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RESUMO 

 

MULTIPLICIDADE LABORAL EM PARELHAS/RN: UMA ANÁLISE DOS 

TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE BASE MINERAL 

 

O município de Parelhas/RN faz parte de um dos núcleos de desertificação classificados pelo 

Ministério do Meio Ambiente. Nesse contexto, os trabalhadores rurais do Semiárido precisam 

estar preparados para suportar os períodos de estiagem, buscando diversificar suas fontes de 

renda, para que assim não dependam somente das condições climáticas, sendo as atividades de 

base mineral uma alternativa de complementação de renda dessas pessoas. Devido a isso, o 

objetivo deste estudo é analisar a relação existente entre as atividades de base mineral e a 

agricultura, traçar um perfil dos trabalhadores que desempenham atividade de base mineral no 

município de Parelhas/RN a fim de avaliar suas características laborais. Pesquisa bibliográfica, 

documental e formulários aplicados pelo Programa Saúde da Família (PSF) em 2007, foram 

utilizados para o alcance desses objetivos. Os resultados apontaram que existe uma relação 

intrínseca entre as atividades de base mineral e agricultura no Rio Grande do Norte, estado do 

Nordeste com a maior proporção de estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar e 

receitas de exploração mineral, onde se destacam suas microrregiões de Mossoró, Vale do Açu 

e Seridó Oriental. Em Parelhas foi possível perceber que os trabalhadores que exercem 

atividades de base mineral são também agricultores, mas não em sua maioria, comprovando 

que a pluriatividade é uma realidade no município, mesmo não sendo predominante entre os 

trabalhadores em atividades de base mineral. O grupo estudado se mostrou extremamente frágil 

devido às suas condições laborais, principalmente os que associam a mineração com a 

agricultura.  

 

PALAVRAS-CHAVE: agricultura, pluriatividade, saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

LABOR MULTIPLICITY IN PARELHAS / RN: AN ANALYSIS OF MINING WORKERS 

 

The man of the semiarid must be prepared to withstand the periods of drought. In this sense, 

they associate different activities to make feasible the multiplicity of income sources, thus 

avoiding dependence on climatic conditions, with mining being an alternative activity for the 

rural workers. The objective of this study is to analyze the relationship between mining and 

agriculture, to draw a profile of the workers that perform mining activity in the municipality of 

Parelhas/RN to evaluate their labor characteristics, as well as to verify what activities are 

performed by these individuals, associating the most vulnerable to existing public policies. 

Bibliographic and documentary research and form applied by the Health Family Program (PSF 

- Programa Saúde da Família) in 2007 were used to reach these objectives. The results showed 

that there is an intrinsic relationship between mining and agriculture in Rio Grande do Norte 

and, more specifically, in the microregion of the Eastern Seridó. In Parelhas it was possible to 

perceive that the workers who perform activities of mineral base are also farmers, but not for 

the most part of them, proving that pluriactivity is a reality in Parelhas/RN, even though it is 

not predominant among mining workers. The studied group is extremely fragile due to its 

working conditions, especially those that associate mining with agriculture. There is nothing 

forwarded or in force, regarding the laws or public policies that contemplate the individuals that 

possess this occupational duality. Farmers and miners are housed as special insured for family 

farmers to ease the wear and tear of these arduous activities when they reach old age. 

 

KEYWORDS: agriculture, health, pluriactivity.  
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1- INTRODUÇÃO GERAL 

 

O homem do semiárido tem uma relação profunda com o espaço em que vive. Segundo 

Ab’Saber (2003), ele tem vivência do espaço sertanejo, conhece suas potencialidades, plantas 

e animais significativos à sua sobrevivência. Reconhece na natureza os sinais de um ano 

invernoso, pois suas heranças culturais, baseadas em um saber não sistematizado, conferem-lhe 

a possibilidade de saber o período correto de semear as sementes, para ter na agricultura os 

alimentos básicos para atender às suas necessidades e às de sua família. 

Dessa forma, os nativos dessa região conseguem conviver com o elevado déficit de água 

característico do local, visto que a região possui baixos índices pluviométricos, irregulares, pois 

se concentram em um período do ano, e altas temperaturas, o que acarreta em uma maior taxa 

de evapotranspiração (BRASIL, 2007). 

Esse quadro demonstra que o homem residente no semiárido precisa estar preparado para 

suportar os períodos de estiagem. De acordo com Ab’Saber (2003 p. 95) “os trabalhadores das 

caatingas não podem conviver com a miséria, o desemprego aviltante, a ronda da fome e o 

drama familiar profundo criado pelas secas prolongadas”. Neste sentido, associam diferentes 

atividades como complementação de fontes de renda, evitando-se assim a dependência das 

condições climáticas. 

Poder contar com diferentes fontes de renda é uma estratégia importante para as famílias que 

residem no Semiárido, pois é a partir dela que há a fixação da população do meio rural, como 

também há a elevação e fixação das rendas das famílias rurais (GRAZIANO DA SILVA; 

GROSSI; CAMPANHOLA, 2002). 

As atividades de base mineral são alternativas aos trabalhadores rurais de Parelhas/RN. 

Entretanto, apesar de complementar a renda desses trabalhadores, são atividades que podem ser 

extremamente impactantes ao meio ambiente e à saúde do trabalhador. 

 

Contextualização da pesquisa 

 

Entre os anos de 2007 e 2012 desenvolveu-se o projeto ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICO-

AMBIENTAIS, GEOLOGIA E SAÚDE EM ÁREAS URBANAS E RURAIS, registrado junto 

à Pró-reitoria de Pesquisa da UFRN. No contexto deste projeto, dentre outros temas, foram 

desenvolvidas duas dissertações de Mestrado do PRODEMA, no município de Parelhas (Lima, 

2009; Melo, 2011).  
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Lima (2009) realizou um estudo observacional do tipo descritivo transversal a respeito dos 

internamentos por doenças respiratórias ocorridas no hospital Dr. José Augusto Dantas entre os 

anos de 1996-2006, buscando dar suporte à hipótese de que a incidência de pneumoconioses no 

município de Parelhas estaria relacionada às atividades de base mineral. Embora o estudo do 

tipo observacional tenha sido pontual, foi pioneiro na região. Os dados obtidos possibilitaram 

a confirmação da hipótese central da pesquisa, de que os casos de pneumoconioses em Parelhas 

e nos municípios vizinhos têm relação com as atividades de base mineral (LIMA, 2009; LIMA 

et al., 2013).  

Em Melo (2011) encontram-se descritas as atividades de base mineral (ABM) no município de 

Parelhas, especialmente as relacionadas aos processos produtivos de extração e beneficiamento 

de cerâmica vermelha e minerais em pegmatitos, os quais são conduzidos por pequenas 

empresas de mineração ou garimpeiros. O estudo do processo de trabalho foi baseado na 

observação direta, registro fotográfico, análise ergonômica, de saúde e de segurança no 

trabalho, entrevistas e questionário estruturado com trabalhadores das duas atividades. Os 

resultados indicaram necessidade de melhoria no ambiente de trabalho tanto da cerâmica 

vermelha como em lavra de pegmatitos, adequação dos trabalhadores às normas de segurança 

específica para os locais de trabalho, maior atenção e cuidado relacionado à ergonomia e 

segurança no trabalho, maior importância às relações econômicas e sociais entre as atividades 

desempenhadas, trabalhadores e as empresas do ramo, e uma melhor e maior integração das 

políticas sociais, com intervenção dos vários setores da sociedade com vistas à transformação 

da atual situação social, cultural, laboral e educacional (MELO, 2011; MELO et al., 2013). 

