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INTRODUÇÃO

Garimpo ilegal nas UCs e TIs da Amazônia Brasileira

Invasão, contaminação e violência para 
além das fronteiras. Mais do que um proble-
ma regional ou nacional, o garimpo ilegal se 
espalha na Amazônia sem respeitar fronteiras 
políticas. Um mapeamento inédito da Rede 
Amazônica de Informação Socioambiental 
Georreferenciada (Raisg), lançado em dezem-
bro de 2018, mostra a distribuição dessa ati-
vidade ilegal e seus impactos socioambientais 
na Amazônia boliviana, brasileira, colombiana, 
equatoriana, peruana e venezuelana, numa visão 
pan-amazônica da extensão do impacto (ISA, 
2018). O levantamento realizado indica 2.312 
pontos e 245 áreas de garimpo ou extração de 
minerais, como ouro, diamantes e cassiterita na 
pan-amazônia. Além disso, foram mapeados 30 
rios afetados pela atividade ou por rotas para a 
entrada de máquinas, insumos e pela saída de 
minerais. Em números absolutos, a Venezuela é 
a campeã de garimpo ilegal, seguida pelo Brasil, 
Equador e Peru. Segundo o mapeamento, das 
649 áreas naturais protegidas – que, no Brasil, 
são identificadas como Unidades de Conserva-
ção (UCs) – 55 têm pontos de garimpo ativos 
ou balsas dentro de seus limites. Há, ainda, um 
total de 41 áreas naturais protegidas que sofrem 
danos indiretos, seja pela existência de garim-
pos inativos dentro delas ou de garimpos ativos 
em sua áreas de amortecimento ou limítrofes. 
Ainda na pan-amazônia, no caso de Territórios 
Indígenas (TIs), 78 dos 6.207 apresentam ati-

vidades garimpeiras em seu limite ou no entor-
no, enquanto 102 têm garimpo ativo ou balsas 
operando dentro de seus limites.

No Brasil, o levantamento mapeou 453 
garimpos ilegais, mas este número está subes-
timado, posto que a pesquisa centrou-se em 
atividade de garimpo ilegal afetando as TIs e 
UCs, apenas. Foram identificadas 25 UCs afe-
tadas pela atividade garimpeira ilegal, além de 
outras quatro com balsas operando nos rios 
dentro de seus limites. Em relação às Terras 
Indígenas, o Brasil lidera com 18 Terras entre 
as 37 com ocorrência de garimpo ilegal dentro 
de seus limites na pan-amazônia, além de 20 
terras com atividade de balsas.

Um estudo realizado entre 2001 e 2013 
sugere um aumento no desmatamento ligado à 
exploração de ouro nas principais áreas de flo-
resta tropical na Amazônia, e que as maiores 
áreas de extração estão localizadas em um raio 
de dez quilômetros de 31 áreas protegidas: se-
gundo os autores, enquanto entre 2001 e 2006 
houve perda de 377 km², entre 2007 e 2013 a 
perda foi de 1.303 km², sendo que as três re-
giões identificadas com maior pressão são as 
florestas dos escudos das Guianas, as florestas 
úmidas do sudoeste amazônico e as florestas do 
Xingu e Tapajós no Brasil (ALVAREZ-BER-
RÍOS & AIDE, 2015). Entretanto, o corte raso 
e a conversão de vegetação natural não são os 
únicos impactos diretos do garimpo. Na Ama-
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zônia, onde o pescado é a fonte proteica básica 
da dieta de povos ribeirinhos, tradicionais e in-
dígenas e até mesmo de populações de cidades 
de pequeno e médio porte, o acúmulo de mer-
cúrio acima dos níveis recomendados pela Or-
ganização Mundial de Saúde requer ações ime-
diatas. O uso do mercúrio faz parte do processo 
utilizado no garimpo para separar o ouro dos 
demais sedimentos, sendo que uma parte dele 
acaba indo parar nos rios e igarapés, e a outra 
é lançada na atmosfera, precipitando-se poste-
riormente. As águas dos rios e os peixes que in-
gerem o mercúrio levam-no para regiões ainda 
mais distantes, amplificando a área de impacto 
direto e o número de comunidades contamina-
das. É por meio da ingestão, especialmente de 
grandes peixes carnívoros contaminados, que se 
dá a maior contaminação de seres humanos. O 
mercúrio é um metal altamente tóxico, causa-
dor de graves danos permanentes. Atualmente, 
sabe-se que ele é responsável por causar altera-
ções diretas no sistema nervoso central, impli-
cando em distúrbios cognitivos e motores, per-
da de visão e doenças cardíacas, dentre outros, 
além de depositar-se nos tecidos dos rins, do 
fígado e no sistema digestivo, causando diversas 
lesões. A exposição aguda por inalação de va-
pores de mercúrio pode resultar em debilidade, 
fadiga, anorexia, perda de peso e perturbações 
gastrointestinais. Além de úlcera gastrointesti-
nal e necrose tubular aguda, a exposição exces-
siva pode gerar reações como delírio, alucina-
ção e tendência suicida (HECK & TRANCA, 
2014; MALM, 1998; RATCLIFFE et al., 
1996; VEIGA & MEECH, 1999). Um ponto 

