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A HABITACAO SURUI E SUAS IMPLICACOES EPIDEMIOLGICAS 

Carl0s E.A. Coimbra Jr. " 

INTRODUCAO 

O estudo das interac@es entre organismos patog~ni 
cos, o homem e o meio ambiente ~ fundamental para o conhecimen 
to da din~mica de transmissao das doencas infecto- parasitrias 
em uma populag~o. 

A habitac~o pode ser considerada como um dos ele 
mentos capazes de revelar o grau de adaptac~o de uma populag~o 
ao meio arnbiente. Desse modo, seu estudo torna-se revelante sob 
o ponto de vista epidemiologico, ~ medida que se constata a e 
xist~ncia de interrelac@es entre diferentes tipos de constru 
coes comja ocorrencia de determinadas doencas. 

Kroeger (1980) relaciona tipos de habitacoes ~ 
transmis ~o de algumas doencas: 1) doencas relacionadas a um nu 
mero excessivo de pessoas em uma casa (infecc~es respiratorias, 
tuberculose); 2) doen~as relacionadas com o tipo de construco 
(doenca de Chagas); e 3) doencas relacionadas as fontes de ~gua 
e ao nivel de saneamento (gastroenterites). 

Al~m da casa propriamente dita, n~o se pode dei 
. IL 

xar de levar em considerac~o as construg~es existentes no perido 
micilio, como galinheiro, pai~is, currais, etc., uma vez que es 
tes ambientes podem favorecer a domiciliac~o de artr~podes, roe 
dores e outros animais, reservatorios ou potencialmente trans 
missores de doen~as para o homem. 

Tratando-se de populaces indigenas,as habitac~es 
comunais ou malocas desempenham importante papel como elemento 

' de aglutinac@o do grupo. A disposic@o das malocas na aldeia, as 
sim como as t~cnicas empregadas em sua construcao, sao regidas 
por complexas regras culturais. 

Dase,ent~o, a necessidade de proceder a estudos 
que visem a uma an~lise das habitac~es tradicionais e das habi 
tac~es construidas segundo padres estranhos ao grupo, com o 
objetivo de tracar as possiveis relag~es existentes entre estas 
habitac~es e a transmissao de doencas infecto-contagiosas para 
o grupo. 
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Este trabalho ~ parte de um projeto de pesquisa 
que vem sendo desenvolvido entre o grupo Surui, do Parque Indi 
gena Aripuan~, em Rondnia, desde 1979, nas reas de Antropolp 

gia M~dica e Ecologia Humana. As observac~es referentes ~ cons 
trug~o das malocas foram realizadas emjaneiro de 1981, na alde 
ia do Posto Indigena 7 de Setembro. 

OS SURUT 

O grupo Surui localiza-se no nordeste de Rondonia, 
na divisa do Mato Grosso, dentro da area administrativa do Par 
que Indigena Aripuana. 

A Reserva compreende, segundo dados da FUNA,apr@ 
ximadamente 247.870 hectares recobertos por densa vegetac~o,com 
irvores de grande porte. Localizada em terrenos pouco elevados, 
planos ou ligeiramente ondulados, ~ entrecortada por diversos 
cursos d'gua, destacando-se, pelo seu porte, o rio Branco. 

Ap~s o estabelecimento de contatos permanentes 
com a sociedade nacional, a partir de 1969,0 grupo sofreu gran 
de depopulac~o em decorr~ncia de epidemia de gripe, sarampo e 
tuberculose. Al~m disso, suas terras foram invadidas por posseiros 
vindos do sul,principalmente do Paran~ e Espirito Santo. Essa situac~o 
perdurou at~ fins de 1981, quando a FUNAI retirou as ~ltimas fa 
milias de posseiros e os Surui tiveram de volta suas terras. 

Atualmente, a populacao Surui ~ de aproximadamen- - . te 300 habitantes, estando dispersa em varios aldeamentos de ta 
manhos variaveis. 

