
 

 

 

COVID-19: As empresas mineradoras colocam os 
trabalhadores e a comunidades em maior risco 

 

Os executivos da mineração lavam suas mãos. É lógico: lavam as mãos da 

responsabilidade pelo bem-estar dos trabalhadores e comunidades.   

Ao deixar de atuar rapidamente para restringir ou 

suspender suas operações por conta da COVID-19, 

as empresas mineradoras estão colocando os 

trabalhadores e as comunidades em maior risco. 

Aqui trazemos dez pontos a considerar: 

1. As minas estão em lugares isolados com 

recursos de saúde limitados: Os projetos e 

operações de mineração costumam estar em 

lugares isolados e distantes das instalações e 

recursos de saúde adequados. As comunidades 

indígenas e rurais que já sofrem a carga de um acesso insuficiente aos serviços sociais 

básicos podem ficar sem ajuda. 

2. As minas estão confinadas e congestionadas: Normalmente a mineração requer um grande 

número de trabalhadores que trabalham juntos em espaços confinados, e compartilham as 

mesmas instalações para comer, dormir e se banhar. O distanciamento social é difícil, ou 

quase impossível, de praticar nessas condições, o que faz aumentar os riscos de transmissão. 

3. Os trabalhadores da mineração, em geral, costumam se deslocar bastante para chegar 

ao seu local de trabalho: A maioria das minas de hoje depende de mão de obra que circula, 

e a possibilidade de que a COVID-19 se introduza em comunidades remotas e vulneráveis 

pela frequente exposição a uma força de trabalho itinerante é grande. Muitas funções são 

realizadas por trabalhadores que se deslocam através de ônibus ou aviões. As operações 

internacionais, em alguns casos, dependem de engenheiros e gerentes que entram e saem de 

outros países. 
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4. Os campos de sondagem são improvisados: As empresas de sondagem normalmente 

montam e trasladam pequenos acampamentos que devem ser portáteis e são muito básicos. 

Em geral estão longe das principais estradas e povoados, e os trabalhadores têm um acesso 

limitado inclusive aos serviços básicos de saúde. Também é mais provável que eles se 

encontrem com populações vulneráveis que, se isso não acontecesse, estariam protegidas por 

seu isolamento. 

5. Aumento de condições preexistentes: Alguns trabalhadores da mineração e comunidades 

atingidas já são obrigados a lidar com doenças respiratórias e pulmonares, ou com a 

toxicidade por metais pesados. O contato com o vírus pode ser especialmente danoso para 

essas pessoas. 

6. Acesso reduzido à água limpa: Muitas minas consomem e contaminam grandes 

quantidades de água, normalmente às custas das fontes locais de água limpa. A lavagem de 

mãos frequente, tanto para os trabalhadores das minas como para as comunidades, pode não 

ser possível em muitos lugares rurais e remotos. 

7. Aumento da tensão e da violência: Não se pode permitir que as companhias mineradoras se 

aproveitem da COVID-19 para impor projetos de mineração que não contam com o 

consentimento das comunidades locais, ou para reprimir as comunidades que se opõem a 

suas atividades. 

8. Trabalhadores terceirizados em maior risco: A maioria das minas hoje em dia se utiliza 

com frequência de mão de obra terceirizada. É provável que esses trabalhadores não possam 

contar com uma licença remunerada em caso de doença, não possam se colocar em 

isolamento por falta de garantias de emprego e não tenham como cobrir seu tratamento no 

caso de contraírem o vírus. 

9. O excesso de trabalho pode ampliar o risco: Nos locais em que as empresas tem optado 

pelo trabalho em turnos em resposta à COVID-19 para manter a mina em funcionamento, é 

natural que esses mesmos trabalhadores trabalhem mais horas e estejam longe de suas 

famílias durante um período de tempo indefinido. O esgotamento leva a acidentes e/ou a um 

risco maior de infecção. 

10. A mineração não é um serviço essencial: A mineração só poderia ser considerada um 

serviço essencial quando as reservas existentes forem insuficientes e seus produtos forem 

necessários para atender às necessidades de emergência – por exemplo, fabricar respiradores, 

não carros; construir hospitais, não prédios de escritórios. Porém, mesmo nas circunstâncias 

mais essenciais, a mineração não deveria ocorrer sem consentimento. 

– miningwatch.ca  
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