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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E BIOLôG ICOS DOS 
ERIGBACTSA (MATO GROSSO) 

(Demographic and Biological Aspects of the Erigbactsa lndians 
of Mato Grosso) 

Vera Janzen1 e Marcos Palatnik2 

ABSTRACT 

A few demograpJuc parameters. as well as some biological characteristics of 

the Engbactsa tribc {Mato Grosso Indians) were studied. ln chb tribe there i:. a predomi

nancc of males, mean numbeli of surviVing children per couple was below replacément 

levei, mean number of livcboms per mother was Low (2.3 ±0.16), with a mean decrease 

of 8. 7 % on the bash of num bcr of surviving chtldren. 

All indlViduals were O, Rh positive and Fy (a+) and Keil negative. Ali showed 

taste sensitivity to PTC. No color-blin:d indjV1duals were detected. Mean IgG level was 

2188.4 ± 651.60 mg/100 ml and mean lgA levei was 230.8 ± 90. 7 8 mg/100 mi. Right 

hand claspers (R, nght Lhuofb uppermost) predomjnated, whereas the-frequency of right 

arm folding (R. nght arm over left ann) and left arrn foldmg (L, left arm over nghl ar:m) 

was 1dentical. A total of 4 7 .7% of ali indJV1duals rolled their tongues laterally. All 

l.lld1vidufils iliowed absence of hair ôn the phalanxes. Free ear lobes were encountered 

tn 18.3% of aU individuais. Only 5 .1 % of the population was left handed. 

INTRODUÇÃO 

A presente tribo é mencionada pela primeira vez em 1956, ano em 
que começa a exploração da borracha na região do Sangue, Arinos e Juruena 

1 Departamento de Genética, Instituto de Biologia, UFRJ e 2 Sernço de Hemoterapia. 

Hospital Umvers1tário. Uruversidade FederaJ do Rio de Janeiro, Cidade Universitá· 

ria. 21941 Rio de Janeiro, RJ. Brasil. 
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(Christinat, 1963). Em L 958 é instalado o Posto Santa Rosa. à margem es
querda do Rio Arinos, pela missã'o católica da prelazia de Diamantino, Mato 
Grosso. Este posto posteriormente foi abandonado, sendo o.ma parte dos ín
dios levados para Utiarity. sede da missão católica, enquanto que outros vol

taram à selva (Schultz. 1964). Em 1961 foi fundado um posto de catequese 
pelo pastor luterano Frederich Richter, à margem esquerda do Rio Juruena 

(Malchcr. 1964). Atualmente, na sua maioria. vivem os índios em quatro 
postos da Missão Anchieta. três ao longo do Rio Juruena e um no Rio Sangue. 
A língua dos Erigbactsa, até há algum tempo atrái;, era tida como não classifi
cada. Boswood ( 1973), após estudos comparativos. concluiu que estes se 
incluem num bloco amplo Macro-Je, cuja posição exata dentro do filo ainda 

está para ser detenninada. 
O presente trabalho analisa os dados demográficos e biológicos que 

foram obtidos neste grupo indígena. 

MATERIAL E METODOS 

A coleta dos dados foi realizada em 1973. incluindo amostras de 
Barranco Vermelho. 15 familias, num total de 80 indivíduos~ aldeia 1,17 

famílias, total de 77 indivíduos; e aldeia 2 com l J familias, num total de 43 
indivíduos. A Aldeia Nova. formada por 1 J famílias com 45 indivíduos, por 
motivo de difícil acesso, só foi analisada em relaçíro à demografia. Deste total 
de 245 indivíduos. 19 são filhos adotivos. sem pais e 29 indivíduos solteiros, 

cuja paternidade não nos foi possível obter. 
Os dados demográficos foram obtidos através de informações dos pa

dres da Missão Anchieta. O cálculo de tamanho efetivo foi segundo Crow e 

Kimura (1970). O componente de mortalidade do índice de oportunidade 

de Crow foi calculado segundo a fórmula Im = Pd/Ps (Crow, 1958). 
As seguintes características genéticas e biológicas foram analisadas: 

