
:L 

FRENTE GARIMPEIRA E SOCIEDADES INDIGENAS NA AMAZONIA: 
O CASO DOS YANOMAMI DE PAAPIU (1989-1990) 

Bruce ALBERT ( *) 

O t~agico destino dos indios Yancmami de Roraima, 
sitiados no seu proprio territorio por milhares de 
garimpeiros desde agosto de 1987, acabou tornando-se um 
escandalo internacional. A fim de dar uma ideia concreta do 
impacto desta invasac sobre a populaçao indigena descreverei 
a seguir a situaçao da regiao· do 'Posto indigena Paapiu da 
FUNAl, tal como a encontrei durante uma breve visita em 
janeiro de 1989, no pico da presença garimpeira, e durante 
uma viagem mais longa em janeiro/fevereiro 1990, com equipes 
medi~as.1 

Janeiro de 1989: Uma republica pirata 

A pista de pouso do posto da· FUNAI de Paapiu, refeita em 
1986 no quadro do Projeto Calha Norte, tornou-se, a partir 
de meados de 1987, um.acampamento de garimpeiros trabalhando 
na zona adjacente (bacia da rio Coute de Magalhaes), assim 
como uma verdadeira base aerea e comercial a serviço de 
todas as atividades garimpeiras na regiao do curse superior 
dos rios Mucajai, Parima e Catrimani (alto Rio Branco)~ A 
partir da pista de Paapiu, irradiava-se uma rede complexa de 
picadas que levavam ~ inumeros barrancos circunvizinhos, 
crateras de lama amareladas maculando a floresta por toda 
parte. E5sa pista de 800m, onde pousavam sem parar 
moncmotores, bimotores (até varies DC3) e helicopteros, 
servia tambem a _aproximadamente 22 pistas clandestinas 
mencires do s arredores (das qua í s 11 .nurn raio de 1~; km) que 
formavam outros tantos centros de garimpo da regiao <ver APC 
1989) • 

' '1 

Numa das extremidades da faixa de lama alaranjada da pista 
encontravam-se três barracoes e uma privada que formavam o 
posto da FUNAI e, logo atras, um pouco abaixe, uma maloca 
Yanomami, enorme cone de folhas de palmeira amarelada e 
cizenta, construida ali em 1986 para substituir a que fora 
derrubada para dar lugar a nova pista do Calha Norte. Quando 
chegamos, o chefe de posto/enfermeiro nao estava; foi 
encontrado, algum tempo depois, no acampamento cios 
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garimpeiros, do outro lado da pista. O radio do posto estava 
fera de uso. Nao eramas esperados. Um olhar a enfermaria, 
logo a beira da pista, bastava para mostrar que a ausência 
do servidor da FUNAI nao era apenas ocasional: sobre as 
pratileiras, os remedias amontoados fora de qualquer ordem 
eram cobertos de uma espessa poeira. Um relataria do 
secretario de Ministerio da Justiça, que havia visitado 
Paapiu algumas semanas antes de nos, confirma que nenhuma 
assistência sanitaria digna deste nome era prestada aos 
Yanomami em Paapiu: 

11º-º-9.sto estava abandonado e a consulta dos seus reg_istros 
mostrou-no!LqJJ_e esse abandono nao era recente. Numa de_sL1as 
de_ggnd.éncj.as. enc.ontramos __ uma quantidade_ consideravel de 
med ic:amentos. e outros yq!,.li.Ramentos. Estav.am __ nurn estado_ de 
conservaçao_l astimavf?l ~ frascos de remedi os abert·oFL"L_.Qacotes 
d e a ls_oda o ras9 ad os e .j_g_s.gid os n o eh ao e te . 11 

Tanto durante essa visita quanto durante a nossa havia, em 
Paapiu, na maloca ao lado do posto, varias pessoas 
gravemente doentes, manifestamente com pneumonia e ataques 
de malaria. Um grupo de alguns homens e varias mulheres que 
se agruparam a nossa volta explicaram, alguns iom muita 
veemencia, que os garimpeiros tinham espalhado epidemias 
( sr1aw.ar:@J em toda a regi ac> e que mui ta gente E~stava morrendo 
nas malocas do alto Couto de Magalhaes e Mucajai. 