de grande atenção são as mulheres gestantes, 
pois o contato com altas concentrações gera 
má-formação do feto. Ademais, é reconheci-
da e amplamente estudada também a relação 
da mineração com o aumento da transmissão 
de malária (CASTELLANOS et al., 2016; 
KNOBLAUCH et al., 2014; SILBERGELD 
et al., 2002). No Brasil, a maioria dos casos de 
malária origina-se em áreas rurais relacionadas 
às minas de ouro da Região Amazônica (DE 
OLIVEIRA et al., 2013).

Na América do Sul, a prática de minera-
ção de ouro de aluvião é documentada desde a 
colonização espanhola e estima-se que, de 1550 
até 1880, aproximadamente 200 mil toneladas 
métricas de mercúrio tenham sido despeja-
das no ambiente (MALM, 1998). O Brasil já 
passou por muitas corridas do ouro (MALM, 
1998; VEIGA & MEECH, 1999). MACHA-
DO & FIGUEIROA (2001), em uma revisão 
da história da mineração no Brasil, apresentam 
uma estimativa de exploração de ouro e dia-
mante pelos períodos Brasil Colônia, Império 
e República, atingindo um total de, aproxima-
damente, 30 mil toneladas de ouro e 22 mil 
milhares de quilates de diamantes, de 1500 até 
o ano 2000, o que representa uma quantidade 
incalculável de mercúrio despejado. De fato, es-
tima-se que, apenas na atual corrida de ouro, já 
tenham sido despejadas 2000 toneladas métri-
cas no meio ambiente (MALM, 1998).

Nesta análise, detalhou-se o resultado do 
mapeamento do garimpo ilegal que pressiona e 
ameaça diretamente as Terras Indígenas e as Uni-
dades de Conservação da Amazônia Brasileira.
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Fonte: O povo Yanomami está contaminado por mercúrio do garimpo. (ISA, 2016)

BOX: 

Uma das regiões mais afetadas 
da Amazônia é o território Yanomami, 
que se estende entre o Brasil e a Ve-
nezuela. Em um estudo realizado pelo 
Instituto Socioambiental, em parceria 
com a Hutukara Associação Yanoma-
mi e a Fundação Oswaldo Cruz, fo-
ram coletadas 239 amostras de cabelo 
em nove aldeias (2014); a prioridade 
foi dada aos grupos mais vulneráveis à 
contaminação: crianças, mulheres em 
idade reprodutiva e adultos com algu-
ma história de contato direto com a 
atividade de extração de ouro. Também 
foram coletadas 35 amostras de peixes, 
item alimentar fundamental na dieta 
das comunidades. O estudo foi realiza-
do nas regiões de Papiú e Waikás, onde 
residem os grupos étnicos Yanomami e 
Ye’kwana. O caso mais alarmante foi o 
da comunidade Yanomami de Aracaçá, 
na região de Waikás, onde 92% do total 
das amostras apresentaram alto índice 
de contaminação. Esta comunidade, 
entre todas as pesquisadas, é a que tem 
o garimpo mais próximo. O garimpo 

já deixou marcas profundas no povo e 
no território Yanomami. Entre 1986 e 
1990, estima-se que 20% da população 
(1.800 pessoas) morreu em função de 
doenças e violências causadas por 45 
mil garimpeiros que invadiram suas 
terras. A invasão e a tensão crescente 
do garimpo culminaram em um epi-
sódio de grande repercussão mundial 
por sua barbárie: em 1993, garimpeiros 
invadiram uma aldeia Yanomami e as-
sassinaram, a tiros e golpes de facão, 16 
indígenas, entre eles idosos, mulheres e 
crianças. Conhecido como o Massacre 
de Haximu, este foi o primeiro caso jul-
gado pela Justiça brasileira no qual os 
réus foram condenados por genocídio. 
Ainda assim, o garimpo continua sen-
do uma ameaça à vida dos Yanomami 
e Ye’kwana e, desde 2014, a invasão de 
seus territórios cresce assustadoramen-
te: em 2017 estimava-se que cinco mil 
garimpeiros atuavam ilegalmente na 
Terra Indígena Yanomami, mesmo ha-
vendo denúncias sistemáticas pelas co-
munidades indígenas e seus parceiros.