No ano de 2007, integrando um conjunto de ações relacionadas à prevenção de doenças 

respiratórias, foi elaborado no hospital Dr. José Augusto Dantas um formulário denominado 

“Saúde do Trabalhador – Silicose – Perfil Epidemiológico”. A Secretaria de Saúde do 

Município de Parelhas aplicou esse formulário para obter informações sobre sintomas 

respiratórios, dentre outras (ver Anexo 1), nos domicílios atendidos pelo Programa Saúde da 

Família (PSF), nas zonas rural e urbana do município. Através dos Agentes Comunitários de 

saúde (ACS) foram aplicados 2008 formulários, o que representa cerca de 10% da população 

de Parelhas. Esse formulário permitiu a obtenção de dados inéditos, constituindo um 

levantamento único de caracterização da população de Parelhas no ano de 2007. A aquisição 

destas informações constitui caso raro de registro referente à saúde do trabalhador com uma 

amostra tão representativa da população de Parelhas.  

Considerando o escopo dos trabalhos anteriores (LIMA, 2009; MELO, 2011; LIMA et al., 

2013; MELO et al., 2013), com foco em atividades de base mineral, e que os mesmos já 

indicavam a agricultura como atividade relacionada aos garimpeiros, optou-se por um recorte 
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ocupacional para o presente estudo: foram analisados formulários nos quais constasse como 

ocupação atual ou anterior alguma atividade de base mineral. Os formulários nos quais os 

respondentes citaram exercer ou ter exercido algum tipo de atividade de base mineral, 

totalizaram 717 (35% dos 2008 formulários) e constituíram a fonte de dados para o presente 

trabalho.   

 

1.1- Agricultura familiar 

 

A agricultura familiar teve seu reconhecimento institucional no Brasil através da Lei nº 

11.326/2006, a chamada de Lei da Agricultura Familiar. Essa lei definiu as características do 

agricultor familiar, como também as áreas para planejamento e execução das ações do Plano 

Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.  

Todavia, a história dos agricultores do país se iniciou no período Colonial, quando era 

desenvolvida por índios, negros, mestiços, brancos não herdeiros e imigrantes europeus na 

periferia das grandes propriedades e da monocultura de exportação. Era uma atividade 

secundária e à margem das políticas públicas da época (ALTAFIN, 2007). 

Altafin (2007) explica que as mudanças no campo passaram a ocorrer a partir da primeira 

metade do século XX, período em que o país deixa de ser de base primário-exportadora para 

ser urbana-industrial, época que se iniciam as lutas dos operários e a organização dos 

trabalhadores rurais, “ [...] é o momento a partir do qual não só o rural se constitui de forma 

mais sistemática como objeto teórico e empírico de estudos, mas se afirma, simultaneamente, 

enquanto problema político” (PORTO, 1997, p.26). 

Em 1964, o governo militar criou o Estatuto da Terra, através da Lei nº 4504/64. Embora fosse 

uma medida pública para a questão agrária, foi bastante modificada, privilegiando a grande 

propriedade enquanto geradora de divisas pela exportação de produtos agrícolas e consumidora 

de produtos industriais destinados à agricultura (ALTAFIN, 2007). A dita “ modernização 

conservadora” aconteceu de forma excludente e concentrada, mesmo com os altos índices de 

produtividade (MARTINE, 1990). 

Já nos anos 1980, devido à crise econômica pela qual passava o Brasil, o padrão de 

financiamento da agricultura, baseado no crédito altamente subsidiado, também entra em crise, 

o que abriu espaço para o pequeno produtor e um aumento no número de pequenos 

estabelecimentos agrícolas. (SOUZA, 2012). 

Nos anos 1990, com a pressão dos movimentos dos trabalhadores rurais pela inclusão de 

políticas agrárias no processo de desenvolvimento do país, foram criados diversos projetos de 

assentamentos, assim como o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
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Familiar), representando a primeira política nacional exclusiva para a produção familiar 

(ALTAFIN, 2007). 

Nesse contexto, se confirma o termo agricultura familiar, sendo decisiva a divulgação do estudo 

realizado entre a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - FAO e 

o Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (FAO/INCRA, 1995). Nesse trabalho, 

o modelo familiar é aquele em que há uma relação intrínseca entre trabalho e gestão; processo 

produtivo conduzido pelos produtores; diversidade produtiva; durabilidade dos recursos e bem-

estar familiar; e utilização de trabalho assalariado de forma a complementar a força de trabalho 

já existente (FAO/INCRA, 1995). 

A FAO/INCRA (1996, p. 4) define agricultura familiar: 

 

 [...] a partir de três características centrais: a) a gestão da unidade produtiva e os 

investimentos nela realizados são feitos por indivíduos que mantém entre si laços de 

sangue ou casamento; b) a maior parte do trabalho é igualmente fornecida pelos 

membros da família; c) a propriedade dos meios de produção (embora nem sempre da 

terra) pertence à família e é em seu interior que se realiza sua transmissão em caso de 

falecimento ou aposentadoria dos responsáveis pela unidade produtiva.  

 

Os dados presentes nos trabalhos da FAO/INCRA confirmaram a forte presença da agricultura 

familiar no meio rural brasileiro, dando uma enorme contribuição para a construção de políticas 

públicas para promover ações ligadas ao campo. 

De acordo com o IBGE (2006), os agricultores familiares representam 87,9% do total de 

estabelecimentos agropecuários do Brasil, ocupando 32% da área total.  

 

1.1.1- Agricultura familiar no Nordeste  

 

De acordo com o último Censo Demográfico, a população rural do Brasil é de 29.852.986 

pessoas, 15,65% da população do país. No Nordeste, dos seus 53.078.137 habitantes, 26,87% 

estão no meio rural, o que a torna a região com a maior população rural do país 

proporcionalmente a sua população total (IBGE, 2010a). 

Assim como possui a maior população rural, o Nordeste também possui a maior predominância 

de agricultura familiar do país (Tabela 1). 
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Tabela 1: Número de estabelecimentos agropecuários, área e pessoal ocupado na agricultura 

familiar. 

  

Nº de estabelecimentos 

agropecuários 

Área territorial total dos 

estabelecimentos 

agropecuários 

Pessoal ocupado nos 

estabelecimentos 

Área 
Agricultura 

familiar 
% 

Agricultura 

familiar 
% 

Agricultura 

familiar 
% 

Brasil 4.551.855 100 80.250.453 100 13.048.252 100 

Nordeste 2.274.114 49,9 28.332.599 35,3 6.716.706 50,4 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2006.     

 

Aqui pode-se perceber que o Nordeste possui 49,9% dos estabelecimentos agropecuários do 

Brasil que desenvolvem a agricultura familiar; contudo, só ocupa 35,3% de área territorial em 

relação as demais regiões que desempenham essa atividade, o que revela a má distribuição 

fundiária característica da região. Outro dado relevante na tabela é a quantidade de pessoas 

ocupadas nesses estabelecimentos, onde os nordestinos aparecem como 50,4%, mostrando a 

necessidade de mão de obra nessa ocupação, uma vez que a produção agrícola é 

predominantemente rudimentar. A baixa tecnologia também faz com que a produtividade seja 

bastante inferior, quando comparada com a da agricultura patronal. 

A agricultura na região é muito diversificada, tanto na tecnologia utilizada quanto na produção 

agrícola. É marcada pela monocultura de cana-de-açúcar ao longo do seu litoral e no interior 

com os polos agroindustriais de fruticultura (Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte) e áreas 

de moderna agricultura de grãos (Bahia, Piauí, Maranhão) (ARAÚJO, 1995); e pela agricultura 

familiar, onde se destaca o cultivo de mandioca, feijão, milho, algodão, feijão e banana (IBGE, 

2006).   Essa dicotomia se deu pelo avanço seletivo do capital que diferenciou os espaços, 

fazendo com que o setor moderno convivesse com o tradicional, criando polos de atividades 

econômicas dentro da própria região (ARAÚJO, 2000), ou seja, os investimentos em 

modernização ficaram concentrados na produção em grande escala de culturas de interesse do 

mercado. 

Essa má distribuição do capital ao longo da história do Brasil, fez com que o Nordeste ficasse 

marcado pela pobreza, o que se refletiu no desenvolvimento de suas atividades, onde parte de 

sua população buscou na agricultura uma forma de sobrevivência. 