O chao lamacento entre o posto e a maloca, cujas paredes 
laterais tinham como remendos grandes pedaços de plastico 
negro batendo ao vento, estava constelado de latas de 
cerveja amassadas, de garrafas de whisky e dos mais diversos 
detritos: pedaços de caixas de papelao, fragmentos de sacos 
plasticos, latas ... Do pequeno curso d'agua atras da maloca, 
devastado pelo garimpo, so restavam grandes poças barrentas 
e cinzentas; a beira, uma espuma suja e reflexos de oleo. 
Toda a agua suja vinda do posto e da pista escorregava na 
direçao da maloca e do riacho. O barulho dos avices que 
acionavam seus motores e decolavam ao lado (o posto esta na 
cabec:e ira da pista) era í n aupor-t ave l : mal d~-ava para 
conversar dentro da maloca. O interior era quase vazio, os 
seus habitantes estavam na maioria em visita aos barracces e 
cantinas de garimpo no fim da pista. No escuro, se se 
distinguiam no chao, novamente, detritos de objetos 
manufaturados: roupas, vasilhames de plastico, latas, 
sapatos, revistas •.. e, pregado num poste da maloca, um 
poster de f!.l-ª.Y.matê_ de urna revista mascLtl ina qu a l quer. De 
longe, algumas formas nas redes: varias mulheres e crianças 
doentes (umas seis pessoas, pelo menos). Um homem, que 
conheci anos atras, nos convidou para perto de sua fogueira: 

i 
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a sos conosco, desabafou com amargura sobre os garimpeiros, 
as doenças e a falta de assistência da FUNAI. 

Ao lado da enfermaria, encontrava-se um barracao com 
Quatro agentes da Policia Militar de Roraima. A paisana 
quando chegamos, esses policiais, pensando que eramas 
jornalistas, tentaram impedir-nos de entrar na habitaçao 
Yanomami onde fomos convidados por alguns indios. Avisado 
pelo medico da FUNAI que se tratava de uma missao oficiàl, 
eles vestiram precipitadamente seus uniformes e começaram a 
simular a atividade que supostamente justifica sua presença: 
a fiscal izaçao dos avices a fim de controlar a entrada de 
armas1 alcool e prostitutas no garimpe. De acordo com o 
relatorio do Ministerio da Justiça, esses policiais sao 
pagos pelos empresarios de garimpes para nao exercerem a sua 
fiscalizaçao e varies deles até possuem maquinarios de 
garimpo na area indigena. Essa corrupçao, de acordo com a 
imprensa, atravessa a PM de Roraima de alto a baixo e assume 
varias formas: extorsao dos garimpeiros e pilotos, trafico 
de armas, investimento em garimpes clandestinos ... 2· Diante 
de tal contexto, mesmo que nem todos sejam igualmente 
envolvidos, os funcionarias da FUNAI eram· praticamente 
obrigados a colaborar com a invasac garimpeira; como bem 
1 embrou um deles: ."nos·- cl@._Qendemos a_gu i_ dos . favores_ dos 
oLitros at.é. _ _gar<E _,comer.1 . ...2.or·_isso devemos _ser __ 'com.Q.reens ivos' 
e om todo m1.1ndo.1---12..9i s a nossa __ ad mini st. ra_çao na o nos da nenhum 
'ª-.Q.üio material " .. s 