Grupos Sanguíneos: foram testados 134 indivíduos (76 homens e 58 mulhe

res), 49 com idade inferior a 15 anos. Os anti·soros utilizados tinham a se
guinte procedência: ABO - Instituto de Hematologia Arthur Siqueira Caval

canti, RJ; anti-D, anti-Keil. antiFyª - Hyland. Todos os grupos sanguíneos 
foram deLenninados pelo método do cubo. usando suspensão em salina a 
4% e seguindo as instruçães dadas pelos fornecedores. Todos os testes foram 

realizados usando uma gota de anti soro e uma gota de suspensão de hemá
cias. Ao mesmo tempo, foram pesquisadas as aglutirunas anti-A e anh-R frente 
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às hemácias A e 8. O método indireto de Coombs foi usado no grupo KeU e 
DuJTy a. Em todos os grupos sanguíneos, quando a aglutinaçã'o nã:o era muito 
forte ou quando era negativa, parte do conteúdo era espalhada numa lâmina 
e examinada ao microscópio. 

PTC: foram testados 108 indivíduos (65 homens e 43 mulheres). 20 com ida
de inferior a 15 anos. O método usado foi o de Harris e Kalmus {l 949). 

Daltonismo: 105 mdivíduos analisados (62 homens e 43 mulheres), 17 com 
idade inferior a 15 anos. Para o teste foram usadas as pranchas 18 a 24 da 
tabela de IShihara (1957), própria para analfabetos. Por meio de um pincel 

eram seguidas as linhas existentes. 

lmunoglobulinas: foram analisados 95 indivíduos (60 homens, 34 mulheres e 1 

de idade e sexo desconhecido). 15 com idade inferior a 15 anos. A técnica 

usada foi a imunodifuslfo radial em placa de agar contendo o anticorpo espe
cífico (irnmunoplates, Hyland Laboratories, Los Angeles). 

Fechamento das mãos: 119 indivíduos (69 homens e 50 mulheres), :n com 
idade inferior a 15 anos. 

Duzamento dos braços: 120 indivíduos (70 homens e 50 mulheres). 32 com 
idade inferior a 15 anos. Os indivíduos eram solicitados a fechar as mãos e 
cruzar os braços naturalmente e classificados em R {polegar ou braço direito 
sobre polegar ou braço esquerdo) ou L (polegar ou braço esquerdo sobre 
polegar ou braço direito). 

Enrolamento lateral da língua: foram conS!derados 107 indivíduos (64 ho

mens e 43 mulheres), 19 com idade inferior a 15 anos. A característica foi 
examinada por SJmples observação. 

Pelos no falange mMw das mãos: 121 mdivíduos avaliados (71 homens, 50 
mulheres), 33 com idade inferior a 15 anos. A observaçã"o fot feita com 

auxllio de uma lente de aumento. 

Inserção do lóbulo da orelha: foram examinados 109 indivíduos (60 fiomens 
e 49 mulheres), 19 com idade inferior a 15 anos. Somente dois tipos de 1óbu· 

los foram consíderados: ligado. quando sua ponta infenor estava presa. e livre. 
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Mani.destro e canhoto: foram analisados 118 indivíduos (68 homens e SO mu
lheres), 47 com idade inferior a 1 S anos. A classificação em manidestro e canho

to foi através da observação da utilização do pincel para o teste de daltonismo, 
ou quando sohcitados a desenhar. Alguns índios eram alfabetizados, podendo 

portanto uma fração destes ter adquirido a característica por hábitos escolares. 

RESULTADOS 

Dados demográficos 

Foi encontrado um predomínio de indivíduos menores de 19 anos 
(51,0%). A freqüência de menores de lS anos é de 42,1%. Observando-se os 

diferentes grupos etários. a classe mais frequente foj a de 0-9 {33,0%) e a me
nos frequente a de 50-S9 { l ,2%). Quanto à proporção sexual, a média da po

pulaçlfo apresenta um predom ínio do sexo masculino {131), também encon
trado nos indivíduos menores de 1 S anos, ( 108) (Tabela 1). 