Nessa região, três fatores se destacam como determinantes da pobreza: a privação do acesso à 

terra, a privação do acesso à água e a constante ocorrência das secas (MATTEI, 2012). 

A pobreza nessa região está atrelada à sua construção histórica, sobretudo às suas relações de 

produção, inicialmente assentadas na monocultura em grandes propriedades, trabalho escravo 
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e produção voltada à exportação. Hoje essas relações permanecem amparadas pela grande 

propriedade privada e trabalho assalariado precário, fortalecendo a exclusão social, uma vez 

que o agricultor fica restrito a produzir em seus estabelecimentos, tendo que se submeter a 

arrendamentos/parcerias para aumentar sua produção ou trabalhando a baixos salários em 

outras propriedades, principalmente no período da seca. 

A seca é um fenômeno que tem sido enfrentado constantemente pelos agricultores nordestinos, 

fragilizando sua reprodução social, pois a família perde a lavoura, os rebanhos e oportunidades 

de trabalhos agrícolas que mantém em propriedade de terceiros. Além disso, a falta de água 

torna sua vida mais penosa, uma vez que inviabiliza a produção de alimentos e a criação de 

animais, como também os faz ter de procurar esse recurso a longas distâncias de casa 

(DUARTE, 2011).  Esse autor também coloca que, devido aos solos do Nordeste serem pobres, 

o volume de produção é limitado, o que deixa a família sem condições de produzir excedentes 

para uso durante as adversidades provocadas pela estiagem. 

Todavia, mesmo com todas as dificuldades encontradas, a agricultura familiar nordestina 

persiste através das transferências (CRUZ, 2013), intervenções do Estado (via construção de 

barragens e cisternas, crédito rural e outros) como também pela adesão a atividades não 

agrícolas, permitindo que as famílias tenham outra ocupação além da agricultura e permaneçam 

no campo. A esse fenômeno se denomina pluriatividade. 

 

1.2- Pluriatividade 

 

A agricultura sempre teve lugar de destaque no espaço rural; entretanto, com as mudanças 

ocorridas nas dinâmicas do campo, não é de hoje que a mesma vem sendo condicionada por 

outras atividades, chamadas não agrícolas. Tal fato fez com que houvesse uma mudança 

estrutural nas famílias; seus membros passaram a desempenhar atividades não agrícolas, além 

da agricultura, dentro ou fora de suas propriedades. Essa estratégia de reprodução social e 

econômica das famílias rurais, denomina-se pluriatividade. 

De acordo com Schneider (2003b, p.100-101):  

A pluriatividade refere-se a situações sociais em que os indivíduos que compõem uma 

família com domicílio rural passam a se dedicar ao exercício de um conjunto variado 

de atividades econômicas e produtivas, não necessariamente ligadas à agricultura ou 

ao cultivo da terra, e cada vez menos executadas dentro da unidade de produção. 

 

Anjos (2003, p. 90) complementa a definição ao dizer que: 

A pluriatividade é um fenômeno no qual os componentes de uma unidade familiar 

executam diversas atividades com o objetivo de obter uma remuneração pelas 

mesmas, que tanto podem desenvolver-se no interior como no exterior da própria 

exploração, através da venda da força de trabalho familiar, da prestação de serviços a 
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outros agricultores ou de iniciativas centradas na própria exploração que 

conjuntamente impliquem no aproveitamento de todas as potencialidades existentes 

na propriedade e/ou em seu entorno. 

No Brasil, segundo Schneider (2003a), o debate sobre a pluriatividade é recente, tendo seus 

principais estudos realizados na década de 1990 e publicados por Anjos, em 1995; Carneiro, 

em 1993 e 1996; Neves, em 1995 e 1997; e Schneider, em 1994 e 1995, além dos estudos 

coordenados por José Graziano da Silva sobre o "novo rural brasileiro". 

Para Graziano da Silva e outros autores da mesma vertente, o progresso do capitalismo no 

campo, através da modernização das atividades agrícolas, fez com que a divisão social do 

trabalho se dividisse em várias ocupações: agrícolas e não agrícolas. Nessa perspectiva, a 

pluriatividade resulta da existência da atividade não agrícola, sendo a expressão do 

“transbordamento do urbano sobre o rural”, caracterizando a redução do peso econômico da 

atividade agrícola. 

Embora Schneider (2003a) concorde que o padrão pós-fordista transformou o mercado de 

trabalho, também reconhece que por mais que a família rural esteja em um meio capitalista ou 

em um meio em que o capitalismo avança, a pluriatividade não pode ser encarada somente 

como forma de persistência da agricultura familiar no meio rural, mas sim como uma estratégia 

interna de reprodução social da família que possui essa multiplicidade laboral (SCHNEIDER, 

2001). 

A pluriatividade é algo mais complexo do que uma simples consequência da modernização da 

agricultura e não ocorre de forma marginal e transitória, é um “[...] fenômeno permanente e 

representa muito mais do que uma mera suplementação de rendas.” (SCHNEIDER, 2001, p. 

165). 

As diversas pesquisas sobre pluriatividade no país abriram espaço para uma série de debates 

sobre os aspectos positivos e negativos da inclusão dos agricultores familiares brasileiros. Uns 

acreditam que esse fenômeno pode fornecer uma dinamização social e econômica das famílias 

do campo; e outros que percebem a pluriatividade mais como um mecanismo de subordinação 

dos agricultores familiares ao sistema capitalista (CANDIOTTO, 2007). 

Schneider (2003a) se posiciona de forma favorável a esse fenômeno frente às novas dinâmicas 

rurais. “A pluriatividade é vista como uma forma de acomodar a mudança, de se adaptar à 

realidade da agricultura, minimizando riscos, maximizando oportunidades, construindo uma 

família e permanecendo na terra" (SCHNEIDER, 2003a, p.97). 

Já Alentejano (1999), vê a pluriatividade como algo que não mantém a agricultura, mas a 

desestrutura, uma vez que não é uma opção, mas sim uma imposição do mercado e do capital 

financeiro. Outros pesquisadores também veem consequências negativas desse fenômeno, 

como a secundarização da agricultura, alteração das estratégias de reprodução familiar, perda 
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da identidade da família com a agricultura e outros (CANDIOTTO, 2007). Guanziroli (2001) 

não se opõe a pluriatividade, mas atenta para a necessidade de se entender suas particularidades 

no Brasil, não apenas se adotando teorias importadas, mas sim construindo um projeto de 

desenvolvimento rural apoiado na produção familiar, uma vez que as atividades não agrícolas 

estão limitadas pela elevada concentração de riqueza no país. 

É notório que a pluriatividade não é a única e melhor alternativa para o desenvolvimento do 

meio rural; entretanto ela é considerada como uma estratégia da família que opta por acionar 

ou não esse mecanismo para garantir sua reprodução social (SCHNEIDER, 2007), com 

destaque ao papel relevante do Estado e de suas políticas públicas no sentido de estimula-la e 

fortalece-la.  

Esse fenômeno se manifesta de diversas formas a partir das especificidades da região, em 

função de suas características e construção histórica, sendo necessária a definição de escalas 

geográficas de análise para uma melhor compreensão do tema. 

 

1.2.1-  A família pluriativa do Nordeste 

 

Tendo em vista as mudanças ocorridas no meio rural, no Brasil, a pluriatividade se manifestou 

de diferentes formas devido a heterogeneidade de seu território. 

Na região Nordeste, esse fenômeno se manifestou de forma diferente da Europa, América do 

Norte e o próprio Sul do país, bastante modernizado, uma vez que as famílias rurais nordestinas 

geralmente sobrevivem da agricultura de subsistência, atividades não agrícolas e benefícios 

(pensões, aposentadorias e outros) (CRUZ, 2013). 