No outro extremo da pista de Paapiu, encontravam-se as 
instalaçoes dos garimpeiros: de um lado, 5eis 
cantinas/bares, uma das quais do tamanho de um pequeno 
supermercado, cobertas de lonas de plastico azul e amarelo; 
do outro, nove armazens de combustivel, mangueiras e 
maquinarias~· um pouco afastados, mato adentro, pelo menos 
sete outros barracoes. No local, uma centena de homens, a 
maioria em volta dos bares, jogando cartas e bilhar ou 
conversando, musica no volume maximo, na companhia de 
algumas prostitutas. Os demais estavam ocupados na pista, 
levando carga, embarcando cu desembarcando de avices e 
hel icopteros. O trafego aereo no lugar era relativamente 
intenso: onze monomotores e três helicopteros estavam 
estacionados ou em movimento durante as duas horas que 
pas=amos a beira da pista. 

A pclujçao do rio Couto de Magalhaes e dos afluentes das 
cabeceiras do rio Mucajai era impressionante. Do ar, esse 
grande curso d'agua até sua faz, na margem direita do rio 
Branco, parecia um verdadeiro rio de lama (as lavras sao 
cavadas com bombas de agua e bico jato e a agua barrenta e 
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lançada nos rios). Alem disso, estava gravemente contaminado 
pelo mercurio utilizado pelos garimpeiros na amalgamaçao do 
pode ouro recolhido nas bateias,4 por oleo diesel e esgoto 
jogados nas aguas pelos garimpes. Na superficie, podia-se 
ver peixes e até jacarés mortos boiando. Os Yanomami de 
Paapiu, rio acima, assim como os habitantes da pequena 
cidade de Mucaj<:1.i (ver D .Jornal., 4/11/88), rio ab e í x o , 
queixavam-se de que a pesca se tornou impossível e de que o 
consumo de sua agua provoca diarreias e "doenças 
desconhecidas". 

Os índios_ de Paapiu afirmaram tambem que toda a caça foi 
afugentada pelas hordas de garimpeiros que invadiram suas 
terras e por seus avices e maquinas. Sem peixes e sem caça, 
eles eram obrigados a mendigar comida (latas de sardinha e 
corned beef, c ar-ne salgada~ arroz, farinha, sal, açLicar) aos 
donos de cantinas da pista que, entao, ou os afastavam 
brutalmente, cu aproveitavam para humilha-los com 
comentarias racistas ou obscenos. Os Yanomami queixaram-se 
da falta completa de assisténcia medica no posto da FUNAI e 
contaram que rnu í tas crianças ja morreram de S~ª-\1ª-Cª-. 
(epidemias de gripe e/ou malaria) por causa da presença 
maciça dos garimpeiro~ ao redor de suas aldei·as. Contaram 
tambem que os garimpeiros lhes faziam ameaças de morte 
quando eles tentavam garimpar por conta propria_, como faziam 
no passado,~ ou quando reclamavam de sua presença. Contaram~ 
enfim, que os garimpeiros tentavam comprar o apoio de seus 
tuxauas com presentes, a fim de recrutar mao de obra para 
alguns serviços ou, simplesmente, para tentar legitimar sua 
1nvas~"10 da area .• 

Aberta em nome do desenvolvimento e da segurança 
nacional pelo Calha Norte, a pista de Paapiu tinha-se 
tornado, em poucos anos, a capital de uma republica pirata 
que mantinha os Yanomami como refens em suas proprias 
terras. Apesar de sua revolta contra a catastrofe sanitaria 
e ecolog1ca provocada por esta invasao, os indios eram, no 
entanto, obrigados a decil idade em suas inevitaveis relaçoes 
quotidianas com os garimpeiros: sem caça nem pesca, eles 
dependiam das cantinas para poder comer; cercado' por 
milhares de homens armados e prontos a tudo eles podiam nem 
escapar nem resistir a invasao. Lembremos que, em agosto de 
1987, os garimpeiros assassinaram em Paapiu quatro Yanomami 
que se opuseram a eles e mutilaram barbaramente seus 
cadaveres.' 