Tabela l - D1stnbu1ção por idade e sexo da população Erigbactsa. 

lnlcrvalos Sexo Proporção Sexual 

de Homen~ Mulheres Total (scx·rallo) 

Idade n<? % n<? % n<? % 

O- 9 40 28,8 41 38.7 81 33,J 97 

10-19 25 18,0 19 17,9 44 18,0 131 

20-29 46 33.l 32 30.2 78 31,8 143 

30-39 15 10.8 10 9.4 25 10,2 150 

40-49 8 5,7 8 3,3 

50-59 0.7 2 L.9 3 1,2 50 
desconhecido 4 2,9 2 1.9 6 2,4 200 

Total 139 100.0 106 100.0 245 100,0 131 

Obs.: 2 individuo~ de sexo dcsconhcc1do não foram incluídos. 

Homem< l .S.-anos = 54 38.8% do tolal de homens. 

Mulher <15 ano~ = 50 4 7 .1 % do 101al de mulheres 
Total < 15 ano\ = 104 42,1 % de toda a população 

Proporção \C'l.ual para O\ indivíduos <de 15 anos= 108 
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Foram estudadas 47 famílias, com 92 filhos sobreVJventes. o que 
corresponde a 2,0 ± 0,16 filhos por familia (Tabela Il). A idade média dos 
filhos sobreviventes, para o total de familias, é 5,5 ± O,S2 anos. 

Tabel3 li - Número de filhos sobrcviven1es por família. 

Filhos sobreviven1es Total Total Média de filho~ por 
Familias das dos famíha (Tamanho 

o 2 l 4 famílias filhos médio da família. 

i ± 1 e.p.) 

Número 3 15 14 li 4 47 92 2,0 ±0.16 (d.p. = 1,08; 

Percentual 6,4 31,9 29,8 23.4 8,5 variãncia = l , l 7 ) 

A média do número de nascidos vivos por mãe , para todas as idades 
maternas, é de 2,3 ± 0,16 e a de filhos sobreviventes 2,1 ± 0,1 S (Tabela Ili). O 

decréscimo médio de sobreviventes em relação aos nascidos vivos foi de 8.7%. 

A média do número de nascidos vivos por pai, para todas as idades 

paternas, é de 2.3 ± 0,16, e a média de filhos sobreviventes por pai, para 
todas as idades paternas, é de 2,1 ± 0,15 (Tabela IV). 

A mortalidade antes dos 15 anos corresponde a 16% ( 17 mortes em 
109 nascidos vivos). O componente de mortalidade do índice de oportunida

de de seleção natural de Crow mede a relação entre o número de nascidos vi
vos por mulher de maJs de 15 anos e a prole sobrevivente por mulher que teve 
pelo menos um nascido vivo (Crow e Kimwa, 1970). Foi encontrado um va
lor igual a 0,185 . 

A estimativa do tamanho efetivo da população mostrou-se maior do 
que a relativa ao tamanho reprodutivo (Tabela V). 

Característi~ biológicas 

Todos os indivíduos mostraram ser do tipo O, Rh positivo (teste 

com anti-D apenas), Keil negativo e Duffy a positivo. 

No que se refere ao PTC, não foi encontrada uma curva bimodal, 

todos os indivíduos sendo sensíveis. A moda para a populaça-o total e para 

as mulheres corresponde à solução 11, enquanto a dos homens foi a solução 

1 O. A média encontrada para os homens foi 1 O ± l ,S9 e para as mulheres 11). 



"'34 Jam.cn e Püatnik 

Tabela III . Fecundidade da mulher Engbactsa e sobrcvh-ent~ da prole. 