A pluriatividade no Brasil, segundo Nascimento (2009), é caracterizada de maneira mais 

acentuada em regiões com maiores índices de pobreza. Esse fenômeno é crescente no Nordeste, 

uma vez que nessa região a agricultura possui baixo dinamismo econômico e baixa geração de 

renda, o que a torna uma estratégia de sobrevivência para as famílias rurais às condições de 

vida as quais estão submetidas. 

O autor também afirma que o atraso tecnológico predominante na região é que faz a agricultura 

absorver a mão de obra excedente. Dessa forma, há uma reprodução da pobreza nas famílias 

rurais, sendo a pluriatividade uma maneira de enfrentamento a essa realidade, uma vez que as 

economias locais são precarizadas e de baixo dinamismo econômico (NASCIMENTO, 2009), 

como serviços domésticos, da construção civil e extração mineral em algumas regiões. 

Outro fator que se destaca no Nordeste para a procura de outra atividade é a irregularidade de 

chuvas. As secas constantes dificultam o plantio e a criação de animais, como também a 

qualidade de vida das pessoas. Sem acesso aos recursos hídricos, famílias ficam propensas a 
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desenvolver doenças e tendem a migrar procurando outras formas de sobrevivência. “Quando 

essas irregularidades climáticas ocorrem, a agricultura praticamente desaparece, dando origem 

as estratégias de reprodução social das famílias baseadas nas transferências de renda e nas 

ocupações não-agrícolas nos meios rural e urbano. ” (CRUZ, 2013, p. 51). 

Santos (2015) confirma essa questão quando relata que o clima desfavorável ao desempenho 

da agricultura e a dificuldade para se aposentar daqueles que trabalham somente na mineração 

faz com que as pessoas combinem essas duas atividades no município de Parelhas/RN, 

denominando-os de “agromineradores”. 

Santos e Souza (2016) também trazem essa problemática ao discutir a pluriatividade dos 

agricultores familiares de Parelhas/RN, que associam a agricultura com a mineração e os 

impactos ambientais e a saúde do trabalhador a partir dessa combinação de atividades, 

chamando-os de “ agricultor-garimpeiro”.  

O Censo Agropecuário de 2006 traz dados sobre essa questão (Tabela 2). Nela pode-se perceber 

que o Nordeste possui quase metade dos estabelecimentos agropecuários em que o produtor ou 

algum membro de sua família desempenha alguma atividade fora de sua propriedade, o que 

comprova a manifestação intensa do fenômeno da pluriatividade na região. 

 

Tabela 2: Número de estabelecimentos agropecuários em que o produtor ou membro da família 

declarou ter atividade fora de sua propriedade. 

Área 

Estabelecimentos agropecuários 

em que o produtor declarou ter 

atividade fora de sua propriedade 

Estabelecimentos agropecuários em que 

algum membro da família do produtor 

teve atividade fora de sua propriedade 

  Total % Total % 

Brasil 1.479.362 100 1.046.574 100 

Nordeste 692.588 46,8 493.359 47,1 

Fonte: adaptado de IBGE, 2006.    

 

Portanto, a pluriatividade no Nordeste é um recurso estratégico para sobrevivência das famílias 

rurais. Mesmo grande parte dos agricultores sendo beneficiários de recursos da previdência e 

políticas de assistência social, a opção por desempenharem atividades não agrícolas aparece 

como forma de reprodução social e garantia de sua permanência no campo, diferentemente do 

centro-sul do país, onde o fenômeno se manifesta como forma de adaptação às necessidades do 

capital para modernização agrícola (ALVES, 2002). 

 

1.3- Mineração artesanal e em pequena escala no Brasil e no Nordeste 
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A mineração é uma das opções de atividades não agrícolas desempenhadas por agricultores 

familiares em regiões geologicamente favoráveis.  

Essa atividade disponibiliza para a sociedade recursos minerais essenciais ao desenvolvimento, 

tanto na indústria, comércio e tecnologia, como para o dia-a-dia das pessoas.  

Dentre os níveis de produção da mineração está a Mineração Artesanal e em Pequena Escala 

(MAPE). Também chamada de pequena mineração, engloba o garimpo (mineração artesanal) 

e pequenas empresas de mineração, tendo como critério número de empregados, volume físico 

de produção, capital, investimentos, tipo de jazida, dimensão da área, minério extraído ou 

faturamento (BARRETO, 2001).  

A MAPE se caracteriza pelo intenso uso de mão de obra, ausência ou redução do nível de 

mecanização, padrões inexistentes ou mínimos de segurança, baixos níveis de produtividade e 

de recuperação e reduzida ou inexistente preocupação com o meio ambiente (MMSD, 2002).  

De acordo com o relatório final do projeto Mining and Mineral Sustainable Development - 

MMSD (2002), a distinção mais abrangente entre a mineração artesanal (garimpagem) e a 

mineração em pequena escala é que a primeira pode envolver apenas indivíduos ou famílias e 

é puramente manual, enquanto a última é mais extensiva e usualmente mecanizada. Outra 

distinção encontra-se na natureza dos direitos minerários, porque dentre os dois grupos 

(pequenas empresas de mineração e garimpeiros) é mais comum os garimpeiros trabalharem 

sem o título minerário legal. 

Entretanto, esses dois grupos possuem muitas características em comum como: a qualidade e 

acessibilidade ao minério; pouco investimento em pesquisa geológica e mais confiança na 

experiência e no conhecimento local; técnicas e ferramentas rudimentares, trabalho intenso e 

operação em condições perigosas, alta incidência de acidentes e impacto significativo ao meio 

ambiente (MMSD, 2002).  

No Brasil, a mineração depende de técnicas e equipamentos às vezes onerosos e inviáveis ao 

pequeno empresário, sendo os financiamentos convencionais insuficientes e inadequados para 

sua produção. Assim, ele procura maximizar a extração, lavrando as sessões mais ricas para 

produzir riqueza rápido com os recursos que possui, apesar dessa prática reduzir a vida útil da 

mina (NASCIMENTO, 2001). Esse autor também mostra que a organização do trabalho na 

pequena empresa possui carências devido à produção ser feita por meio de métodos antiquados 

e artesanais com estrutura familiar e sem nenhuma preocupação científica de administração, 

carecendo ainda de tecnologia apropriada, deixando de ter um melhor aproveitamento dos 

minérios.  

Em várias pequenas mineradoras a mão de obra apresenta-se ao trabalho quando a 

agricultura não vai bem, em função de intempéries da natureza, como a seca no 
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Nordeste.  Os trabalhadores são absorvidos e colocados no trabalho sem seleção 

prévia, mal treinados e com mínimas noções de segurança (NASCIMENTO, 2001, p. 

15). 

 

Entre grandes, médias e pequenas minas, as pequenas correspondem a 71,2% do total do país, 

sendo sua maioria localizada nas regiões Sudeste e Sul (BRASIL,1993). 

Segundo Barreto (2001), a pequena mineração tem grande importância econômica e social no 

Brasil; entretanto, não é possível quantifica-la precisamente, como também os impactos 

causados, devido à grande informalidade existente nesse universo. 

Já em relação aos garimpos, o Levantamento Nacional dos Garimpeiros, produzido pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em 1993, estimou que existem cerca de 

2.000 no país com uma população de ordem de 400.000 pessoas.  

Por garimpeiro, segundo o Estatuto do Garimpeiro, entende-se ser toda pessoa física de 

nacionalidade brasileira que, individualmente ou em forma associativa, atue diretamente no 

processo da extração de substâncias minerais garimpáveis (BRASIL, 2008).  

A maior parte dos garimpeiros brasileiros dedica-se a extração de ouro, cerca de 73%; seguidos 

pelas gemas, com 11%; diamante, com 10%; cassiterita, com 1%; e 6% outros minerais 

(BRASIL, 1993).  