Janeiro 1990: "The Day After" 
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Se se começou a ter uma ideia da magnitude do caos 
sanitario provocado pela presença garimpeira em Paapiu no 
fim de 1989, atraves da circulaçac de dois relatorios sobre 
a situaçao da Casa de Indio em Boa Vista (Pithan 1989, Selau 
1989). A degradaçao brutal da situaçao de saude Yanomami 
aparecia imediatamente na proporçao de doentes desse grupo 
removidos da area indigena para a Casa do Indio, comparada 
com a dos doentes das seis outras etnias de Roraima: em 
1987, os Yanomami representavam 15 % dos doentes; em 1988, 
eram 57 % e, no fim de 1989, 86 X. Nos ultimas meses de 
1989, o ritmo de internaçao dos Yanomami na Casa do Indio 
aumentou de uma maneira especialmente tragica: de 30 de 
Julho a 7 de outubr9, a media das hospital izaçoes Yanomami 
era aproximadamente de 5 doentes por semana; a partir desta 
data, ela passou para 34 doentes semanais. A 10 de novembro, 
havia 170 Yanomami na Casa do Indio, vitimas de malaria, 
infecçoes respiratorias e desnutriçao profunda; 13 pessoas 
tinham morrido desde 1" de outubro. Paapiu, o lugar de maior 
concentraçao garimpeira na area Yanomami. apareceu 
nitidamente como a regiao mais atingida: 2 X dos doentes 
eram de Paapiu em 1987, 16 % em 1988 e 33 % no primeiro 
semestre de 1989; a 10 de novembro de 1989, 75 % dos doentes 
na Casa do Indio provinham de Paapiu. 

No fim de 1989, a FUNAI, apesar do Calha Norte, nao 
mantinha mais nenhuma estrutura de assistência na area Co 
pasto de Paapiu fora abandonado ainda nci primeiro trimestre 
de 1989; ver APC 1989) e a Casa do Indio, abarrotada de 
doentes em estado grave, aproximava-se cada vez mais da 
situaçao de um campo de refugiados da Etiopia. Esta situaçao 
de calamidade sanitaria generalizada, denunciada pelas ONGs, 
nao demorou a atrair a atençao da imprensa. No começo de 
1990, a dizimaçao dos Yanomami tinha-se tornado manchete no 
mundo inteiro e o governo Sarnev, nos seus ultimas meses, 
foi obrigado a deslanchar uma operaçao de retirada dos 
garimoeiros é de assistência sanitaria de urgência na area 
Yanomami (ver APC 1990). 

Paapiu, em janeiro de 1990,· parecia um cenario de 
guerra. As cantinas e os barracoes garimpeiros estavam, na 
maioria, desmanchados, alguns queimados, outros reduzidos a 
postes dos quais pendiam restos de lonas rasgadas. Tambores. 
pedaços de mangueiras, latas e detritos os mais heterocl itos 
espalhavam-se por todo lado. Na lama vermelha da cista 
chapinhava um pandemônio de agentes federais, equipes de 
televisao e peoes de garimpo malarices, esperando remoçao 
para Boa Vista. O sobrevo tonitruante da pista por pesados 
hel icopteros militares dava o acabamento a scena com um 
toque de Vietna. Os Yanomami pareciam sobreviventes de um 
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cataclismo. Todos eles haviam abandonado suas grandes 
habitaçoes coletivas para espalhar-se em pequenas favelas de 
abrigos construidos com destroços de tabuas e lonas dos 
barracos garimpeiros. A maioria deles encontravam-se 
prostrados nas redes, esqueletices e assolados de febre. Os 
que podiam andar, vagavam, atônitos e maltrapilhos, na 
movi~entaçao da pista cu iam mendigar comida no posto da 
FUNAI ou no acampamento da Policia Federal. 