O POVO YANOMAMI ESTÁ CONTAMINADO POR 
MERCÚRIO DO GARIMPO
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METODOLOGIA
Para a localização dos garimpos, foram ma-

peadas informações de três naturezas distintas: 
cartográfica (Reservas garimpeiras na Amazônia 
(INPE, 2017) ; garimpo na TI Yanomami (ISA, 
2014) ; áreas de garimpo (ISA, 2017a); garimpos 
nas TIs do povo Kayapó (ISA, 2017b); garimpos 
na região da bacia do Xingu (ISA, 2017b); áreas 
embargadas em virtude de garimpo ilegal (Iba-
ma, 2017); bibliográfica (artigos, relatórios e es-
tudos, como o Relatório sobre a atividade garim-
peira no entorno e interior das UCs próximas aos 
empreendimentos hidrelétricos São Luiz do Ta-
pajós e Jatobá (ICMBio, 2012); garimpo nos pla-
nos de manejo e gestão disponíveis para as UCs 
brasileiras (ISA, 2017a); subsistemas de notícias 
e pressões e ameaças (ISA, 2017a); e informação 
pessoal da rede de pesquisadores, colaboradores 
e técnicos de campo do ISA. Em alguns pou-
cos casos, não foi possível localizar exatamente o 
garimpo dentro da TI ou da UC, casos em que 
se optou por lançar um ponto simbolizado com 
“localização aproximada”.

Como apoio à localização e outras infor-
mações, foram utilizadas as seguintes bases de 
dados: IBGE, base 1:250.000: ECO_Ext_mi-
neral; IBGE, base 1:1.000.000: EE_Garimpo; 
CPRM, base 1:1.000.000: Recmin_CPRM 
(compilação de diferentes fontes dos pontos 
de extração de recursos minerais no Brasil) ; 
CPRM: Projeto Diamante Brasil (http://geo-
ciencias.cprm.gov.br/diamante/).

A partir destas informações e com apoio 
de imagens de satélite, foi possível mapear as 
áreas (polígonos), rios (linhas) ou localização 
pontual (precisa ou estimada) dos garimpos. 

Foram mapeados como pontos as informações 
de garimpo que não puderam ter sua extensão 
avaliada em imagens de satélite. É importante 
ressaltar que por meio de imagens de satélite não 
foi possível mapear a mineração de pequena es-
cala que atinge as partes mais remotas da Ama-
zônia, e que, no entanto, colocam em risco frag-
mentos de floresta considerados entre os mais 
bem conservados, bem como as comunidades 
indígenas em situação de isolamento voluntário. 
Da mesma forma, provavelmente não é possível 
identificar todos os cursos de água atualmente 
afetados pelo uso de balsas, especialmente quan-
do não há comunidades indígenas e tradicionais 
que possam fornecer essas informações.

A classificação dos garimpos como ilegais 
deu-se a partir dos seguintes critérios: quando 
localizado no interior de Terras Indígenas, em 
virtude da ausência de regulamentação nacio-
nal ou quando localizado no interior de UCs 
cuja categoria não prevê a atividade. No caso de 
categorias de UCs nas quais a atividade é per-
mitida, foram consultados os Planos de Mane-
jo. No caso de garimpos próximos ou no limite 
das UCs, utilizou-se base de dados do então 
Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM, atualmente Agência Nacional de Mi-
neração), para identificar aqueles garimpos que 
não apresentavam autorização do órgão. Assim, 
a classificação final das TIs e UCs em relação 
ao garimpo ilegal foi: 1. sem afetação direta co-
nhecida; 2. ameaça – garimpo ilegal no limite 
ou entorno; 3. ameaça – garimpo ilegal inativo 
no interior; 4. pressão – balsas no limite ou in-
terior; 5. pressão – garimpo ilegal no interior.
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RESULTADOS
Além das bases cartográficas e das infor-

mações pessoais de colaboradores, foram anali-
sadas 1.236 notícias, cobrindo três décadas, 93 
Planos de Manejo ou Gestão Federais e Estadu-
ais. O detalhamento da situação do garimpo nas 
TIs e UCs na Amazônia Brasileira nos traz que 

das 353 UCs avaliadas em relação à incidência 
de garimpo, 298 estão na classe 1, sem pressão ou 
ameaça direta conhecida, e 25 na classe 5, com 
garimpo ativo no interior da UC. No caso das 
TIs, 18 encontram-se na classe 5, e 341, ou 87%, 
encontram-se na classe 1 (Tabela 1). Foram en-

Tabela 1 - Classificação das UCs federais e estaduais e TIs segundo classe de risco ao garimpo ilegal.