Maiores informac~es sobre o historico do contato 
do grupo com a sociedade nacional podem ser obtidas nos traba 
lhos de Puttkamer (1971), Arnaud & Cortez (1976), Davis(1978), 
Altman & Zwetsch (1980) e Coimbra Jr. (1980). 

CONSTRUCAO DAS HABITACOES TRADICIONAIS 
I! 
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Antes do contato com a sociedade nacional, os Su- 
rui faziam a mudanca das aldeias com maior freq~ncia e,segundo 
alguns deles, a cada estago de chuvas. Na estaco seca, abriam 
novas rocas distando das antigas de 14 a 20 quil~metros. Na es 
tag~o das chuvas, quando o milho frutificava, abandonavam a al- 
deia antiga e iam morar mais pr~ximos dos novos ro~ados. As ma 
locas eram construidas por individuos aparentados entre si ou 
pertencentes a uma mesma fac~~o social, sendo escolhida, para o 
local da construg~o das novas malocas, uma rea pr~xima a um 
"palhal" (termo regional empregado para designar uma dada regi- 
~o da floresta onde abundam palmeiras de babagu (Orbygnia bar- 
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bosiana). 
Para a construg~o de uma nova maloca, a madeira e 

os cip~s utilizados s@o cortados e trazidos para a aldeia.Inici 
almente, levantam-se os tr~s pilares centrais, medindo cada um 
aproximadamente 5,50 metros de altura por 30-40 centimetros de 
di~metro. Esses pilares so dispostos ao longo de uma linha i 
ma ginaria que vai da entrada da maloca at~ os fundos, dividindo 
-a ao meio. A dist~ncia mantida entre cada pilar ~ de seis me 
tros. No alto desses pilares coloca-se uma viga medindo cerca 
de 16 metros de comprimento. Nas paredes laterais da maloca, a 
cada espaco de 6 metros, s~o colocadas umas 10 varas mais finas 
que, arqueadas e amarradas na viga localizada sobre os pilares 
centrais, do o aspecto de ab~boda caracteristico das habita- 
c~es Surui. Ainda para firmar os pilares centrais, a cada um 
~ amarrada uma viga disposta transversalmente, a uma altura a 
proximada de 1,70 metros. Auxiliando na sustentac~o dessas vi 
gas transversais, assim como das varas laterais, so colocados 
pequenos troncos com uma das extremidades em forquilha. 

As paredes s~o revestidas com casca de ip~ ( Tabe 
buia sp., Bignoniaceae) at~ uma altura de 1,80m. Essas cascas, 
grossas e pesadas, necessitam at~ 7 ou 8 homens para carrega- 
las, da mata at~ o local da construc~o. 

A ~ltima etapal~ a da cobertura com folhas de ba 
bacu. Usa-se apenas a folha central de cada palmeira, tornando 
necessaria a ida de um grupol a um palhal exclusivamente para 
retirar e ajuntar as folhas em um local pr~-estabelecido, de 
onde outro grupo as transporta at~ a aldeia. 

0 interior da casa tradicional ~ escuro devido a 
inexist~ncia de janelas. A temperatura ~ sempre amena ,mesmo nas 

d d. 
. . II horas quentes o ia e a fumaca das pequenas fogueiras localiza 

das sob as redes se perde rapidamente para o meio exterior por 
entre as palhas da cobertura.· Em geral, seu interior e assim 

PI dividido: na entrada, localiza-se a cozinha, com o moqu~m, 
l~es de castanheira e os panel~es de ~gua fervendo; para 
ficarn as redes, penduradas em travessas de varas ou troncos 

tras 
Ii 

fi - [ 

nos amarrados com cip~; entre as redes ou sob estas, ficam pe 
quenas fogueiras que aquecem durante a noite. Nas varas laterais 

ou vigas transversais s~o amarrados cestos contendo mantimen 
tos, estojos com flechas, cabacas, cestinhas contendo rolos de 
linha, adornos ou algum alimento. 