:'>f.ã:es• 

fntervalo' N«?de Nascido vivo Filhos sobreVJventes 

de id:ide Mães N«? Média N«? Médta 

17-19 6 8 1.3 5•• J,3 

20-29 29 67 2,3 56··· 2,0 

30-39 10 30 3.0 27 2,7 

40-49 

50-59 2 4 2.0 4 2.0 

Total 47 109 2,3 92•••• 2.1 

(var.=1,14; (var. = 0,97. 

d.p. = 1.7. d.p. = 0.98; 

e.p. ::oQ,16) e.p. = 0.15) 

*São m:ie' que tiveram pelo menos 1 filho nascido vivo. 

••Para 4 mães 

•••Pan 28 mães 

*•••Para um total de 44 mães 

Decr~CJmo de sobre-

viventes em relação à 
médta de n115cidos.. 

vivos por mãe (%) 

o.o 
13,0 

10.0 

o.o 

8.7 

A idade média das mães que uvcram pelo meno~ 1 filho nascido vivo é 

(X± 1 e.p.) = 26,7 ±0,93) 

± 1,00 (X± l dp). Aplicando-se o teste de diferença entre as duas médias 
obteve-se uma diferença significativa (t = 3, 76; 107 G.L; P < 0,01 ). 

Quanto ao daltonismo. não foi encontrado nenhum inctivíduo dai-
tônico. 

Considerando-se, agora, as imunoglobulinas, verificou-se que a média 
da lgG foi 2188, 4 mg/100 mJ ± 651,69 (2282, 5 mg/100 ml ± 738,75 entre 
os homens e 2023, 5 mg/100 mJ ± 435.76 entre as mulheres). A média da 
lgA encontrada foi de 230,8 mg/100 mi± 90,78 (238,7 mg/100 mJ ± 103,47 
e 213,4 ± 59,00 mg/100 mJ para homens e mulheres respectivamente). A 
diferença entre homens e mulheres n!o é estatisticamente significativa. 

Há um predomínio de indivíduos R (polegar direito sobre o esquer· 
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Tabela IV - Fecundidade do homem Engbacua e 'IObrevl\'ênoa d3 prole. 

P:us• 

Intervalo' Nºde Filho' Filhos \Obrevi'l'1:ntes 

de 1dnde Pn1~ Na.~c1do vivo NC? Média 

NC? ~fé dia 

19 J 1.0 o o.o 
20-29 26 57 ') ') -·- 48** 1.9 

30-39 13 35 2,7 31 2.4 

40·49 5 10 2.0 8-· 2.0 

Total 45 103 2,3 87•••• 2.1 

(vnr_ = l.J 6; (v-.i.r. = 0.99. 

d.p = 1.08; d p. = 0.99. 

c.p. = 0,16) e.p.=0.15) 

*São pais.que uveram pelo menos 1 filho nascido vivo. 

••para 25 pais 

• •• P:ira .1 pais 

••••Para 42 p;m 

Tabela V ·Tamanho efet1vo da população. 

Decré~ctmo de -.obre-

Vl~ntes em relação a 

média de nascido' 

\1\'0~ por pw 1%) 

100.0 

13.6 

11.1 

o.o 

8.7 

Par.imeuo Número de Indivíduo' 

Tamanho reprodutivo 
Tamanho efetivo CNe) 
População total 

- 2 Efeito da denva geruca para q_ = 0.50 a 0 
Taxa de decréscimo da beleroz1gose q 

86 
108 
245 

0,002 
0.005 

do) (76,5%) para a característica fechamento das mãos. Esta maior freqüên· 
eia de R é encontrada em homens (81,2%) e mulheres (70,0%) . .Para cruza
mento dos braços foi encontrada igual frequência de R e L na população to

tal. Em homens foi observada uma frequenc1a um pouco maior do upo L 
(54,3%) e em mulheres maior freqüência do upo R (56.0%); mas a dife· 

rença entre homens e mulheres não é estatisticamente significativa. 
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Dos 107 indivíduos analisados, 47,7% (34 homens e 17 mulheres) 

enrolam a língua. A diferença entre homens e mulheres não é estatistica

mente significaúva. 
Nenhum indivíduo apresentou pelos na falange médta das mãos. 

