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RESUMO: A garimpagem na Amazônia, enquanto atividade extrativa mineral implica, 
necessariamente, na transformação da paisagem, da natureza e em uma série de problemas 
sociais. Os conflitos sociais decorrentes da invasão de terras indígenas e os impactos ambientais 
são evidentes. Dentre eles, desmatamento, assoreamento e a contaminação, por mercúrio, dos 
rios, animais silvestres e seres humanos. A área do Rio Uraricoera localiza-se a noroeste do 
Estado de Roraima, na Amazônia brasileira, no interior da Terra Indígena Yanomami, 
demarcada pelo governo brasileiro no ano de 1992. No final da década de 1980 e início de 1990, 
ocorreu uma das uma das maiores invasões na terra Indígena Yanomami por 45 mil garimpeiros 
ilegais, deixando um lastro de doenças e violência, entre elas a contaminação por mercúrio de 
grande parte dessa população. O fenômeno do garimpo na Terra Indígena Yanomami com uso 
de mercúrio se mantém na atualidade, especialmente no Rio Uraricoera. Estudos realizados pela 
Fundação Oswaldo Cruz em 2016 confirmaram que as comunidades indígenas mais próximas 
desses garimpos são as que apresentaram maiores índices de contaminação. O mercúrio é um 
metal tóxico e com propriedades de bioacumulação, especialmente sob a forma de 
metilmercúrio, que produz danos graves e permanentes, tais como alterações diretas no sistema 
nervoso central, perda de visão, doenças cardíacas e deformações irrecuperáveis em fetos de 
mulheres grávidas. Sendo assim, considerando que o Estado brasileiro subscreveu, em julho de 
2017, a Convenção de Miramata sobre Mercúrio, norma internacional que visa o controle do 
uso de mercúrio para proteção da saúde humana e do meio ambiente, objetiva-se realizar uma 
análise, de caráter interdisciplinar, do uso do mercúrio nos garimpos da Terra Indígena 
Yanomami – Amazônia brasileira, compreendendo sua origem; usos na extração de ouro; 
descarte; reflexos à saúde indígena e ao meio ambiente, bem como as respostas estatais ao 
fenômeno. Pretende-se, ainda, relacionar esses elementos com os aspectos histórico-culturais e 
da universalidade dos direitos humanos protegidos na Constituição Federal de 1988 e normas 
internacionais subscritas pelo Brasil. Para tal fim, as fontes empíricas de pesquisa serão os 
procedimentos policiais (Polícia Federal), administrativos (Agência Nacional de Mineração) e 
processos judiciais (Justiça Federal) nos quais houve registro de apreensões de mercúrio entre 
os anos de 2013 e 2017 no Estado de Roraima, norte do Brasil; a observação participante dos 
autores, por meio da atuação profissional em áreas correlatas ao fenômeno; pesquisa 
bibliográfica e análise dos documentos que expõem o fenômeno. Por fim, como elemento de 
analise, considerar-se-á a percepção expressa sobre consequências de uso do mercúrio por meio 
da voz da liderança indígena Davi Kopenawa Yanomami. Confirmou-se a hipótese, já apontada 
na literatura científica, antropológica e nas cosmovisões Yanomami, acerca do uso 



indiscriminado de mercúrio e das consequências extremamente danosas da extração criminosa 
de ouro na Amazônia; ausência de audiência livre, prévia e informada dos Yanomami e a 
insuficiência da atuação do Estado brasileiro para prevenção de práticas ilícitas, proteção de 
direitos humanos de minorias indígenas e do meio ambiente, em violação aos mandamentos 
constitucionais e de normas internacionais subscritas pelo Brasil.   
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