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l - INTRODUÇÃO: 

Considerando: 

i) a peculiar gravidade a que ficam sujeitas terras e populaç;es destinadas ao gurJ~ 

pode ouro, caracterizada pelos danos causados ao meio ambiente, pelas mudanças cult~ 

rais decorrentes que· aí se procedem e pelos danos específicos à saúde, associados 

com o uso do ruerc~rio no processo p~odutivo, e 

ii) a maior amplitude de que se reveste essa peculiar gravidade quando as terras e as 

populações em questão são indígenas, a Fundação Mata Virgem do Brasil decidiu, no pr.!_ 

meiro semestre de 1991, motivar especialistas brasileiros experientes em áreas envolvi 

menos 

das no problema para estudo exploratório a respeito, tomando as aldeias Gorotire 

Djudjetiktire, da nação Kayapó, localizadas no sul do Estado do Pará, como grupo 

eia! de investigação. 

Embora as expectativas fossem grandes, já nesta fase constatou-se que, 

inicialmente, as gestões se concentrariam na documentação e intervenção sobre 

ã saúde humana, no caso provocados pela intoxicação pelo mercúrio (Doe. 1). 

e 

ini 

pelo 

os 

danos 

2 - Avanços e dificuldades 

Bem sucedida em seu intento, após várias reuniões preparatõrias e uma exped.!_ 

çao exploratõria, a Fundação iniciou a implementação·do projeto com a viagem ao local 

para coleta de dados em outubro-novembro de 1991. A equipe era constituida pelos aut~ 

res deste relato com exceção de dois de nós que atuamos com registro de dados (C.R.P. 

e N.N.S.G.), além de três jovens clínicos da Escola Paulista de Medicina (E.P.M.), uma 

etnóloga de Belém e dois auxiliares de pesquisa. Durante pouco mais de duas semanas 

"in loco'' morando e trabalhando na aldeia Gorotire, colhemos e preparamos sangues, uri 

nas e cabelos de 345 pessoas amostradas, montando a! correspondentes laboratórios de 

dosimetria e citogenética. O custo total aproximado da iniciativa, segundo relatos da 

área financeira, revela aderência não muito distante a nossas previsões: 

mente trinta mil dólares. 

aproximad_!! 

No retorno, produziu-se previsão operacional anual (DOC 2), com custo semes 

tral total de US$ 9.000,00. Logo se constatou, no entanto, que os recursos escasseavam 

e, portanto, restringiram-se os gastos {de forma transitória, esperava-se!). Com efei 

to, consumiram-se apenas US$ 6,610.00 (relatório semestral de junho de 1992 - DOC 3), 

com redução, portanto de 26,55%, sobretudo às custas de pagamento de pessoal, para as 

bolsistas da dosimetria e citogenética e da coordenação. Contando com compensação cor 

respondente no semestre seguinte, manteve-se, no entanto, o ritmo de trabalho program~ 

do, de forma que, face à coordenação exercida, as atividades propostas para o período fo 

ram cumpridas e honradas: todas as dosimetrias realizadas, as análises 

avançadas e o banco de dados, quase totalmente montado. 

citogenéticas, 
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A seguir, iríamos ter ainda as oportunidades de discutir nosso trabalho na Con 

ferência Internacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO/ 

92) e na Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC, são 

Paulo) e apresentá-lo como texto técnico nos Cadernos de Saúde Pública (atualmente 

já aceito para publicação com sugestões de três "referees"). 

As dificuldades relatadas, no entanto, levaram à intensificação de contatos an 

teriormente mantidos com a Mata Virgem Japonesa, de modo que, atendendo à respectiva 

sugestão, já em abril lhe enviamos nova formulação do nosso projeto (DOC 4). 

A partir de bases amplas no referente à Saúde, era unicamente consti 

tuid0:pela manutenção e continuidade do projeto que desenvolvíamos. Mais detalhadamen ~ - 
te: i)- apresentamos alguns resultados parciais de que já dispúnhamos e ii) delineâvamos 

nossa atividade em três níveis complementares: 

lQ) Conclusão das análises do material colhido, implicando em preenchimento m~ 

nual da planilha individual de cada unidade observacional, sua digitação e processame~ 

to segundo programas específicos; 

2Q) Caracterização clínica das grávidas, puérperas e recém-natos, contaminados 

por mercúrio; 

3Q) Retorno às pessoas estudadas da informação de sua condição de contaminação 

e viabilização à_s mesmas de devidos recursos assistenciais. 
Em julho, ·fomos ·informados da aprovação da prõposta, desde que acoihidas duas 

condições básicas: atuação só sobre a questão do hidrargirismo e gasto máximo de 

US$ 50,000.00. 