Em 109 indivíduos analisados. 18,3% ( 11 homens e 9 mulheres) 

apresentaram lóbulo da orelha livre. 

Dos 118 indivíduos testados. 6 (3 homens e 3 mulheres) eram ca
nhotos (5, 1 %). A prevalência nos indivíduos menores de l 5 anos foi igual 
para homens e mulheres (13,3%). 

DISCUSSÃO 

Demografia 

Em Salzano (1972) é feita uma revisao com respeito aos dados de· 

mográficos em populações indígenas. Comparando nossos resultados com 

estas populações indígenas sul-americanas, foi observada uma concordância na 

maioria dos parâmetros analisados. 

Quanto aos grupos etários, pode-se observar um decréscimo de indi
víduos em cada classe, considerada no sentido dos mais jovens à idade desco

nhecida. Deslocada desta tendência encontra-se a classe 10-19. Talvez este 

resultado esteja relacionado com a transferência destes índios para Utiarity. 

voltando depois alguns ã selva e outros aos postos da missão. Em relação à 
proporção sexual, esta população assemelha-se às outras populações indígenas 

em que a grande maioria apresenta um predomínio do sexo masculino; entre· 

tanto o valor observado entre os Erigbactsa é um dos mais elevados. 

O valor encontrado para o tamanho das famílias ficou abaixo do 

nível de substitu.içã"o, que corresponde a 1,4 filhos sobreviventes por casal. 

A média de nascidos vivos por mãe, quando comparada com as das 

populações indígenas citadas anterioonente, é a mais baixa encontrada. A 
média de sobreviventes por mã"e também é baixa em relação ãs demais po· 

pulaçõcs indígenas; entretanto, quando observamos que a média de nascidos 

vivos é de 2,3, a média de sobreviventes para os Erigbactsa não se apresenta 

tão baixa assim. As fecundidades do homem e da mulher Erigbactsa não 
apresentam diferença; as médias de naúvivos, sobreviventes, e o decréscimo 
do número de filhos são iguais para ambos os sexos. 

A mortalidade antes do período reprodutivo é uma das mais baixas 
encontradas entre as demais populações indígenas sul-americanas. 
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A mesma situação de um tamanho efetivo maior que o tamanho re· 
produtivo, foi encontrada entre os índios .Macá do Paraguai (Salzano e cols., 

1970). Este resultado pode ser atribuído ao fato de que a variância no núme

ro de filhos por gemtor ( 1.17) ser menor que a variância da binominal ( 1.98). 
(Crow e Ktmura, 1970). O decréscimo de heterozigosidade ocorre devido ao 

endocruzamento e ao efeito da deriva gênica. Este último deve ser baixo nos 

Erigbactsa; ponanto, podemos considerar o endocruza:mento como fator pre
ponderante. 

Ouacterfsticas genéticas e biológicas 

Os resultados quanto aos grupos sanguíneos são coincidentes com os 
das populações indígenas sul-americanas já analisadas (Mourant e col., 1976). 
A maioria dos mdivíduos das tribos indígenas sul-americanas são do grupo O, 
D positivo e Keil negativo. Quanto ao sistema Duffy, embora haja tribostam· 

bém com l 00% de Fyª. a distribuição é bastante variável. 

A freqüência de 100% de indivíduos sensíveis ao PTC confere com a 
maioria dos resultados obtidos entre outros indígenas sul-americanos, em que 

a freqüência do gene recessivo t para a insensibilidade ao PTC é muito baixa 

(Mourant e cols., 1976). 
Os resultados quanto ao daltonismo confirman resultados anteriores 

em tribos sul-amencanas (SaJzano, 1980). 
A lgG dos Erigbactsa apresenta um nível bastante elevado. Este au

mento pode estar ligado à ocorrênc1a de malária (Uffelman e col., 1970). 