Quanto a permanência em um mesmo garimpo, o garimpeiro não fica mais de quatro anos, 

sendo as médias mais baixas nos estados do Norte, com exceção de Pará e Roraima. As médias 

mais elevadas estão com o Piauí (13 anos), Paraná (9,5 anos), Bahia (7 anos) e Minas Gerais (6 

anos). A grande maioria dos garimpeiros provém do Nordeste, em torno de 53%, e trabalha 

basicamente na Amazônia e no próprio Nordeste (BRASIL, 1993). 

Esses indivíduos trabalham em média sessenta horas semanais e têm uma renda média de 3,83 

salários mínimos, sendo a menor média encontrada no Nordeste, 1,81. Em sua maioria são 

provenientes da zona rural, tendo como atividade antecedente à garimpagem a atividade 

agrícola (51,83%). No Nordeste essa porcentagem chega a 63,52% (BRASIL, 1993). 

No esforço para regularizar a situação da atividade, foi regulamentado em 1990 o Regime de 

Permissão de Lavra Garimpeira. Essa permissão outorga a qualquer pessoa física ou 

cooperativa, desde que se enquadre nas características de garimpeiro, concessão para funcionar 

como empresa de mineração em áreas de até 50 hectares, salvo cooperativas (BRASIL, 1989). 

Posteriormente, em 2008, foi criado o Estatuto do Garimpeiro com o intuito de disciplinar os 

direitos e deveres assegurados desses trabalhadores (BRASIL, 2008).  

Apesar das tentativas realizadas pelo poder público de organização dos garimpeiros em 

cooperativas e sindicatos, o levantamento feito em 1993 pelo DNPM mostrou que apenas 9,19% 
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dos garimpeiros brasileiros eram sindicalizados e 10,79% estavam organizados em 

cooperativas.  

 

1.3.1-  Impactos da mineração artesanal e em pequena escala na saúde humana no Brasil e no 

Nordeste 

 

A mineração faz com que as pessoas se sujeitem a condições adversas, muitas vezes perigosas, 

penosas e insalubres. O trabalho do garimpeiro é uma das atividades mais precárias e intensas 

que existem, sendo realizado com base em seu conhecimento prático, sem que haja noções de 

segurança do trabalho (NOBREGA & MENEZES, 2010). 

Os bens minerais mais garimpados no Brasil (ouro, diamante e rochas ornamentais) causam 

diversos danos à saúde e ao bem-estar do trabalhador. 

Na extração de ouro, o mercúrio é utilizado para concentrá-lo através de amalgamação e 

posterior queima deste amálgama (SANTOS et al., 1995). 

A distribuição desse metal pelo corpo pode causar doenças autoimunes, imunossupressão, 

anomalias cromossômicas, leucemia, câncer de fígado e de pulmão, infertilidade masculina, 

morte fetal, malformações congênitas, redução no peso do cérebro, retardo no crescimento, na 

fala, no caminhar e no desenvolvimento intelectual, deficiência de concentração, insanidade, 

distúrbios visuais e cegueira, alucinações, tremores, fraqueza muscular, ataxia, paralisia, coma, 

depressão, dispneia, hipertensão, taquicardia, perda de audição, de memória e da sensibilidade 

ao toque, gastroenterite, pneumonia e morte a partir da exposição aos seus compostos por 

inalação de ar contaminado, consumo de alimentos e água e contato com a pele (PAULA; 

CORRÊA; TUTUNJI, 2006). 

No garimpo de diamantes, os efeitos sobre a saúde se efetivam a partir da contaminação das 

águas, tornando-a de má qualidade para o consumo e também o assoreamento dos rios 

(NASCIMENTO, 2001).  

Já na lavra de rochas ornamentais, os principais problemas são a silicose resultante do longo 

período de exposição e inalação de pó e os danos auditivos relacionados à exposição ao ruído 

excessivo nas serrarias, como também ferimentos, perda de visão ou de membros e morte 

durante as explosões de dinamite na frente de lavra ou por acidente durante o manuseio dos 

explosivos (NASCIMENTO, 2001). 

Além do já citado, os garimpeiros estão expostos a outros tipos de acidentes e doenças 

associadas ao processo de trabalho, suas relações e condições de vida. 

Em relação às doenças e acidentes, podem desenvolver malária, leishmaniose, doenças 

sexualmente transmissíveis, hanseníase, gastroenterites, verminoses, desconforto térmico, 
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violência, alcoolismo, dependência de drogas, efeitos traumáticos graves pela manipulação de 

motosserras, esforços físicos excessivos, exposição aos elementos da natureza, tétano, 

lombalgia, lesão por vibração excessiva, possibilidade da ocorrência de desabamentos e o 

câncer de pele associado ao trabalho a céu aberto.  Quando se trata de relações de trabalho, 

também pode gerar violência, originada nos conflitos entre os empresários dos garimpos com 

os garimpeiros, índios, colonos, proprietários e outros. E, em relação às condições de vida, não 

possuem renda suficiente para os gastos, habitações em condições precárias, falta de 

saneamento básico, alimentação não balanceada e a ausência completa de assistência médica 

(NASCIMENTO, 2001). 

Sobre o Nordeste, foi constatado que existe uma relação entre os casos de silicose e a MAPE 

desenvolvidas na região. Lima (2009) e Lima e Lima (2009) trataram disso em Parelhas/RN e 

Vasconcelos Neto et al. (2010) em Pedra Lavrada/PB; Santos (2015) discute brevemente os 

riscos de acidentes de trabalho e doenças respiratórias para aqueles que desempenham atividade 

de mineração também em Parelhas/RN; Medeiros, Guerreiro e Silva (2010) discutiram a 

pneumoconiose ocasionada pela inalação de pó de gesso em Araripina/PE e Silva (2007) 

constatou a ocorrência de doenças respiratórias em trabalhadores das cerâmicas de Carnaúba 

dos Dantas-RN.  

Segundo os autores citados, essas doenças se agravam principalmente pelas condições de 

trabalho (ambiente muito quente, mínimo acesso de água, ferramentas e equipamentos de 

proteção inadequados), o que deixa esses trabalhadores também expostos a acidentes e outros 

tipos de doenças ocupacionais. Melo, Souza e Araújo (2013) avaliaram a situação dos processos 

de trabalho na produção de cerâmica vermelha e na extração mineral de pegmatitos em 

Parelhas-RN, onde se pode ter um exemplo das condições a que essas pessoas estão submetidas. 

Os autores concluíram que na produção de cerâmica a maioria dos trabalhadores possui renda 

de um a dois salários mínimos; trabalha em média 50 horas semanais; ocupa função diferente 

do trabalho exercido efetivamente; raramente tem contato com animais peçonhentos e todos 

trabalham a céu aberto; já na extração mineral de pegmatitos, a maioria possui renda de dois 

salários mínimos; trabalha em média 45 horas semanais; possui mais ocorrências de contato 

com animais peçonhentos; trabalha a céu aberto e alguns em túneis e os acidentes de trabalho 

são mais constantes. Nas duas atividades o tempo de serviço é de até 10 anos; baixa 

escolaridade; uso de EPI (equipamento de proteção individual) inadequado; carregamento de 

peso; cortes pelo corpo e ocorrência de doenças respiratórias. 

 

1.4- Saúde do Trabalhador  
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No Brasil, a preocupação com a saúde do trabalhador também começou com a Revolução 

Industrial, mas de forma tardia (século XIX), após a libertação dos escravos, até então mão de 

obra tida como mercadoria, não como humanos.  

A atenção à saúde tinha o cuidado voltado às grandes epidemias, matadouros, cemitérios, 

hospitais, presídios e fábricas. A partir daí foram se aprimorando os estudos sobre a medicina 

do trabalho e saúde ocupacional, principalmente por influências internacionais (FRIAS 

JUNIOR, 1999). 

Nesse contexto, cabe destacar a criação da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, no 

governo Getúlio Vargas, e o movimento sindical, que tiveram grande importância na 

consolidação da atenção à saúde do trabalhador no país, que culminou na inclusão desse ponto 

na Constituição de 1988 como competência do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Posteriormente, foi criada a Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) que diz em seu Artigo 6º 

parágrafo 3º: 

Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades 

que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, 

à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e 

reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 

condições de trabalho (BRASIL, 1990). 