AS NOVAS HABITACOES 

As habitac~es construidas em 'estilo rural" sao 
basicamente de dois tipos: de madeira ou de barro socado, tipo 
"sopapo". Ambas podem ter ou no ch~o acimentado, no entanto, 
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em g~ral ~ de terra batida. O telhado apresenta-se com duas ou 

quatro aguas, podendo ser feito com palha de babacu, folha de 
zinco, cavaco de madeira (mais freqlente) ou uma'mistura de 

i 

mais de um tipo de material (pedacos de folhas de zinco e madei .. 
ra, por exemplo). 

O espago interno ~ menor quando comparado com o 
da maloca, pois raramente ultrapassa 9-10 metros quadrados. As 

janelas s~o poucas ou inexistentes. O teto ~ baixo (1,80-2,00m), 
o que dificulta a saida de fumaca, tornando o ar muitas 
dificil de respirar. 

Normalmente, essas casas sao habitadas par uma fa 
milia nuclear. No entanto, por varios motivos, pode ser compar 
tilhada por outras pessoas, em geral parentes, reduzindo-se ain 
da mais o espaco interno. 

Permanece nessas habitac~es a quase inexist~ncia 
de divis~es internas. A maneira de arrumar os objetos em seu in 
terior tamb~m repete o modelo da maloca, com os cestos, arcos e 
flechas pendurados na parede. Verifica-se, por~m, um maior n~me 
ro de objetos espalhados no ch@o, o que dificulta a varricao. 

DISCUSSAO 

O local da construg~o das novas malocas, quando 
foram feitas essas observac~es (dezembro/1980 - janeiro/1981) , 
parecia fugir a um dos aspectos culturais de maior import~ncia 
para o grupo: o semi-nomadismo. As novas habitac~es estavam sen 
do erguidas em frente as antigas ou em uma "capoeira" abandona 
da no lado oposto a pista de pouso do Posto da FUNAI. Alguns me 
ses depois, um grupo construiu suas malocas no outro lado 
rio, em frente ao Posto. 

Acredita-se que a mudanca periodica das aldeias 
seja significativa sob o ponto de vista da adaptac~o do homem 
a determinados ecossitemas de florestas tropicais ~midas.Gragas 
a esse comportamento, procura-se obter uma atenuacao no proces- 
so de esgotamento dos solos, conseqlente de plantios repetidos 
no mesmo local, assim como uma minimizag~o dos efeitos deprecia 
tivos exercidos pelo homem sobre populaces de animais 
rentes da ca~a. 

Hoje, no entanto, a mudanga das aldeias no ~ 
mais possivel devido, principalmente a tr~s fatores: a) a limi 
tac~o da extens~o de suas terras; b) a depopulaco acentuada de 
corrente das epidemias que grassaram nas aldeias nos anos pos- 
teriores ao contato com a sociedade nacional; c) a maior depen 
d~ncia de,produtos industrializados ou semi-industrializados 

que s~o adquiridos nos Postos da FUNAI ou nos bares das " linhas" 

vezes 

do 
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de colonizacao do INCRA mais pr~ximos da aldeia. 
As distancias para os palhais tornam-se cada vez 

maiores em vista da excessiva utilizac@o dos recursos naturais 
nas proximidades da aldeia. Esse fato foi agravado por extensos 
desmatamentos feitos pelos posseiros, quando estes ainda se en 
contravam nas terras dos Surui, causando muita preocupacao, ex 
pressa principalmente pelos lideres, durante a construcao das 
casas comuna1s. 

. - Com o passar do tempo, as dificuldades ja existen 
tes tendem a agravar-se: os palhais estaro ainda mais distan - . tes, e a madeira adequada para a estrutura das malocas sera mais 
dificil de encontrar. Alguns membros do grupo j~ vivem em casas 
do 'estilo rural' e, geralmente, admitem que no futuro serao 
for~ados a construir suas casas como as dos 'capixabas' ( desig 
nac~o empregada pelos Surui para os colonos sulistas), que vi 
vem nos projetos de colonizac~o do NCRA adjacentes ~ Reserva. 