A malaria dominava esse quadro de desastre sanitario. 
Das 203 pessoas que ccnstituiam a populaçao das quatro 
malocas mais proximas ao posto Paapiu, nao menos de 170 
(83,7 X) estavam atingidos por essa doença, com 
credominAncia maciça de sua forma mais grave: 
P 1 a sm od i Ll m _ F a. l e i p ar um . • • . . . . . . . • . • . . . . . . • 65 , 3 't. 
Plasmodium Vivax ...•.............•....... 19,4 1a 
P •. Fa1ciparLrni e P_._ Viv::1:-: .•......•........ 15,3 Y. 
(alem destes 170 casos, 11 foram tratados sem lAmina). 
Para dar uma ideia do agravamento da infestaçao malarica na 
area basta dizer que, no fim de 1985 de 197 Yanomami 
examinados por uma equipe medica da CCPY/Médecins du Monde, 
apenas 3 % estavam com malaria. Em conseqüéncia direta deste 
nivel de· infestaçac esta populaçao indigena apresentava 
tambem um grau muito alto de anemia (73,4 % das pessoas 
examinadas das quais 26 % com anemia profunda) e de 
esplenomegalia (75,7 % na populaçao em geral; 77,5 entre as 
crianças de 2 a 9 anos). 

Os indices malarices da populaçao branca de Roraima 
confirmam o quanto esta situaçao decorre diretamente da 
invasao maciça da area indigena por garimpeiros doentes 
vindos de varies estados (em particular Para, Mato Grosso e 
Rondônia) e da prol iferaçao cios vetores causada pelas poças 
d'agua surgidas da alteraçao do curso dos igarapés pela 
garimpagem: entre janeiro e setembro de 1989 a SUCAM 
registrou, assim, em Boa Vista 3.528 casos de malaria 
provenientes de 52 garimpas da area Yanomami,· dos quais 68 1a 
oriundos de 28 barrancos de Paapiu, Do fim de 1988 ao fim de 
198'=), o ritmo dos c:asos not i f í c adoa tinha passa'do de 260 a 
396 por mês, ou seja, um acrescimo de 52 % (arquivos SUCAM 
de Boa Vista citados in Verdum 1988 e Selau 1989). 

Entre as patalogias encontradas em Paapiu, as infecçoes 
respiratcrias agudas tiveram tambem um destaque particular: 
53 % das pessoas examinadas estava com gripe, das quais 12 % 
com complicaçoes graves (pneumonia, bronquite, 
broncopneumonia), uma alta proporçao da populaçao (42,3 %) 
estando, simultaneamente, afetada por malaria e alguma 
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infeçao respiratoria. Estas infecçoes repiratorias eram 
moderadas antes da invasao garimpeira (10 X da pop01açao 
examinada em 1985), tiveram um rapido agravamento com a 
intensificaçao do contato, primeiro pela presença dos 
operarias trabalhando na ampliaçao da pista em 1986-87 (30 X 
dos atendimentos do posto Paapiu de 12/86 a 4/87) ·e, 
final mente, com a entrada na ar·ea de mi 1 hares de garimpeiros 
( 1987--90) • 

Foi tambem registrada em Paapiu uma significativa 
proporçao de casos de afecçoes cut~neas (escabiose, 
impetigo .•. ) propagadas atraves do uso de roupas sujas 
obtidas dos garimpeiros: 24,7 ida populaçao examinada. As 
gastroenteritas parasitarias ou infecciosas,.agravadas pelo 
transtorno das. condiçoes de moradia, as modificaçoes da 
alimentaçao e a poluiçao das aguas e do solo, foram 
igualmente diagnosticadas numa proporçao relativamente alta: 
22,2 % da populaçao examinada. Constatou-se, enfim, uma 
nitida deterioraçao dentaria provocada pela mudança dos 
habites alimentares: 41,7 X da populaçao examinada era 
portadora de caries dentarias <22 r. em 1985>. 