Ainda nos anos de 1990, foi feita uma proposta do Ministério da Saúde que privilegiava a 

organização dessas ações em Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), 

como alternativa para potencializar os escassos recursos disponíveis, facilitar o diálogo com o 

movimento social e capacitar profissionais para desenvolver as atividades propostas. 

Todavia, devido ao isolamento, pouco financiamento e baixa cobertura de ações, no início dos 

anos 2000 o Ministério da Saúde, por meio a Portaria nº 1.679/2002, criou a Rede Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), a fim de estruturar e normatizar a 

habilitação e o convênio entre os municípios, estados e o Ministério da Saúde para a 

implantação dos CEREST no território nacional (DIAS e HOEFEL, 2005). 

Então, em 2011, foi criada a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho – PNSST, 

através do Decreto nº 7.602/2011, com o objetivo de promover a saúde e a melhoria da 

qualidade de vida do trabalhador e a prevenção de acidentes e de danos à saúde relacionados ao 

trabalho ou que ocorram no curso dele, por meio da eliminação ou redução dos riscos nos 

ambientes de trabalho. Constituiu uma ação articulada entre os Ministérios da Saúde, Trabalho 

e Emprego e Previdência Social (BRASIL, 2011). 

No ano seguinte, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 1.823/2012, instituindo a Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a fim de normatizar as competências 

federais, estaduais e municipais, como forma de alinhamento à PNSST (BRASIL, 2012). 
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1.4.1- Saúde e Segurança do trabalhador rural 

 

Na saúde e segurança do trabalhador rural, a Lei nº 5.889/73, que regulamenta o trabalho rural, 

estatui em seu artigo 13 que nos locais de trabalho rural serão observadas as normas de 

segurança e higiene estabelecidas em portaria do ministro do Trabalho e Previdência Social 

(BRASIL, 1973), nesse caso, a Norma Regulamentadora nº 31 do Ministério do Trabalho e 

Emprego, que estabelece os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de 

trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades com 

a segurança, saúde e meio ambiente do trabalho para as atividades de agricultura, pecuária, 

silvicultura, exploração florestal e aquicultura (BRASIL, 2011).  

Além disso, existe regulamentação específica para o uso de agrotóxicos, instituída pela Lei nº 

7.802/89 que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, 

o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 

importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, 

o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins (BRASIL, 

1989), sendo posteriormente alterada pela Lei nº 9.974, de 6 de junho de 2000. 

 

1.4.2- Saúde e Segurança do trabalhador de mineração 

 

No que se refere ao trabalhador de mineração, não há nada previsto no Código de Mineração 

(Decreto nº 62.934/68); já a Lei nº 11.685/2008, que institui o Estatuto do Garimpeiro, diz, em 

seu artigo 12, que é dever do garimpeiro/cooperativa de garimpeiros cumprir a legislação 

vigente em relação à segurança e à saúde no trabalho (BRASIL, 2008). Nesse caso, é a Norma 

Regulamentadora nº 22 do Ministério do Trabalho e Emprego que, assim como a número 31 

(supracitada), estabelece os normas de segurança, saúde e meio ambiente a serem observadas 

no desenvolvimento das atividades mineiras (BRASIL, 2011). 

Existem também outras normas que visam preservar a saúde e segurança dessa população. 

A Lei nº 9.055/95 disciplina a extração, industrialização, utilização, comercialização e 

transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o contenham, bem como das fibras naturais e 

artificiais, de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim (BRASIL, 1995). 

O Decreto nº 3.048/99, que estabelece diversas atividades como de risco de exposição à sílica 

e de doenças relacionadas a essa exposição: silicose, silicotuberculose, neoplasia maligna dos 

brônquios e pulmões, doença pulmonar obstrutiva crônica, cor pulmonar e artrite reumatoide. 

Num indivíduo exposto, estas doenças devem ser notificadas ao Instituto Nacional de Seguro 

Social, através do preenchimento do formulário de Comunicação de Acidentes de Trabalho 

(BRASIL, 1999).  
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A Portaria nº 777/2004 do Ministério da Saúde dispõe sobre os procedimentos técnicos para a 

notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador em rede de serviços sentinela 

específica, no SUS. Entre os agravos estão as Pneumoconioses (BRASIL 2004). 

A Portaria nº 99/2004 da Secretaria de Inspeção do Trabalho e Departamento de Segurança e 

Saúde no Trabalho, no item 7, título ―Sílica Livre Cristalizada, do Anexo nº 12, da Norma 

Regulamentadora nº 15 Atividades e operações insalubres: ―7, proíbe o processo de trabalho 

de jateamento que utilize areia seca ou úmida como abrasivo (BRASIL, 2004).  

E, a Portaria nº 43/2008 da Secretaria de Inspeção do Trabalho e Departamento de Segurança e 

Saúde no Trabalho proíbe o processo de corte e acabamento a seco de rochas ornamentais. As 

máquinas e ferramentas utilizadas no processo de corte e acabamento devem ser dotadas de 

sistema de umidificação capaz de minimizar ou eliminar a geração de poeiras decorrentes de 

seu funcionamento; proíbe adaptações de máquinas elétricas que não tenham sido projetadas 

para sistemas úmidos (BRASIL, 2008). 

Dada a relação intrínseca entre atividades de base mineral e agricultura no Seridó, reportada em 

estudos anteriores, e considerando a disponibilidade de um conjunto de dados inéditos que 

permitem avaliar esta questão, a pergunta que norteia esta pesquisa é: a maioria dos 

trabalhadores em atividades de base mineral (ABM) exerce a agricultura como atividade 

alternativa? 

A hipótese deste trabalho é que a maior parte dos trabalhadores que exercem ABM é também 

agricultor, pelo menos durante uma parte do ano (inverno). 

O objetivo deste estudo é analisar os trabalhadores em atividades de base mineral de 

Parelhas/RN, relacionar a mineração e a agricultura no Rio Grande do Norte e traçar um perfil 

dos trabalhadores que desempenham atividade de mineração nesse município a fim de avaliar 

suas características laborais. 

Em atendimento aos objetivos e de acordo com a padronização estabelecida pelo PRODEMA, 

esta dissertação é composta por esta Introdução geral, Caracterização geral da Área de estudo, 

Metodologia geral empregada para o conjunto da obra (dissertação) e por dois capítulos que 

correspondem a artigos científicos. O Capítulo 1, intitulado “The relationship between family 

farming and mineral-based activities in Rio Grande do Norte based on the 2006 Brazilian 

Census of agriculture” introduz a relação existente entre a mineração e a agricultura através do 

Censo Agropecuário 2006 no Nordeste e no Rio Grande do Norte. Os mapas produzidos 

mostraram concentrações de recursos minerais e registros oficiais de receitas advindas de 

exploração mineral em estabelecimentos com agricultura familiar, com destaque para as 

microrregiões de Mossoró, Vale do Açu e Seridó Oriental. Essa situação corrobora com a 

necessidade de investigar os indivíduos que desempenham atividades de base mineral, a fim de 
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se conhecer as condições de trabalho e de saúde que eles vivem, em algumas microrregiões do 

estado, dentre as quais a do Seridó Oriental, onde está localizado o município de Parelhas, área 

de estudo principal dessa pesquisa. Assim, este Capítulo 1 apresenta resultados que justificam 

a importância e o mérito desta dissertação de mestrado.  Esse artigo, submetido à Revista Escola 

de Minas, está formatado conforme as normas desse periódico (https://www.rem.com.br/guia-

para-autores/?lang=pt-br#submissao). O capítulo 2, intitulado “Multiplicidade laboral dos 

trabalhadores de mineração em Parelhas/RN: perfil ocupacional e epidemiológico”, caracteriza 

os trabalhadores de mineração do local de pesquisa em relação as suas condições de trabalho e 

saúde, onde foram identificados três grupos: aqueles eu desenvolvem somente a mineração, 

aqueles que a associam com a agricultura e aqueles que a exercem junto com outra atividade 

excluindo a agricultura. Constatou-se que a população que desempenha as atividades de 

mineração e agricultura é o grupo mais vulnerável em relação aos demais trabalhadores de 

mineração de Parelhas/RN. Esse artigo está submetido a Revista de Economia e Sociologia 

Rural, e foi formatado de acordo com as normas do periódico 

(http://www.scielo.br/revistas/resr/pinstruc.htm).  