Outros fatores contribuem para a mudanca no tipo 
de habitago. Os jovens do sexo masculino, tanto da aldeia da 
Linha 14 como da 7 de Setembro, s@o muito influenciados pelos 
Postos. Preferem empregar-se em um servigo qualquer, como capi 
nar a, pista de aviac@o, ajudar na construg@o das casas (enferma 
ria, casa de radio, etc.), cuidar dos animais dom~sticos ( poI 
cos, Falinhas e burros) ,·ou simplesmente ficar perambulando pe 
los Ppstos, observando a movimentacao dos 'civilizados'. Alguns 

jovens solteiros dessas duas aldeias moram em pequenas casas 
construidas na area dos Postos. 

Os principais lideres destas aldeias tamb~m prefe 
rem construir suas casas perto dos Postos, por~m no abandonam 
a maloca. Desse modo, passam as vezes o dia em incessante idas 
e vindas entre a aldeia e o Posto. 

A enfermaria ~ o outro ponto de atraco para os 
Surui. Diariamente querem tomar dragea de vitamina, usar tintu 
ra de mertiolate ou outro medicamento. Alguns individuos justi 
ficam a construc~o de suas casas na rea do Posto por ser mais 

l 
Nao podemos deixar de considerar a percepc~o "pre 

conceituosa!' dos regionais com refer~ncia ~ habitaco indigena, 
qualificando-a de suja e pouco higi~nica. Essa valorac@o reper 
cute de maneira negativa, principalmente entre os mais jovens, 
levando-os a pensar e optar pelo Posto como o local adequado 
para morar. 

Como j vimos, a casa tradicional no possui aber 
turas do tipo janelas e, em geral, apresenta apenas uma entra 
da. E bem ventilada e sua estrutura favorece a manuteng~o de 

perto da enfermaria. 

um microclima onde a temperatura interior ~ relativamente 
constante. Durante o dia, mesmo nas horas de maior calor, a tern 
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peratura apresenta-se agradavel. A noite, com as pequenas fo 
gueiras acesas debaixo das redes, no chega a esfriar muito. 

As novas habitac~es, com o teto muito baixo e in 
suficiente ventilac~o, s~o abafadas e ~midas. As poucas que 
possuem ch@o acimentado oferecem dificuldade para acender o fo 
go ~ noite. As construc@es que possuem teto de folhas de zinco 
sao quentes durante o dia e frias a noite. Quando chove, o baru 
lho da ~gua sobre as folhas met~licas torna-se desconfortavel. 

ENTEROPARASITAS 

A preval~ncia de enteroparasitoses em uma popula 
c~o est~ diretamente ligada ao grau de contaminac~o por dejs 
tos fecais dos locais frequentados pelo homem. Nesse sentido, 
a passagem de uma vida semi-nomade ~ sedentaria apresenta impli 
cac~es de ordem epidemiolgica. Como observa Alland Jr. (1969), 
- ''povos n~mades tendem a deixar seus dejetos para tr~s. Povos 
sedentarios vivem em maior ou menor contato com seus 
dejetos". 

pr~prios 

Como ja foi dito em outro trabalho (Coimbra Jr. & 

Mell0, 1981), verificamos que o sedentarismo em que se encon 
' tram os Surui, atualmente, "parece ter modificado o destine dos 

seus dej etos". Chamamos atencao para a extstencia de poluicao no 
peridomicilio por restos alimentares e dejetos fecais. Na opor 
tunidade, ressaltamos que a inadequacao dos Surui as novas con- 
dic~es socio-econ~micas e culturais, assim como a determinados 
fatores ambientais, como o clima ~mido e o solo arenoso da re 
gi@o, favoreciam o desenvolvimento e manutengo de diversos en 
teroparasitas. Isto vem corroborar com os resultados obtidos 
nos inqu~ritos coproparasitolgicos realizados, quando foi cons 
tatada um alta prevalencia de parasitismo intestinal ( Coimbra 
Jr. & Mell0, 1981 e Coimbra Jr., 1982). 