Deve-se notar, alem disto, que a tuberculose t~ve um 
aumento preocupante na regiao de Paapiu estes ultimas anos: 
antes de 1987 (1985-86) foram diagnosticados na Casa do 
Indio somente dqis casos, tratando-se de pessoas com longa 
permanência fora de Paapiu, numa regiao Yanomami de contato 
permanente com a fronteira regional (Mucajai) .6 Em janeiro 
de 1990, ja eram registrados 8 casos (7 pulmonares, 1 
intestinal) contaminados no proprio local. Finalmente, 
suspeitas de gonorreia foram detectadas em 7,2 X da 
populaçao com mais de 15 anos; fato alarmante quando se sabe 
que Roraima era, ja em 1988, o terceiro estado do Brasil em 
numero de casos de doenças sexualmente transmissiveis.7 

Por fim e principalmente, o grande numero de casos de 
desnutriçao registrados: 36,3 X da populaçao examinada 
61,8 X das crianças entre 2 e 9 anos -, constitui-se num 
indicador alarmante do impacto ecologico e social do garimpo 
sobre a economia e a al imentaçao indígena. Aproximadamente 
62 'l. do iQ.Q.ut proteico da dieta Yanomami e assegL1rado pela 
caça (46 X> e a pesca (16 X> (Lizot 1978). A superpopulaçao 
da area, o barulho dos maquinarias e do trafego aereo, as 
excavaçoes~ os desmatamentos e a poluiçao dos rios 
aniquilaram estas atividades produtivas quase que 
t.o t a l rnerrt e . As outras atividades: a coleta <11 X do Ü"lP.L!t.. 
proteico> e en pa1~ticul ar a agricultura (72 't. do inH.gt-_ 
calorice), foram tambem perturbadas por constantes 
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interrupçoes devidas as epidemias de malaria e gripe que 
assolam a regiao desde 1987. O resultado desta 
desestruturaçao ecologico-econômica lançou os Yanomami numa 
situaçao de carência alimentar crônica, agravada pela 
introduçao maciça na sua dieta de alimentos industrializados 
(arroz branco, açucar, café, cachaça e aJguns enlatados) 
mendigados nas cantinas garimpeiras. Este deficit 
nutricional foi tambem aumentado p~la superinfestaçao 
parasitaria (helmintos e protozoarios), conseqüência da 
sedentarizaçao induzida pela invasao de seus territorios de 
perambulaçao e pela concentraçao demografica na area (ver 
Neel 1971:583-4). Finalmente, ao diminuir a resistência 
imunologica da populaçao, a detericraçao alimentar reforçou 
o impacto das doenças introduzidas pelo contato <malaria, 
viroses, tuberculose .•. ) que, por sua vez, retroagiram 
agravando ainda mais o estado de desnutriçao dos doentes 
(ver Wirsing 1985:310-11). 

As consequências demograficas desta deterioraçao 
sanitaria tém sido tragicas. A mortal idade da populaçao de 
Paapiu sofreu um acrescimo consideravel, passando de 12 
obitos entre 1984 e 1986 para 36 obitos durante o periodo da 
invasao garimpeira (1987-90), ou seja, o desaparecimento do 
equivalente a 15 X da populaçao atual do grupo em menos de 
trés anos. Assim, a taxa de mortal idade bruta dessa 
populaçao aumentou, de uma media de 20/1000 durante ·os trés 
anos anteriores a chegada dos garimpeiros, para 50/1000 nos 
primeiros 6 meses de sua presença e 110/1000 depois de dois 
anos (1989). Esta alta taxa de mortal idade pode ser 
atribuida, principalmente a malaria e suas complicaçoes, 
associada a outros fatores morbidos, como infecçao 
respiratoria, anemia, desnutriçao ••. Os Yanomami do Paapiu 
atribL1iram 27 (75 Y.) dos :36 obitos de 1987···89 a hu~ 
(mal aria) ou a §..Qs\J1ª-C.st (epidemia em geral). Para dar a 
medida do grau de desestruturaçao familiar e social induzida 
por este nivel de mortal idade~-deve-se ressaltar que 42,8 X 
das pessoas recenseadas perderam de 1 a 7 parentes diretos 
(pais, esposos, filhos. irmaos) entre 1987 e 1989 e que 26,2 
X das crianças de O a 14 anos perderam o pai (18,4 %) , a mae 
~7,8 %) ou ambos (4,8 l). 