 

2- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1- Aspectos gerais 

 

O município de Parelhas/RN possui uma população de 20.354 habitantes, dos quais 17.084 

(83,9%) residem na zona urbana e 3.270 (16%) na zona rural (IBGE, 2010a). Está localizado 

na Mesorregião Central Potiguar, na Microrregião do Seridó Oriental, a 232 Km da capital do 

estado (Figura 1). Limita-se com os municípios de Carnaúba dos Dantas, Santana do Seridó, 

Jardim do Seridó, Equador e o estado da Paraíba.  

                 

http://www.scielo.br/revistas/resr/pinstruc.htm
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Figura 1- Mapa de localização do município de Parelhas/RN. Fonte: A autora. 

 

2.2- Aspectos históricos 

 

De acordo com o IBGE (2016), a ocupação do território que hoje compreende o município de 

Parelhas, começou a partir da presença holandesa no Rio Grande do Norte, quando os índios 

Canindés e Janduís, habitantes pioneiros da região, tornaram-se seus aliados. A partir disso, 

chegaram ao território vários destacamentos armados, comandados por Domingos Jorge Velho, 

com o objetivo de acalmar a região. 

No ano de 1690, as tropas lideradas por Afonso Albuquerque Maranhão conseguiram derrotar 

a tribo Canindés e mais de mil guerreiros e, com a paz restaurada, os primeiros povoadores, 

procedentes das redondezas do rio São Francisco, chegaram e se instalaram às margens do rio 

Seridó atraídos pela qualidade das terras propícias à agricultura e à criação de gado. O Tenente 

Francisco Fernandes de Souza que chegou à região nos idos de 1700, é considerado o mais 

antigo entre os pioneiros moradores do local (IBGE, 2016). 

Em 1850, a Fazenda Boqueirão de propriedade do Sr. Félix Gomes Pereira era considerada um 

ponto de encontro de boiadeiros com destino à Paraíba e de cavaleiros que passavam 

sistematicamente para a feira de Conceição do Azevedo (hoje Jardim do Seridó). Nos caminhos 

da Fazenda Boqueirão havia uma ampla estrada onde os cavaleiros e boiadeiros costumavam 

experimentar a velocidade de seus cavalos, correndo lado a lado, pegando parelha, surgindo 

assim o nome da localidade (IBGE, 2016). 

Posteriormente, em 1856, uma terrível epidemia do Cólera se espalhou pelo do Rio Grande do 

Norte. Sebastião Gomes de Oliveira e Cosme Luiz, moradores das redondezas, fizeram a 
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promessa de construir uma capela consagrada a São Sebastião, se lhes fosse concedida a graça 

de escapar da doença. Desaparecido o surto, a capela foi construída originando, 

consequentemente, várias casas ao seu redor. Em 1888, o padre Bento Pereira de Maria Barros 

realizou no povoado a primeira feira e o povoamento de Parelhas (IBGE, 2016). 

Então, em 26 de novembro de 1920, pela Lei n° 478, o povoado de Parelhas foi elevado à 

categoria de vila e, em 8 de novembro de 1926, através da Lei n° 630, o povoado foi 

desmembrado de Jardim do Seridó tornando-se também município (IBGE, 2016). 

 

2.3- Aspectos físicos  

 

A caatinga é a vegetação predominante e o clima é semiárido em Parelhas/RN. Os solos 

presentes na área são os “neossolos litólicos e luvissolos crômicos; no Brasil é comum a 

presença desses tipos de solos na região semiárida nordestina” (IBGE, 2007, p. 231).  São solos 

pedregosos e com boa fertilidade; entretanto, por serem bastante rasos, permitem pouco 

desenvolvimento da agricultura.  

Segundo Brasil (2007), a região do Seridó, onde Parelhas está inserida, apresenta precipitação 

média anual entre 500 mm e 800 mm, com chuvas concentradas em certos períodos do ano, 

devido a Zona de Convergência Intertropical-ZCIT (ventos carregados de umidade e próximos 

à superfície convergem e sobem, permitindo a formação de nebulosidade convectiva, 

característica de chuvas intensas). Esse fator, juntamente com as altas temperaturas, alta taxa 

de evapotranspiração e as atividades antrópicas, fizeram com que a região fosse classificada 

como uma das áreas no planeta enquadradas pela Convenção de Combate à Desertificação 

(CCD) como núcleo de desertificação (BRASIL, 2007). 

Em função dos períodos de irregularidades na distribuição de precipitação e limitações 

relacionadas com disponibilidade de água na região, as populações residentes vivem em 

constante situação de vulnerabilidade, levando ao êxodo destas para áreas mais propícias, 

centros urbanos maiores ou fazendo com que se fixem em atividades de extração de base 

mineral (ALMEIDA, 2009). 

A geologia de Parelhas/RN é composta por xistos, filitos e mármores da Formação Seridó; 

quartzitos e conglomerados da Formação Equador; gnaisses e formação ferrífera da Formação 

Serra dos Quintos; e, granitos, dioritos, granodioritos e monzonitos da Suite Intrusiva 

Itaporanga (ANGELIM et al., 2006). O município se destaca como sendo o maior produtor de 

cerâmica vermelha do Rio Grande do Norte e pela extração de minerais de pegmatitos (SILVA, 

2008). 

 



31 

 

2.4- Aspectos socioeconômicos 

 

O município possui um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,676, 11º do Rio Grande 

do Norte e maior que a média estadual de 0,611 (PNUD, 2013).  

O Censo Escolar realizado pelo INEP (2016) mostra que há 749 alunos matriculados na 

educação infantil, 2.691 no ensino fundamental e 573 no ensino médio, distribuídos em 27 

escolas municipais e estaduais. De sua população total, 23,5% não é alfabetizada (IBGE, 

2010a). 

Parelhas/RN possui 20 estabelecimentos de saúde. Somente dois deles possuem internação, um 

privado e um público, sendo o público o único com emergência para atender todo o município 

(IBGE, 2010b). 

Quanto a população em idade economicamente ativa (15-64 anos), Parelhas conta com 13.484 

pessoas (66,2% de sua população) (IBGE, 2010a).  

De acordo com o Cadastro Central de Empresas-IBGE (2015c), existem 657 empresas atuantes 

no local, com 4.101 pessoas ocupadas e remuneração média de 1,5 salários mínimos. 

Nas atividades pecuárias, os maiores rebanhos são os ovinos, caprinos e bovinos (IBGE, 

2015b). Já na agricultura, os destaques são mamão, banana e manga nas lavouras permanentes 

e melancia, tomate e melão nas lavouras temporárias (IBGE, 2015a). 

 

3- METODOLOGIA GERAL 

 

Este estudo é caracterizado como exploratório-descritivo, que, de acordo com Marconi e 

Lakatos (2005), são estudos exploratórios realizadas através de análises empíricas e teóricas a 

fim de descrever inteiramente um fenômeno.  

 

3.1- Técnicas de pesquisa 

 

Como técnicas de pesquisa foram utilizadas:  

a) Pesquisa bibliográfica: Para conhecer a temática abordada como também os estudos já 

realizados no Brasil utilizando livros, artigos, teses e dissertações. 

b) Pesquisa documental: Para coletar dados na legislação vigente, como também em 

publicações e relatórios oficiais, a fim de identificar e analisar a relação entre a 

mineração e a agricultura, normas oficiais para saúde e previdência social para quem 

desempenha essas duas atividades. 

c) Formulários: Para traçar o perfil dos trabalhadores que desempenham a agricultura e a 

MAPE, como também outras atividades em Parelhas/RN. 
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d) Pesquisa de campo: Para verificação da situação desses trabalhadores atualmente no 

município. 

