030; 0,370 (98) 3,128 (p<0,01) ** 
Mi cro-rucleo em mcoea 1,708 ; 0,375 (25) 2,152; 0,515 (62) 0,697 (p)-0'~05) 

Mi.<:ro-rÚileo en ur:ira 0,518; 0,079 (11) 0,845; 0,102 (59) 2,547 (P<0,05) ** 
N.xrEro total de célu:L3s 8,897 ; 2,508 (6) 11,367; · 1,520 (12) o, 842 .(p)'Ü, 05) 
con a.b2rraçres ' 

rim:ro ~ cél~ con O 537 · O 537 (6) 4,762; 1,~35 (12) 2,937 (p·<o, on 
abaraçoes nrre-ícas < 46 ' ' ' 

NÚTEro 9e rel~ con o' 000 ; o' 000 ( 6) 0,278; 0,278 (12) 1,000 (p)0,05) 
abaraçces mrrerucas ;- 46 
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Tabela _4_:_ Comparações das variáveis estudadas, s egund o sexo, entre os Kay ap o 

Djudjetiktire. 

Média Erro-padrão (n) Resulta do do teste. 
.{~ivel descritivo) 

- 
Variável Masculino Feminino 

Sangue 75,093 

Urina 5,371 

Cabelo 12,568 

Micro-Muco 1,298 

Micro-Urina 0,825 

Número de Células 3,500 

I\lmu de oelulas cem aberra- 
- '.. ,. 46 0,500 g:::e3 rn...rTEr'J.CBS " 

13,416. (15) 

1,643 (21) 

1,386 (23) 

0,215 (13) 

O, 142 ( 6) 

2,872 (4) 

8,252( 19) 

2,723(22) 

0,852(25) 

0,673(15) 

o, 105 ( 13) 
0;667(3) 

59,537 

11,436 

10,252 

1,635 

-0,627 

0,667 

0,988 (p>0,05) 

1,907 (p.>0~, 05) 

1,424 (p)·0,05) 

0,477 (p-;,0,05) 

1,117 (p)0,05) 

0,961 (p)(),-05) 

0,500 (4) 7,583 5, 701(3) 1,594 (p;,0,05) 

t\\m,ro de eelulas con aterra- O 000 ; O, 000 ( 4) 
cj:es rnrériras > 46 ' 0,000; 0,000(3) 

••••••• , ' •. , •• "4.Jo. ••••• ~-~ •••.•••••••••.•• -f 
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6.2 - Anexos 

Anexo 1 - Principais documentos referentes ao Projeto produzi 

dos no período de setembro a dez/93. 

Anexo 2 Caracterização dos Índios Djudjetiktire com cabelos 

coletados na expedição de fevereiro de 1994. 

Anexo 3 - Distribuição de frequência dos agravos à Saúde de- 

tectados em Índios Djudjetiktire na expedição de 

dezembro. de 1994. 

Anexo 4 - Protocolo formulado para coleta de dados _nas próxi 

mas expedições. 

Anexo 5 - Comunicações técnicas referentes ao projeto, prQ 

cedidas na imprensa especializada, no período con 

siderado. 



Anexo 1: Prinoi?ais documentos referentes ao projeto produzidos 
, no Tinr1odo. 

Fundação Mata Virgem 
CP nQ 153/93 Brasília, 09 de setembro de 1993. 

Ilmo. Sr. 
DR. AGUINALDO GONÇALVES 
Coordenador Projeto Mercúrio 
Campinas - SP. 

Conforme orientação do Dr. Roberto Baruzzi, 
Presidente do Conselho Ádministrativo da FMV, na próxima reunião 
do Conselho será apreciado o Relatório Final do Projeto Mercúrio, 
bem como proposta de continuidade do mesmo, que foi discutida na 
reunião de 02/09/93 em S.Paulo,.em que deverá constar previsões 
de viagens, (datas, participantes, etc.), datas para apresen 
tações de relatórios, o que será financiado pelo projeto etc ... - 

Informamos que, de acordo com o procedimento 
interno da FMV, todo e qualquer material a ser analisado pelo Con 
selho deverá ser enviado para os mesmos com uma semana de antece 
dência. Assim,como a próxima ·reunião está marcada para o dia 27/ 
09/93, teríamos que estar recebendo o aludido material até a data 
de 17/09/93, sob pena do projeto ficar parado até a data da reu 
nião seguinte. 

subscrevo-me, 
Sendo o que se apresenta para o momento, 

't' .. 
f 
1 
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,._ í ,, ! ;.~.· Atenciosamente, 
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