A freqüência mruor de indivíduos R quanto ao fechamento das 
mãos, coincide com a maioria dos resultados obtidos por outros autores 

{Freire-Maia e cols., 1958; Lai e Walsh, 1965; Singh e Malhotra. 1971). A 

independência quanto ao sexo confirma os resultados da maioria dos autores 
(Singh e Malhotra. 1971 ). 

Os resultados obtidos quanto ao cruzamento dos braços diferem 

até certo ponto da maioria dos obtidos, nos quais a freqüência do tipo R é 

inferior a 50% (Quelce-Salgado e cols., 1961 ). 
No que se refere ao enrolamento lateral da língua, independência 

quanto ao sexo também foi encontrada por Matlock ( 1952), Gahres (1952) e 
Lee (1955). 

A freqüência de mdivíduos com ausência de pelos nas falanges mé· 

dias das mãos em diferentes populações varia de 22% a 98% (Saldanha e 
Guisnsburg, 1961; Salzano, 1961 ). As freqüências mais elevadas correspon· 
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dem aos índios Shinnecock da América do Norte (98%). O valor encontrado 
entre os Erigbactsa ( 100%) é semelhante ao destes índios, embora a freqüên
cia dos índios Caingang do Brasil e índios Penobscot da América do Norte se

ja inferior (65% e 64%, respectivamente). 
A freqüência de lóbulo da orelha ligado é bastante elevada quando 

comparada ãs de outras populações. Dos 12 grupos citados por Lru e Walsh 
(1965). apenas um apresenta freqüência maior. Também as populações in· 
dígenas Caingang (Salzano, 1961) e Micmac (Lai e WaJsh, 1966) apresentam 
frequência inferior. Apenas os índios Katio da Colombia (Arcila Velez, 1958) 

mostram uma frequência semelhante (80%). não ap1esentando diferença esta

tist1ca s1gnificauva com os Erigbactsa. 
A comparação com outras populações toma-se difícil quanto ã fre· 

qüêncía de manidestros e canhotos, pela não uniformidade de métodos de 
classificação entre os diversos autores. A freqüência de canhotos varia de 

acordo com o cri tério adotado {Annet, 1973). Beckman e Elston (1962) e 
Pelecanos (1969) também não encontraiam uma diferença estatisticamente 
significativa entre os sexos. que foi observada, no entanto, por Hardyck e 
cols. ( 1975). 
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RESUMO 

fatudaram-se alguns parâmeuos demográficos e cenas caractcrísucas b1olÕgt

c~ na 1ribo Engbactsa (Mato Grosso). Exutc. ent re eles. um predomínio de mdJvíduos 

do sexo masculino; o número médio de lilhos sobreviventes por casal situou-se ab:llxo 

do nível de substituição: apresentam ele~ b:uu média de nascido' Vl\'OS por mãe (2.3 

± 0,16), o decréscimo médlo con~1dcrando-se o número de sobreVl\-Cntc\ é de 8,7%. 

Todos os individuo~ mostraram ~r O. Rh po\ltl\'O. Fy C:i+) e Kell negati\"o. 

Todos eram sensíveis ao PTC. Não ~ encontrou nenhum daltônico. A média no nível 

de lgG foi de 2188,4 mg 100 mi± 651.69 e na l.RA. 230,8 mg/100 mi± 90.78. Há um 
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predomínio de mdivíduos R (polegar dlreno sobre o esquerdo) par.a fechamento das 

m3os e igual freqüência de R (braço dueno ~bre o esquerdo) e L (braço e$Querdo sobte 

o din:110) para cruz.amemo do~ braço~. Um total de 47 .7% dos indJVÍduos enrolam a 

língua lateralmente Todos apresentam ausência de pelos nas falanges. Lóbulo hvrc de 

orelha encontrou-~e cm 18,3% dos md1víduos, sendo que apenas 5.1 % eram canhoto'I. 
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