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OBJETIVOS

▪ Refletir acerca dos danos causados aos 
moradores(as)/trabalhadores(as) fruto da exposição direta e 
indireta da poluição no ambiente de trabalho, assim como dos 
desastres ambientais decorrente das atividades dos grandes 
empreendimentos;

▪ Pensar as estratégias das grandes empresas na transferência de 
responsabilidade do cuidado da saúde de 
moradores(as)/trabalhadores(as) ao sistema público de saúde 
sem qualquer contrapartida social;

▪ Indicar sugestões de estratégias de enfrentamento a prática 
sistêmica de adoecimento de moradores(as)/trabalhadores(as) 
em decorrência das atividades industriais.



Algumas questões de fundo

▪ Toda a dinâmica sócio-econômica-espacial de Barcarena (e da Amazônia) 
OBEDECE aos interesses externos ao lugar e a região;

▪ Há uma tríplice responsabilidade (estado, capital nacional e internacional) em 
relação aos passivos ambientais, culturais e sociais sentidos em Barcarena; 

▪ É necessário por o problema sócio-ambiental de Barcarena considerando 3 eixos:

 1) o impacto sinérgico do conjunto das atividades minerais e logística-portuária na 
vida dos trabalhadores(as)/moradores(as);

 2) olhar multiescalar de enfrentamento das demandas;

3) A imposição de um modelo de “desenvolvimento” fundado no primado dos 
interesses do grande capital ligado ao circuito superior da economia, negando ou 
se sebrepondo as dinâmicas locais e regionais.



O contexto...

▪ A crise energética internacional 
(1973 e 1979);

▪ Ditadura militar (1964-1985)

▪ Nova Divisão Internacional do 
Trabalho (DIT), onde a Amazônia 
se apresenta como fornecedora 
de matéria prima barata aos 
grandes centros do capitalismo.



Capital, trabalho e mais-valia

Emprego
s Produção

460 mil

Toneladas/an
o

160 mil 
toneladas/an

o

1.300

Empregos 
diretos

3.638

Empregos 
diretos

Fonte: (Albras 2017;Tourinho 
1991 & Observatório Social 
2008)

Albras
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cultural
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ambiental





É preciso considerar 
a totalidade do 
processo...



O PACTO (DES) GLOBAL 

O Pacto Global é uma iniciativa 
desenvolvida pela ONU com o 
objetivo de mobilizar a 
comunidade empresarial 
internacional para a adoção, em 
suas práticas de negócios, de 
valores fundamentais e 
internacionalmente aceitos nas 
áreas de direitos humanos, 
relações de trabalho, meio 
ambiente e combate à corrupção 
refletidos em 10 princípios.



10 princípios
Declaração Universal de Direitos Humanos; Declaração da 

Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho; Declaração do Rio 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; Convenção das 

Nações Unidas Contra a Corrupção:

DIREITOS HUMANOS

• As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de 

direitos humanos reconhecidos internacionalmente; e

• Assegurar-se de sua não participação em violações 

destes direitos.

MEIO AMBIENTE

• As empresas devem apoiar uma 

abordagem preventiva aos desafios ambientais;

• Desenvolver iniciativas para promover maior 

responsabilidade ambiental; e 

• Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias 

ambientalmente amigáveis.



TRABALHO

As empresas devem apoiar a liberdade 
de associação e o reconhecimento 
efetivo do direito à negociação coletiva;

A eliminação de todas as formas 
de trabalho forçado ou compulsório;

A abolição efetiva do trabalho infantil; e

Eliminar a discriminação no emprego

CORRUPÇÃO

As empresas devem combater 
a corrupção em todas as suas formas, 
inclusive extorsão e propina.

A Norsk Hydro é participante do Pacto 

Global desde 26 de julho de 2000.



Enquanto isso...no 
mundo real...

• Desrespeito a legislação 
ambiental;

• Práticas antisindicais como 
norma de atuação;

• Assédio moral;

• Conflitos com as 
comunidades locais;

• Não reconhecimento do 
passivo sócio-ambiental.



Que fazer?
AÇÃO DIRETA

• Articular a luta numa dimensão multiescalar 

(local, regional, nacional e internacional);

Ex.: Organizar encontros regionais, nacionais e 

internacionais de atingidos por grandes obras e 

atividades minerais de forma a trocar experiências 

para (re) avaliar estratégias de ativismo social em 

rede;

• Exercer pressão nos organismos internacionais 

(ONU, OIT, ext.) através de comunicados, 

denúncias e outros mecanismos, denunciando as 

práticas de violações de tratados como o Pacto 

Global, entre outros;

• Criar uma rede de comunicação que articule as 

lutas em várias escalas

• Criar um fundo solidário de ajuda mútua que 
financie ações de fortalecimento local dos 
movimentos e coletivos de luta.



Que fazer?
AÇÃO INSTITUCIONAL

Ex.: Sistematizar os trabalhos 

científicos que tratam das 

grandes obras e da atividade 

mineradora na Amazônia 

(Barcarena/Abaetetuba) em 

diferentes dimensões.

• Criar espaços de trocas de 

experiências de ações entre 

MPF/MPE/PM/CM, etc, com 

outros municípios e estados que 

são impactados por grandes 

obras. 
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