A partir de agosto, o trabalho se desenvolveu intensificadamente: i) respo~ 

deu-se, por fax, ao japoneses aceitando suas condições (DOC 1); ii) providenciaram-se 

orçamentos atualizados para o arquivo da documentação fotográfica não obtido no perí~ 

do anterior por falta de recursos; iii) reuniu-se na UNESP inclusive para os acertos 

dos gastos finais com o banco de dados; iv) procederam-se contatos sucessivos com o 

pessoal clínico do Hospital Universitário, lideranças indígenas e dirigentes da FUNAI 
' ' 

para o ac.ompanhamento dos contaminados com valores elevados; v) procedeu-se a maior 

levantamento bibliográfico das bases etnográficas, epidemiológicas, genotóxicas e 

toxicológicas; vi) preparou-se comunicação científica do material disponível para ªP!~ 

sentação na 6ª Conferência Internacional de Mutágenos Ambientais (DOC 6); vii) progr~ 

mau-se volta da equipe a campo, agora com acompanhamento documental pela Estação Ciên 

eia (TV Manchete). A destacar-se, ademais, nesta fase, foi o empenho bem sucedido, 

de reunirem em Brasília, D.F., os responsáveis de cada uma das áreas envolvidas origi 

nalmente no projeto, particularmente os da Limnologia (Antônio José A. Rocha), Avalia 

ção de Impactos (Dennis Werner) e Recuperação Ambiental (Domigues Godoi). 

A ausência, porém, de recursos, desde então, prejudicou o andamento dos traba 

lhos no rítrno em que vinha se dando. Agora, uma vez assegurado o respectivo 

menta, apresenta-se, a seguir, o detalhamento da proposta 

(DOC 4). 

anteriormente 

financia 

aprovada 
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3 - Próximos passos 

3.1 - Descrição 

1) Intensificação imediata das atividades descritas no organograma do Doe 2, correspo~ 

dentes ao período de agosto a nov/92 e aprovadas pela Mata Virgem Japonesa, como pr! 

meiro dos)três componentes da Área de Saúde no projeto de abril/92 (Doe 4); 

2) Primeiro retorno ao Gorotire. Com duração de uma semana Útil, ainda em dez/92, com 

oito participantes (Profs. Iris, Iara, Olympio, Aguinaldo, Pratesi e Naoyo) com os obj~ 

tivas de: 

i) Articulação com os médicos locais de Redenção e da FUNAI de Belém, com vistas ao 

manejo dos casos com valores elevados de Hg; 

r"" ii) Devolução dos resultados das dosimetrias: individualmente aos garimpeiros e em lis 

tagem aos Índios; 

iii) Exame neurológico das gestantes anteriormente identificadas e das 

crianças; 

iv) Identificação do atual grupo de gestantes, respectivo exame neurológico 

respectivas 

e coleta 

de material para dosimetria e citogenética; 

v) Visita a São Félix para conhecimento amplo da realidade local e específico dos ri 

beirinhos; 

vi) Complementação da coleta de documentação fotográfica. 

3) Concretização das gestões decorrentes do primeiro retorno do Gorotire 

i) montagem e teste do esquema operacional de segmentos dos casos de Hg elevado; 

ii) Processamento citogenético e dosimétrico do material colhido; 

iii) Montagem do acervo de documentação fotográfica; 

iv) Informatização dos dados 

v) Treinamento na atualização terapêutica. 

Prevê-se o inicio deste passo através de oportunização, em 

internacional de duas de nós (I.F. e I.B.) a acesso ao serviço de 

vítimas de Minamata no Japão. 

viagem técnica 

atendimento as 

4 - Seguimento clínico das gestantes. 

5 - Implantação da terapêutica 

6 - Avaliação 



3.2 - Cronograma 
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Meses Março/93 
Próximos passos 

Nov/92 Dez/92 Jan/93 Fev/93 

1 - Intensificação imediata das atividades 

2 - Primeiro retorno ao Gorotire 

3 - Concretização das gestões decorrentes 

3.1 - Montagem e teste do esquema operacional 

3.2 - Processamento citogenêtico e dosimétrico 

3.3 - Montagem do cervo de documentação fotográfica 

3.4 - Informatização dos dados 

3.5 - Treinamento da terapêutica específica 

4 - Seguimento clínico das grávidas 

5 - Implantação da terapêutica específica 

6 - Avaliação 



3.3 - Estimativa de Gastos 
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O quadro 1 reproduz sinopse do orcamento aprovado pela Mata Virgem 

no mencionado Doe 4. 
O quadro 2 procede, a partir dele, a estimativa de gastos dos próximos passos 

descritivos. 

O quadro 3 detalha os gastos referentes à informatização do projeto. 

