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O MERCÚRIO NA AMAZÔNIA, AÇÃO ANTROPOGÊNICA, CONTAMINAÇÃO 
DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS E RIBEIRINHAS PELO CONSUMO DOS PEIXES 

CONTENDO MERCÚRIO ORGÂNICO (MeHg), PROVENIENTE DA ATIVIDADE 
DOS GARIMPOS ILEGAIS NA PROCURA DO OURO

O solo da Amazônia contém alto nível de Mercúrio (Hg) no ambiente de origem 

natural (1,2,4,13).

Os rios da Amazônia contém altíssimo nível de Mercúrio (Hg), devido à atividade 

ilegal dos garimpos e sem qualquer controle por parte do Governo Brasileiro.

No ano de 1980 foram liberadas 300 toneladas de Mercúrio (Hg) no curso do rio 

Madeira (5,10, 11).

O Mercúrio (Hg) inorgânico é biotransformado e organificado em Mercúrio orgânico 

(MeHg) pela atividade de microorganismos no sedimento dos rios.(5,10,11)

Os peixes não carnívoros ou herbívoros alimentam-se de algas e plâncton e 

contaminam-se com o Mercúrio orgânico (MeHg). O Mercúrio orgânico passa para 

os peixes carnívoros ao se alimentarem com os peixes não carnívoros. Os peixes 

carnívoros são os mais consumidos pelos indígenas e ribeirinhos, que se 

contaminam com o Mercúrio (MeHg) ao se alimentarem com sua principal fonte 

proteica (2,4,11,14,15).

Os garimpos na Amazônia são a principal causa de contaminação dos rios, embora 

as barragens e desmatamentos também contribuem (13).

Durante a colonização pelos portugueses e seus descendentes houve a 

contaminação de lagos, rios e água usada com Mercúrio na procura do ouro (15).

Na época atual a contaminação dos rios da Amazônia, Madeira, Tapajós, Tocantins, 

Xingú, Negro e Rios de Roraima atinge níveis alarmantes e máximos quanto á 

contaminação das populações indígenas e ribeirinhas, consumidoras de peixes, 

principal alimento proteico presente nas refeições (1,2,4,11,12,13). Essas 

populações indígenas e ribeirinhas estão sendo intoxicadas pelo metal pesado 

Mercúrio (Hg), contaminando o organismo em todos os sistemas e órgãos, nervoso, 
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renal, cardiovascular, hepático, pulmonar, digestivo, imune, da hereditariedade (12), 

pelo garimpo (mais de 4.000 ilegais) em rios e terras, liberando Mercúrio (Hg) no 

sedimento da terra Amazônica na separação do ouro. Essas populações indígenas e 

ribeirinha com sua principal dieta proteica diária de peixes contaminados com 

Mercúrio (Hg), caminham para um novo desastre como o de Minamata no Japão 

(12), que pode resultar em Genocídio e Etnocídio.

A exposição humana ao Mercúrio é a maior no mundo na Amazônia entre 

populações indígenas e ribeirinhas que sofrem com os garimpos liberando Mercúrio 

(Hg), sem água potável e consumidoras de peixes (1,12).

O Mercúrio (Hg) é um metal pesado altamente tóxico para o organismo, encontrado 

no solo Amazônico e no sedimento dos rios, revolto nos garimpos com balsas nos 

rios ou com motores em terra, usado na separação do ouro, sendo oxidado e 

passando para a metilação  como Metil Mercúrio (MeHg) (5,8,9,10,12). O Metil 

Mercúrio (MeHg), entra na cadeia alimentar dos peixes da Amazônia, através das 

algas e plâncton aos peixes herbívoros e destes para os carnívoros, que são os 

mais consumidos pelos indígenas e ribeirinhos (8).

O Metil Mercúrio (MeHg), da carne (músculos) dos peixes consumidos pelos 

indígenas e ribeirinhos vai para todos os Sistemas e Órgãos vitais para a 

sobrevivência, intoxicando os e levando à morte (12).