GRIPE E SARAMPO 

pee o sarampo por acarretarem elevada mortalidade na 
co. As epidemias desencadeadas ap~s o contato com a 

gr1 
popula 

sociedade 

Dentre as infecc~es por virus, destacam-se a 

nacional-tiveram grande impacto nesse sentido. Atualmente, os 
casos de sarampo so raros, mas a gripe ~ end~mica, sendo co 
muns as complicac~es secundarias ,destacando-se pneumonia, pelo 
seu elevado indice de letalidade. 

Como ressalta Veronessi (1976), "ambientes confi 
nados ou aqueles em que se aglomeram muitas pessoas favorecem 
a maior disseminag~o da doenca''. Nesses ambientes, observa - se 
com maior freq~ncia uma promiscuidade entre individuos sadios 
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e doentes,que favorece a transmisso direta da infeccao. Assim, 
a substituig~o das malocas tradicionais por pequenos barracos 

, 

de 'pau-a-pique' poderia favorecer a transmisso dessas viroses 

entre o grupo. 

TUBERCULOSE 

A tuberculose apresenta elevados coeficientes de 
morbidade entre os Surui. A incid~ncia foi maior durante os prl 
meiros anos de contato. Na atualidade, a transmissao da doenca 
est sob controle,permanecendo ainda casos ativosda doenca. 

A transmisso indireta da tuberculose entre o gr 
po pode ser favorecida pelo h~bito generalizado, entre os ho 
mens, de escarrarem no ch~o constantemente. A transmisso,nesse 
caso, pode processar-se por meio da inalago de poeira contami 
nada pelas espectorac~es de pacientes baciliferos ou pela inala 
c~o dos n~cleos goticulares de Wells. Veronessi (1976) observa 
que esses nucleos podem permanecer no ar durante horas nos ambi 
entes ~midos e mal iluminados. Essas formas de transmisso ocor 
rem com mais frequ~ncia quando familias numerosas vivem em ca 
sas pequenas e pouco ventiladas. 

Apesar das malocas serem iluminadas, a ventilac~o 
~ aparentemente favorecida pelos seus padr~es de construc~o, en 
tre os quais destacam-se a altura e rea maior. J as habita 
c~es em 'estilo rural' e, em particular, aquelas construidas de 
barro sao abafadas, escuras e ~midas, al~m de pouco espacosas, 
o que determina uma maior concentrag~o de pessoa/habitaco. A 
interac~o entre esses diversos fatores aumentaria o risco de 
cont@gio da doenca. 

u 
DOENCA DE CHAGAS 

Deve-se tamb~m atentar ao risco de domiciliac~o de 
especies silvestres de barbeiros nas construcoes de barro tipo 
'sopapo' ou 'pau-a-pique'. Como sabemos, a doenca de chagas na 

Amazonia brasileira comporta-se como uma zoonese, sendo raros 
os casos humanos autoctones conhecidos. As habitag~es com cober 
tura de folhas de palmeira, como a dos Surui, t~m sido incrimi 
nadas, por alguns autores, como sendo favor~veis ~ domiciliac@o 
de triatomineos (Wilton,D.P. 8 Cedill0s, 1979 e Marsden et alli, 
1979). No entanto, n~o se pode considerar somente o material em 
pregado na construcao da casa mas, tamb~m, as formas de intera 
go entre a sociedade estudada e o meio ambiente. Como observa 
Forattini (1971), as populac~es silvestres de triatomineos so 
mantidas em equilibrio, provavelmente devido ~ competigao que 
sobre elas exercem populaces predadoras. Com as modificaces 
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1979). No entanto, n~o se pode considerar somente o material em 
pregado na construcao da casa mas, tamb~m, as formas de intera 
go entre a sociedade estudada e o meio ambiente. Como observa 
Forattini (1971), as populac~es silvestres de triatomineos so 
mantidas em equilibrio, provavelmente devido ~ competicao que 
sobre elas exercem populac~es predadoras. Com as modificaoes 



provocadas nesses ambientes silvestres, em decorr~ncia de desma 
tamentos, verifica-se uma diminuic~o ou mesmo o desaparecimento 
dessa competic~o o que, segundo o referido autor, oferece opor 
tunidade para o aumento populacional das esp~cies de triatomine 
os que se concentram nos ectopos remanescentes. 