Quadro 1: Sinopse do orçamento aprovado pel Mata Virgem Japonesa 

Japonesa 

Atividade (detalhamento) 

1 - Expedições BSB/Gorotire/BSB 

1.1 - Bilhetes aereos 

1.2 - Diárias 

1.3 - Instalação e alimentação 

2 - Deslocamento e instalaçaÕ das Índias contaminadas 

3 - Informatização de dados 

3.1 - Material de consumo 

3.2 - Encontros de avaliação de dados 

4 - Coordenação (US$ 1,000.00 mensais) 

5 - Gastos complementares 

TOTAL 

US$ Total (*) 

16,000.00 

8,000.00 

4,000.00 

4,000.00 

14,000.00 
r 

3,300.00 

500.00 

2,800.00 

12,000.00 

4,700.00 

50,000.00 

(*) A serem pagos em cruzeiros ao câmbio do dia do pagamento. 
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Quadro 2: Estimativa de gastos dos próximos passos descritos, :eferenciados aos itens de despesas )' Doe 5, em US$ para serem pagos em cru3eirÓs 

ao câmbio do dia do pagamento. 

Próximos passos Item de despesa Comprometido/Estimado 

1 - 
* A proceder: informatização dos dados - material de consumo 

* A ressarcir: 2 encontros de avaliação de dados 

Coordenação 

3.1 

3.2 

4 

500.00 

200.00 

4,000.00 
4,700.00 

2 - Primeiro retorno ao Gorotire 

* Passagens e deslocamentos 

* Pró~labore (viáticos) 

* Instalação e alimentação 

1.1 

1.2 

1.3 

4,000.00 

2,000.00 

2,000.00 

ª~ººº·ºº 
3 - Concretização das gestões decorrentes 

* Montagem e teste esquema operacional 

* Processamento citogenético e dosimétrico 

* Montagem do acervo fotográfico 

* InformatizaçaÕ dos dados 
* Treinamento de terapêutica e~pec{fjca 

5 
5 

5 

5 
5 

soo.ao 
400.00 

500.00 

300.00 

4 - Seguimento clínico das grávidas 2 17,000.00 

5 - Implantação da terapêutica 5 

6 - Coordenação 4 4,000.00 

TOTAL 50,000.00 _ . ..., 
,t:) 
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Quadro 3: Detalhamento dos gastos referentes a informatização 

Quantidade Especificação Valor (US$) [*] 

10 caixas Disquetes VERBATIM, ou similar, 5 1/4, 2S/ZD, dupla face, dupla densidade 65.00' 

05 caixas Formulários contínuos Moore, ou similar, micro-serrilhado com 80 colunas 175. 00 

02 Arquivos com tampa de acrílico para 100 disquetes, com chave 40.00 

20 Estojos para disquetes 40.00 

100 Pastas para formulário contínuo de 80 colunas 120.00 

05 pacotes Papel CHAM-EX, 400 50.00 

[*] A serem pagos em cruzeiros ao câmbio do dia do pagamento. 



3.4 - Cronograma de desembolso 
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Meses TOTAL 
Próximos passos 

Nov/92 Dez/92 Fev/93 Março/93 

1 - Retomada imediata das atividades 

2 - Primeiro retorno ao Gorotire 

3 - Concretização das gestões decorrentes 

3.1 - Montagem e teste esquema operacional 

3.2 - Processamento citogenético e dosimétrico 

3.3 - Montagem do acervo fotográfico 

3.4 - Informatização dos dados 

3.5 - Treinamento da terapêutica específica 

4 - Seguimento clínico das grávidas 

5 - Implantação da terapêutica específica 

6 - Coordenação 

Jan/93 

4,700.00 

8,000.00 

250.00 

200.00 

250.00 

150.00 

250.00 

200.00 

250.00 

150.00 

4,700.00. 

8,000.00 

500.00 

400.00 

500.00 

1,000.00 

17,000.00 

13,600.00 

4,000.00 

TOTAL (em dólares a serem pagos em cruzeiro ao 
câmbio do dia do pagamento) 

1,000.00 1,000.00 

1,000.00 

17,000.00 

13,600.00 

1,000.00 

50,000.00 

1,000.00 

4,700.00 9,000.00 1,850.00 32,600.00 1,850.00 
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Laboratório de GENt!:TICA CLINICA E,MUTAGENESE 

-:i-~-:-~ ~s~ ·,: 
Universidade de Brasília 

Laboratório de QUÍMICA ANAL1TICA AMBIENTAL E ELETRO-ANAL!TICA 

Exame solicitado: DOSIMETRIA DE MERCÚRIO 
/\ 

Nome do Cliente·: Os. ( ~} .33q 
Localidade: ALDEIA GOROTIRE - OÀ .j GR / (; / 

r: RESULTADOS: 
\ 3,0i ~, Em cabelo: 

Em urina: 3~10 

Em sangue: 
53, 3 

Brasília, 30 de /IJ O rJ de 1992. 

Profg. Drª. !ris Ferrari 