Classe número UCs (%) número TIs (%)
Classe 1- sem afetação direta conhecida 298 (85%) 341 (87%)
Classe 2 - ameaça – garimpo ilegal no limite ou entorno 12 (3%) 7 (2%)
Classe 3 - ameaça – garimpo ilegal inativo no interior 14 (4%) 4 (1%)
Classe 4 - pressão – balsas no limite ou interior 4 (1%) 20 (5%)
Classe 5 - pressão – garimpo ilegal ativo no interior 25 (7%) 18 (5%)

contradas evidências da ocorrência de garimpo 
em 56 UCs , o que representa 15 % do total de 
UCs na Amazônia, sendo que a maior parte des-
tas UCs está localizada exclusivamente nos esta-
dos do Pará (20) e do Amazonas (14), seguido 
de Rondônia (6) e, depois, em mesmo lugar no 
ranking, Mato Grosso, Amapá e Roraima.

A localização dos garimpos ilegais 
pode ser vista no mapa 1 (Figura 1), além de 
estar disponível para acesso dinâmico no site 
Mineria Ilegal (Raisg, 2018) . Nos mapas 2 e 
3 (Figuras 2 e 3), seguem, respectivamente, 
as TIs e as UCs classificadas segundo o risco 
de garimpos.
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Em relação ao grupo das UCs, proteção 
integral e uso sustentável, embora a grande 
maioria das unidades esteja na classe 1, qua-
se 85%, é de grande preocupação o fato de a 

Figura 4: Distribuição de UCs federais por classe de risco ao garimpo por grupo - (A) uso sustentável e (B) 
proteção integral.

Figura 5: Distribuição de UCs estaduais por classe de risco ao garimpo por grupo - (A) uso sustentável e 
(B) proteção integral.

segunda outra classe mais representativa ser a 
Classe 5, com 25 unidades, mais de 7% do total 
de UCs analisadas (Figuras 4 e 5). Ainda, evi-
dencia-se que, mesmo com três frentes de ob-

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

(A)
USO

SUSTENTÁVEL

80(81%)

3(3%)
6(6%) 1(1%)

9(9%)

38(70%)

1(2%)

4(7,5%)
1(2%) 10(18,5%)

(B)
PROTEÇÃO
INTEGRAL

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

(A)
USO

SUSTENTÁVEL

114(90%)

5(4%)

3(2%)
1(1%) 4(3%)

66(93%)

2(2,5%)

1(1%)
1(1%) 2(2,5%)

(B)
PROTEÇÃO
INTEGRAL
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Nome Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5
APA 2
ARIE
ESEC

FES 2 3
MONAT

PES 2 1 1
RDS 2 1 1

REBIO 1
RESEC 1
RESEX 1 1

RVS

Nome Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5
APA
ARIE
ESEC 1 1 1

FLONA 1 3 1 9
PARNA 2 1 8

RDS
REBIO 1 1 1
RESEC
RESEX 2 3

Figura 7: Distribuição de UCs estaduais nas classe 2, 3, 4, e 
5 de risco ao garimpo por categoria.

Figura 6: Distribuição de UCs federais nas classe 2, 3, 4, e 5 
de risco ao garimpo por categoria.

tenção, checagem e validação de dados de na-
tureza distintos, o método de levantamento de 
dados é limitado e pode ter omitido garimpos, 
principalmente de pequena escala e com pouca 
visibilidade na mídia. Em relação às categorias 
de UC, as que apresentam maior incidência de 
unidades em classe 5 são as Esec, Flona, Parna 
e Resec em âmbito federal, e FES, PES, RDS 

e REBio em âmbito estadual (Figuras 6 e 7). 
Embora seja muita difícil quantificar de forma 
segura o tempo de persistência dos garimpos 
ilegais em UCs, a partir dos documentos ana-
lisados podemos inferir um tempo médio de 
aproximadamente 20 anos, muito embora se-
jam intervalos bem distintos: em alguns casos, 
de um ano, e outros de mais de 50 anos.
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Figura 8: Ranqueamento de Ufs com TIs e UCs afetadas por garimpo ilegal por número absoluto (A) e % (B).
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A Figura 8 apresenta o ranqueamento de 
unidades da federação a partir do número abso-
luto e relativo de TIs e UCs  com garimpos inci-
dentes (classes 2, 3, 4 e 5). Vê-se que a ordenação 