Há comunidades Amazônicas com mais de 80% de Metil Mercúrio (MeHg) no 

cabelo, com mais de 6 ug/g média no cabelo, quando o valor normal é menor de 

2ug/g nos indivíduos não expostos ao Mercúrio (12).

Na construção de hidroelétricas na Amazônia há degradação da matéria orgânica 

submersa, que favorece a proliferação microbiana e aumenta a Metilação bacteriana 

do Mercúrio (Hg), outra causa na Amazônia como agravante da presença do 

Mercúrio (Hg) nos peixes e contaminação dos indígenas e ribeirinhos consumidores 

de peixes (1,9,12), além dos garimpos que são os principais contaminadores dos 

peixes preferencialmente os carnívoros pelo Mercúrio (Hg) e destes para os 

humanos (9,13).
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Trinta e quatro estudos concentrados nas bacias dos rios Tapajós, Tocantins e 

Madeira mostraram contaminação humana do corpo de ribeirinhos com Mercúrio 

(Hg) com níveis de 2 a 10 vezes maiores que o limite recomendado (12).

Revisões recentes mostram que as populações da Amazônia apresentam as taxas 

ou níveis de Mercúrio (Hg) em seus corpos as mais altas do mundo (12). A 

exposição ao Mercúrio (Hg) na Amazônia é um dos maiores problemas de saúde 

conscernente a problemas neurológicos (12).

A liberação do Mercúrio (Hg) das rochas para o Meio Ambiente deve-se à ação 

antropogênica ou do homem na Amazônia, sendo a maior no mundo (12), 

constituindo gravíssimo problema ecológico devido ao garimpo (12).

O Mercúrio (Hg) usado nos garimpos é inalado pelos pulmões dos garimpeiros e 

passa para a circulação ou é absorvido pelo trato gastrointestinal ao ingerirem águas 

dos rios ou peixes contaminados (12).

Em1950 na Baia de Minamata no Japão, milhares de japoneses consumiram peixes 

contaminados pelo Mercúrio (Hg) de indústria, que foi bioacumulando-se em seus 

organismos e tiveram desordens neurológicas gravíssimas com coma e morte. Desde então 

a intoxicação pelo Mercúrio (Hg) é conhecida como síndrome de Minamata (12).

Em agosto de 2017 a Organização Mundial da Saúde (WHO) criou a Convenção 

Internacional de Minamata para proteger a saúde humana com 127 signatários (1,12). O 

Brasil assinou a Convenção Internacional de Minamata (1), porém não há um Programa 

Nacional de Inspecção e Exposição Humana ao Mercúrio (Hg) em nosso país (12), deixando 

as populações indígenas e ribeirinhas da Amazônia à repetição do desastre de Minamata.

Há necessidade urgente de estratégias para proteger a saúde vulnerável das populações da 

Amazônia Brasileira, estratégias inexistentes (12). 

O Governo Executivo atual estimula o garimpo na Amazônia e juntamente com o Legislativo 

desejam liberar Terras Indígenas aos garimpos (Projeto de Leis 490/2633), o que levará ao 

Etnocídio pelo Mercúrio (Hg).

Proteínas ligadoras do Metil Mercúrio (MeHg) existem no fígado de peixes carnívoros da 

Amazônia, rio Madeira, que são biomarcadoras da contaminação dos rios (4). Há 

biomarcadores da presença de Mercúrio (Hg) nos músculos e fígados de peixes, 

parvalbumim e ubiquitin (14,15), que mostram a contaminação, constatados em rios da 
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Amazônia em pesquisas acadêmicas que poderiam fazer parte do Programa Nacional de 

Exposição Humana ao Mercúrio (Hg) inexistente no Brasil. Biomarcadores de neurotoxidade 

do Metil Mercúrio (MeHg) em sangue de ribeirinhos da Amazônia, já realizados em pesquisa 

acadêmica no Pará, também poderiam fazer parte de um Programa Nacional de Exposição 

Humana (2).