Os desmatamentos realizados pelos Surui, neces 
srios para a implantac~o da aldeia e das rocas, aparentemente 
n~o so extensos a ponto de alterar esse equilibrio, n@o inter 
firindo, portanto, no ciclo silvestre de transmisso da tripa- 
nossomiase. Por~m, com os extensos desmatamentos,intensificados 
nos ~ltimos anos devido ao acelerado processo de colonizac~o na 
regi~o, deve-se considerar a possibilidade de domiciliac~o de 
esp~cies silvestres de triatomineos, al~m de ser tamb~m possivel 
a importago de esp~cies j domiciliadas provenientes de areas 
end~micas do pais. 

A moradia humana, nos padroes da construg~o de 
barro, representa um ec~topo mais est~vel para a populacao de 
determinadas esp~cies de triatomineos, como observara Gomez-Nu 
nez (1969), Os pai~is, as coberturas para fossas e latrinas, as 
sim como telhas, tijolos e madeiras aglomeradas a certa dist~n 

I 

cia do ambiente domiciliar, poderiam ser considerados, como Fo 
rattini e col. (1977) j~ apontaram, abricos adequados para di 
versos animais, como insetos, marsupiais e roedores, incluindo 
os triatomineos. 

A construcao de casas de barro em areas indige 
nas, Sugerida por membros da sociedade nacional, deve ser evi- 
tada; nao s~ pelas implicac~es de ordem socio-cultural, como o 
desmembramento do n~cleo familiar da casa comunal, mas tamb~m 
pelas implicac~es de ordem m~dico-sanitarias. 

IL 
A relaco sa~de/doenca ~ estabelecida por fatores 

m~ltiplos que interagem dinamicamente entre si. Tratando-se de 
sociedade indigenas, o equilibrio nessa relac~o pode ser rompi- 
do abruptamente como conseql~ncia de transformac~es r~pidas e 
radicais, resultantes do contato com a sociedade nacional. 

A habitac~o humana ~ um fator de grande import~n- 
1 

cia nesse equilibrio. Em geral, as habitac~es indigenas devem 
ser consideradas, em principio, como bem adaptadas ~s suas regi 
oes pelo seu entrosamento no todo socio-cultural e por serem e- 
ficientes na proteg~o necessria aos seus residentes, constitu 
indo um ambiente de penumbra, ventilac~o e espaco interior. 

As construg~es feitas pelo 'branco' nos Postos In 
digenas refletem tipicas habitac~es de areas rurais mais caren- 
tes, e revelam-se inadequadas para a regiao. 

Deve ser evitada a intervenc~o apressada por par- 
te de agencias governamentais ou religiosas que estimulam o sur 
gimento de novos padres habitacionais e de aldeamento. Estes 
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neces 



padroes, calcados nos moldes repetitivos de estruturas presen 
tes em outras regi~es do pais, ou mesmo fora deste, so eventu 
almente adequadas a realidades socio-culturais for~neas, mas 
nao necessariamente aos grupos em quest~o. 

Pouco se conhece sobre os impactos que esses pro 
cedimentos possam ter sobre os aspectos socio-culturais e/ou es 
tado sanit~rio,execec~o feita a alguns relatos hist~ricos que 
mais nos impressionam por suas consequ~ncias que pelos fatores 
que os desencadearam. Estudos mais abrangente e de car~ter mul 
tidisciplinar devem ser estimulados, visando determinar o papel 
dos diferentes tipos de habitac@es indigenas na epidemiologia 
de doencas infecto-contagiosas. Devem ainda estabelecer um pa 
ralelo com as contrug~es alienigenas que, em certas reas, e 
como parte do fenomeno de modernizago, tendem a substituir ra 
pidamente a habitac@o tradicional. 
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