varia se considerado o número absoluto de TIs e 
UCs ou o percentual relativo ao número de áre-
as em cada estado. As UCs e TIs localizadas em 
mais de um estado foram computadas em ambos.
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RECOMENDAÇÕES PARA 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Em primeira instância, a escolha dos 
povos indígenas, quilombolas e tradicionais 
em manter seus territórios livres de qualquer 
atividade minerária, seja em qual for a escala, 
deve ser respeitada. Na escala pan-amazô-
nica, conforme apontado pela Raisg em seu 
estudo, é necessária uma ação transfrontei-
riça, com a cooperação entre os vários paí-
ses amazônicos. No caso brasileiro, a solução 
envolve a fiscalização e a retirada dos garim-
peiros de TIs e UCs, aliada à criação de alter-
nativas econômicas para os povos indígenas 
e demais populações da região. Além disso, a 
identificação das diferentes classes de atores 
atuantes no garimpo com responsabilização 
legal diferenciada é um fator-chave para o 
combate estrutural destas práticas, pois en-
volve desde trabalhadores, muitas vezes ex-
plorados e sem direitos, a empresários, de-
tentores de máquinas e relações políticas que 
lhes garantem maior proteção diante ações 
de comando e controle. Mais importante do 
que atuar diretamente nos garimpos, é pre-
ciso descobrir a rota que o mantém, quem 
atua, quem o sustenta, quem o financia e 
quem lucra com essa atividade e sua ilegali-
dade. Um bom exemplo foram os resultados 
de duas operações da Polícia Federal na TI 
Yanomami, a operação Xawara (2012), e a 
operação Warari Koxi (2015), que, além de 
identificarem alguns comerciantes e donos 
de avião em Roraima, também descobriram 

que o ouro ilegal chegava a uma Distribuido-
ra de Títulos e Valores Mobiliários na aveni-
da Paulista, na cidade de São Paulo, o grande 
centro financeiro do Brasil (ISA, 2016).

Segundo HECK & TRANCA (2014), 
atualmente o garimpo informal está organiza-
do em uma relação de trabalho capitalista, na 
qual o regime de trabalho existente consegue 
encobrir a contradição entre capital e traba-
lho, criando uma ilusão de igualdade entre 
ambos e evitando que o trabalhador se defi-
na como parte de um coletivo e sustentando 
a possibilidade de ascensão social. Entretanto, 
na maior parte dos casos, os trabalhadores en-
volvidos nesta atividade também sofrem com 
a insalubridade e com acidentes de trabalho: 
são comuns os casos de soterramento por des-
barrancamento nas galerias de lavras subter-
râneas, enfermidades de pele devido ao traba-
lho na água, corte de mãos e pés, picadas de 
escorpiões e cobras, problemas de audição em 
virtude do ruído das máquinas, enfermidades 
de coluna e respiratórias. Sem assistência mé-
dica e sem nenhuma responsabilidade dos de-
tentores das máquinas – os quais, por sua vez, 
em média ficam com 70% do ouro extraído –, 
os acidentes de trabalho quase sempre signi-
ficam que o trabalhador é o responsável pe-
los custos do tratamento e também pelos dias 
perdidos de trabalho. Ainda segundo HECK 
& TRANCA (2014) e MACHADO & FI-
GUEIROA (2012), o então presidente do 
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Departamento Nacional de Produção Mine-
ral (DNPM) na década de 1990, após a febre 
do ouro de Serra Pelada, indicou, à época, a 
existência de aproximadamente 400 mil ga-
rimpeiros ilegais em atividade no Brasil.

Assim como outras atividades ilegais, 
muitas vezes os garimpos dão origem a co-
munidades que se caracterizam por uma or-
ganização própria, principalmente no que 
tange às relações de poder e opressão para 
com os mais vulneráveis, e é determinante 
inclusive na mobilidade das mulheres nestas 
localidades. Com a ausência do Estado e suas 
instituições, usualmente estas comunidades 
apresentam um nível elevado de violência e 

associação com outras ações ilegais, como a 
indústria da madeira, por exemplo. Segun-
do RIBEIRO (2016), o garimpo se consti-
tui um problema de grandes dimensões, não 
só pelas suas consequências sociais devido à 
persistente situação de pobreza dos garim-
peiros, pois o lucro auferido pelo garimpo se 
concentra nas mãos de poucos, mas também 
por fomentar a prostituição, a violência e o 
consumo de álcool, com reflexos no aumento 
da incidência de doenças sexualmente trans-
missíveis (DSTs) e endêmicas nos garimpos 
e nas comunidades no entorno às áreas de 
garimpo ilegal, afetando, principalmente, as 
comunidades indígenas.
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