Estudo de Hacon e colaboradores em 2014(7) encontrou Mercúrio (Hg) nos cabelos de 

ribeirinhos do rio Madeira com médias com 1,9 ug/g para 8,2 ug/g,  quando a World Health 

Organization (WHO) considera valores normais menores que 2 ug/g (2,11,12).

Na bacia Amazônica com mineração pelos garimpos, o Mercúrio (Hg) encontrado no cabelo 

da crianças ribeirinhas do rio Madeira foi de 0,05 à 21,75 ug/g (11). 25% dessas crianças 

tiveram valores de 4,03 à 21,75 ug/g (11), valores muito altos em comparação com os 

valores tolerados menores que 2 ug/g pelo consumo de peixes (11,12).

Os testes neuropsicológicos de crianças e adolescentes da região Amazônica Brasileira 

apresentaram-se significantemente comprometidos (12).

No cérebro o Mercúrio (Hg) é oxidado em inorgânico bivalente, causando danos graves, 

acumulando-se também nos rins e trato digestivo (8,15).

Os índios Parakanã da Terra Indígena Apyterewa do rio Xingú com mais de 38 garimpos 

invasores (16), os Xikrin daTerra Indígena Cateté (17), os índios Mundurukú, os índios 

Yanomani já estão contaminados com o Mercúrio (Hg) como outros grupos indígenas com 

garimpos ilegais com balsas em seus rios ou garimpos com motores em suas Terras, 

submetidos à Etnocídios em curso.

As populações ribeirinhas dos rios Madeira, Tapajós, Tocantins, Xingú, Negro, rios de 

Roraima, cursos d’água da Amazônia estão contaminadas com Mercúrio (Hg) 

(1,2,4,5,11,12,13,15,17). Essas populações caminham para as intoxicações que as levarão 

à morte, se o Governo Brasileiro não impedir o Desastre como o ocorrido na bacia de 

Minamata, podendo vir a ser acusado de Genocida.

O Governo Brasileiro assinou a Convenção de Minamata e deverá ter um Programa 

Nacional de Inspeção e Exposição Humana ao Mercúrio (Hg) e não ser omisso, devendo 

impedir a invasão dos garimpos. Deve cuidar da saúde de sua população de acordo com a 

Constituição Brasileira, cuidar d’água que é vital para a sobrevivência e saúde humana. 

Deve cuidar do Meio Ambiente sem contaminação pelos Metais Pesados para as gerações 

atuais e futuras do nosso planeta.
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Patologias ocasionadas pelo Mercúrio (Hg) entre populações ribeirinhas 

Comprometimento
1º Sistema Nervoso Central - Neurotoxidade e neurodegeneração pelo Metilmercúrio 

(MeHg) (1,2,6,8,10,12,13,14,15)
-Dano irreversível (1,15)
-Maior impacto em crianças e adolescentes (5,12)
-Neurodegeneração associada à Moléstia de Parknson 
(Motiá e Mokoa Parakanã do rio Xingú e São Sebastião 
(16) e Kamondjá do rio Cateté (17) e Moléstia de 
Alzheimer (1)
-Comprometimento da cognição (2,5,11,12,15)
- Comprometimento da visão (1,2,6,9,11,12,13), 
frequente entre os Xikrin (17)
- Diminuição da inteligência (11)
- Dificuldade no aprendizado (12)
- Dor de cabeça (9), frequente entre os Xikrin (17)
- Perda da memória (1,2,9,11,12,13)
- Tontura e vertigem (2), presente entre os Xikrin (17)
- Déficits emocionais (12)
- Alterações comportamentais (13)
- Depressão (2,9), presente entre os Xikrin (17)
- Dificuldade na concentração (12,13)
- Distúrbios sensoriais (12)
- Comprometimento motor (1,11,12,13,15)
- Dificuldade em andar (12,13,14)
- Tremores (2,12,13), presente entre os Xikrin e 
Parakanã (16,17)
- Fraqueza (2,13) 
- Fadiga (2,13)
- Paralisias e parestesias (2,12,13,15)
- Epilepsia (9), presente entre os Xikrin e Parakanã 
(16,17)
- Demência ou problemas psicóticos (8) presente entre 
os Xikrin e Parakanã (16,17)
- Comprometimento da audição (12,13)
- Efeitos neuropsicológicos entre crianças ribeirinhas do 
rio Madeira consumidoras de peixes com 
comprometimento dos testes de atenção, linguagem, 
memória viso-espacial (11)
- Stress oxidativo com dano celular (5,12) entre crianças 
ribeirinhas de 5 a 17 anos e adolescentes consumidoras 
de peixes do rio Madeira (5,12)
- Ataxias (12)