Esse aumento da taxa de mortal idade é basicamente devido 
ao acrescimo da mortal idade infantil: 36 % dos obitos 
ocorridos durante o periodo garimpeiro foram de crianças de 
O a 1 ano (58 X de O a 4 anos>. De fato, a proporçao de 
crianças nesta faixa etaria, que era de 10 % em Janeiro de 
1987, caiu para 5,4 % em janeiro de 1990 (a proporçao de 0-4 
passou de 23,4 % para 14,7 %>. Alem disso, as capacidades 
reprodutivas de grupo foram afetadas a longo prazo: a 

,J 
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proporçao das mulheres em idade fertil (15-44 anos) __.bab:ou 
de 21,5 'l..ern janeiro de 1987 para 18,2 'l. em janeiro de 1990. 
Cabe tambem enfatizar que a fertilidade real dessas mulheres 
pode estar comprometida, considerando-se que elas sofrem 
repetidas infestaçoes d~ malaria, muitas padecem de 
desnutriçao grave, ilem de serem passiveis portadoras de 
doenças sexualmente transmissíveis e/ou tuberculose. 

PoLlCO surprendente, portanto, apos dois anos e meio 
deste desastre ecologico, sanitario e demografica, ter 
encontrado os Yanomami do Paapiu em estado de choque: 
doentes e famintos, revoltados pela perda de muitos dos 
seus, desnorteados pelo falecimento de seus lideres e pajés 
(shaburi) mais velhos - mortos d~ malaria ou assassinados 
p;i"õ;~ãrimpeiros -· e mais do que tudo' traumatizados pela 
profunda angustia do exterminio. 

..•'' 
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NOTAS 

1 A primeira visita foi realizada como assessor de 
missao de diplomatas europeus a area com a Dra A.R. 
CUnB>, a segunda como interprete de equipe medica da 
pela Cidadania dirigida pela Dra Ivone Menegola (FHDF). 
2 Ver as reportagens de Jfil:.g_Hot:§!., 5/2_/89; Ve-i§l, 18/1/89 e 
Isto E/Senhor, 22/2/89. 
3 Texto de uma entrevista de um servidor da FUNAI de Paapiu 
pela CCPY, 25/5/88. 
4 Estudos recentes revelaram que os garimpeiros usam 
aproximadamente 1,32 kg de mercurio para cad• quilo de ouro 
extraido, dos quais 45 X -sao jogados nos rios (amalgamaçao) 
e 55 % na atmosfera <queimada) <ver SBPC 1989). 
5 Os Yanomami de Paapiu mantinham até 1987 
produçao de ouro autonoma (de aproximadamente 
que lhes permitia adquirir regularmente 
f erraments.s. 
6 Os Yanomami de Paapiu tinham conseguido expulsar ·quatro 
invasoes de garimpeiros entre janeiro de 1985 e abri~ de 
1987. Sobre as violencias ocorridas em Paapiu ver CCPY 1987 
e fo.Lb.ª-..J::le...-ªQ..ê__'i,i ~ta, 28/8/87. , 
7 Nesta area Yancmami do media Mucajai foram registrados 64 
casos de tuberculose entre 1975 e março de 1987, numa 
populaçao de 237 pessoas. 
8 Ver Boletim l;_aidemiolo'3..ico DST, Ministerio da Saúde, Ano 
I , n • 2 , 1 988 • 
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