


Yanomami sob 

ataque

O GARIMPO ILEGAL NA TIY E SEUS IMPACTOS AOS POVOS E À 

FLORESTA



Terra Indígena Yanomami

 9.6 milhões de hectares 
de Floresta

 Localizada nos estados
de Roraima e Amazonas 
(Brasil)

 Homologada em 1992

 Lar dos Povos Yanomami 
e Ye’kwana

 Cerca de 30 mil pessoas

 Mais de 350 comunidades

 Presença de grupos em
isolamento voluntário



A corrida pelo ouro e a grande 

invasão

 Primeira grande invasão no final da década de 1980;

 Estima-se que no auge da primeira corrida do ouro, funcionavam 

cerca de 100 garimpos, onde trabalhavam aproximadamente 40 
mil pessoas e 500 máquinas, abastecidos por mais de 300 aviões em 

80 pistas de pouso (MACMILLIAN, 1995);

 Segundo o Ministério da Saúde, de meados de 1987 a janeiro de 

1990, cerca de 14% da população yanomami em Roraima morreu 

em decorrência de doenças associadas à invasão garimpeira 

(RAMOS, 1993b).



2021 foi o pior ano desde a demarcação

em 1992!















































Impactos do garimpo

 Desmatamento, Destruição do leito dos rios, contaminação por 

mercúrio.

 Aumento dos casos de Malária;

 Acirramento de conflitos e violência;

 Exploração sexual de mulheres indígenas;

 Perda de controle territorial e acesso a recursos chave;

 Desarticulação da economia e perda da soberania alimentar;

 Desnutrição infantil.



https://amazoniareal.com.br/pcc-amplia-atuacao-na-terra-indigena-yanomami/
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O que explica o aumento do 

garimpo?

 Aumento explosivo no preço do ouro depois da crise financeira de 
2008;

 Falta de transparência na cadeia do ouro;

 Associação do garimpo com o crime organizado;

 Fortalecimento do Lobby da mineração e do garimpo;

 Falhas na fiscalização e cortes no orçamento dos órgãos da proteção 
ambiental;

 Postura pública do Presidente “pró-garimpo”;

 Fortalecimento dos garimpeiros como atores políticos;

 “Redes sociais”;

 Crise econômica e pobreza.



Medidas para combater o 

garimpo ilegal

 Proteção territorial (bases e estrangulamento logístico);

 Aumento da fiscalização por parte das agências reguladoras;

 Mudanças legislativas para garantir transparência na cadeia do 

ouro;

 Recuperação das escolas e da estrutura de atendimento à saúde 

nas comunidades;

 Desenvolvimento de projetos de geração de renda paras 

comunidades.
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