2º Sistema Renal - Nefrotoxidade levando à perda da função dos rins 
(3,8,10,12,13,14,15) presente entre os Xikrin (17) e 
Parakanã (16)
- Patologia autoimune contra rins (8)

3º Genotoxidade - Promove dano ao DNA (mutações) (4,9,14,15)
- Promove dano mitocondrial (1,2,6,9,12,15)
- Aqueles ribeirinhos e indígenas com mais de 10 ug/g 
de Mercúrio (Hg) (valor normal < 2 ug/g) e gene APOE4 
(mais presente entre indígenas) (1) apresentam maior 
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susceptibilidade à doença de Alzheimer com mais idade 
por acumularem mais mercúrio (1,12) constatado no rio 
Tapajós e Lago de Tucuruí (1,12)
- Desregulação da expressão gênica (15)
- Transgeracional (6)

4º Carcinogênese e 
Teratogênese

- Promove tumores malignos (8,9,12,14), presente entre 
os Xikrin (17)
- Promove mal formações fetais (8,12,14), presente 
entre os Xikrin (17)

5º Órgãos Hepático e Gástrico - Promove disfunções no fígado (14) e trato digestivo 
(15)

6º Sistema Vascular - Promove distúrbio vascular (12)
- Promove infarto do miocárdio (8,9,13,14)
- Promove miocardiopatia (14)
- Promove arritmias (14)
- Promove aterosclerose (14)
- Promove pressão arteriolar irregular (9,13)
- Promove hipertensão arterial (8,12,13,14), presente 
entre os Xikrin (15)
- Atravessa a placenta comprometendo o cérebro fetal 
(5,14)

7º Sistema Imune - Promove autoimunodisfunção em crianças (8,13)
- Promove imunotoxidose nos peixes e homens com 
injúria nos rins (8,11)
- Promove autoimunidade (8), presente entre os Xikrin 
(17)
- Promove mal funcionamento imune (9,13)
- Promove imunossupressão (8)
- Promove vulnerabilidade ao lúpus sistêmico com 2 
jovens acometidas entre os Xikrin do Cateté (8,17)
- Promove aptose dos timócitos (9)
- Promove inflamação sistêmica (13)

8º Sistema Respiratório - Promove dano pulmonar (14)
- Promove pneumonite (8,9,14), presente entre as 
crianças Xikrin (17)
- Promove bronquite necrotizante (8,14)

9º Diabetes Mellitus - Maior prevalência (12), presente entre os Xikrin (17)
10º Pele - Promove prurido (8), presente entre os Xikrin (17)

- Promove dermatite (8), presente entre os Xikrin (17)
- Promove erupção eritematosa (8), presente entre os 
Xikrin (17)
- Promove ulceração (8) 
- Promove acrodinia (8)

11º Sistema Reprodutivo - Promove impotência (14)
- Promove redução da mobilidade e do número de 
espermatozoides (14)
- Promove desordem menstrual
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