 

3.1.1- Formulários e análise dos dados 

 

Os Perfis Epidemiológicos (formulários) utilizados neste trabalho foram aplicados no ano de 

2007 em famílias atendidas pelo Programa de Saúde da Família em Parelhas/RN. De um total 

de 2008 formulários aplicados (cerca de 10% da população do município), foram utilizados 

neste estudo aqueles que citaram exercer ou ter exercido algum tipo de atividade de base 

mineral, totalizado 717 formulários. São consideradas como atividades de base mineral neste 

trabalho as relacionadas à extração e beneficiamento de matérias primas minerais, tais como 

garimpo em pegmatitos, cerâmica, pedreira e lapidação. 

As informações coletadas foram: gênero, idade, escolaridade, ocupação atual e anterior, tempo 

de trabalho em cada atividade exercida, turnos e horas semanais trabalhadas, uso de aparelho 

de proteção, contato com animais peçonhentos, acidentes de trabalho, transporte de peso 

manualmente, sintomas respiratórios, tabagismo, etilismo, doenças respiratórias no trabalho e 

recebimento de tratamento de saúde.  

Trata-se de dados inéditos, visto que estão sendo divulgados pela primeira vez neste trabalho. 

Mesmo se tratando de dados de 2007, estes refletem a situação atual desses trabalhadores, uma 

vez que os resultados foram compatíveis com as pesquisas de Brasil (1993), Lima e Lima 

(2009), Melo et al. (2013) e Santos (2015). 

A análise dos dados foi feita através do Teste Qui-Quadrado, teste de hipóteses que se destina 

a encontrar um valor da dispersão para duas variáveis nominais, avaliando a associação 

existente entre variáveis qualitativas (CONTI, 2009). Foi utilizado o software Statistica SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão livre temporária, onde foram gerados 

resultados para construção do perfil do trabalhador que exerce a MAPE em Parelhas/RN. 

 

3.1.2- Produção cartográfica 

 

A produção cartográfica foi realizada a partir de pesquisa documental nas bases de dados 

georreferenciadas do IBGE e da CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), como 

também dados tabulares em Excel® confeccionados a partir do Censo Agropecuário de 2006 

do IBGE. Os dados foram trabalhados no aplicativo ArcMAP da plataforma ArcGIS 10.1 da 

empresa ESRI, utilizando como Datum o SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico 

para as Américas 2000). 
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O Censo Agropecuário é uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) especificamente para áreas rurais com o objetivo de conhecer os estabelecimentos 

agropecuários do Brasil e as atividades neles desenvolvidas. A agricultura familiar foi incluída 

pela primeira vez nessa pesquisa no ano de 2006, produzindo resultados bastante relevantes 

para este trabalho quando comparados aos formulários de 2007. 

Já os dados geológicos (litologia e recursos minerais) foram obtidos da base digital do Mapa 

Geológico do estado do Rio Grande do Norte, que foi executado em 2006 pela CPRM na escala 

1:500.000 (ANGELIM et al., 2006). Os dados litológicos foram simplificados para compor o 

Mapa Geológico Simplificado do RN e o Mapa Geológico Simplificado da Microrregião Seridó 

Oriental. Essa simplificação também foi utilizada para compor o Mapa de ocorrências minerais 

do RN e o Mapa de ocorrências minerais do Seridó Oriental. Foi utilizado o GEOBANK/CPRM 

(ANGELIM, et al., 2006), com 1993 ocorrências.    

 Os dados do Censo Agropecuário 2006 foram utilizados para compor o Mapa com o número 

de estabelecimento com receitas em exploração mineral no ano de 2006 por microrregiões do 

RN. A partir do número de estabelecimentos agropecuários com receitas de exploração mineral, 

foi confeccionado um mapa coroplético, no qual cada microrregião foi simbolizada com cores 

graduadas para representar a proporcionalidade da variável Número de estabelecimentos 

agropecuários. 

 

3.1.3- Pesquisa de campo 

 

A pesquisa de campo foi feita nos dias 7 e 8 de dezembro de 2016 para verificação da situação 

ocupacional de trabalhadores de garimpo e cerâmica. 

O trabalho realizado foi de cunho qualitativo, onde foi visitado um garimpo e duas cerâmicas 

bastante características do local, sendo assim capazes de representar a realidade de todo o grupo 

dos trabalhadores de atividades de base mineral. 

A amostragem foi não-probabilística por conveniência e as entrevistas foram semiestruturadas, 

uma vez que o roteiro de perguntas variou de acordo com as características do entrevistado 

(OLIVEIRA, 2011). 

Na ocasião, foram feitas perguntas sobre o surgimento dos empreendimentos, condições de 

trabalho e processo produtivo.  

O registro das entrevistas encontra-se no anexo 2.  
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4- CAPÍTULO 1 - THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY FARMING AND 

MINERAL-BASED ACTIVITIES IN RIO GRANDE DO NORTE BASED ON 

THE 2006 BRAZILIAN CENSUS OF AGRICULTURE 
 

 

Ana Alice Lima dos Santos 

Raquel Franco de Souza 

Robson Rafael de Oliveira 

 

ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO A REVISTA ESCOLA DE MINAS (ANEXO 3) E, PORTANTO, ESTÁ 

FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DESTE PERIÓDICO (acessar 

https://www.rem.com.br/guia-para-autores/?lang=pt-br#submissao) 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY FARMING AND MINERAL-BASED 

ACTIVITIES IN RIO GRANDE DO NORTE BASED ON THE 2006 BRAZILIAN 

CENSUS OF AGRICULTURE  

 

Ana Alice Lima dos Santos, Raquel Franco de Souza, Robson Rafael de Oliveira 

 

 

Abstract 

 

In geologically favorable areas, mineral-based activities are alternative occupations for 

farmers because they generate income and contribute to the permanence of workers in rural 

areas. Reports on the concomitant performance of artisanal mining and agriculture in Brazil 

have been published, albeit without an approach based on official data. Thus, this study 

aimed to analyze the relationship between mineral-based activities and family farming in the 

state of Rio Grande do Norte using geological data and the 2006 Brazilian Census of 

Agriculture. The methods used included bibliographical and documentary research and map 

construction from the database of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; revenue from mineral exploration – 2006 

Brazilian Census of Agriculture) and the Geological Survey of Brazil (Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM; mineral resources of Rio Grande do Norte). In 

conclusion, there is an intrinsic relationship between mineral-based activities and family 

farming in Rio Grande do Norte because this is the state with the highest ratio of family 

farms and mineral exploration, especially in the micro-regions of Mossoró, Vale do Açu, 

and Seridó Oriental. 

 

Keywords: Semi-arid; artisanal and small-scale mining; mineral exploration. 

 

1. Introduction 

 

The search for different sources of income has always been present in the lives of people 

from the semi-arid region of Brazil. The low rainfall and high evapotranspiration rate of this 

region (BRASIL, 2007) prevent the populations living in this geographical area from surviving 

with only agricultural activity. 

In the Northeast, the search for different sources of income is manifested as a survival 

strategy for rural families, especially those with restricted access to water because this factor 

hinders a greater economic dynamism. 

In geologically favorable areas, mining, mainly artisanal and small-scale mining 

(prospecting and small mining companies), is an alternative occupation for farmers (MMSD, 

2002). 

This mining category is characterized by the intense use of physical labor, the absence or 

a reduced level of mechanization, little investment in geological research, easy access to ore, 

nonexistent or minimal safety standards, low levels of productivity and recovery, and a reduced 

or non-existent concern for the environment (MMSD, 2002). 

Family farming was first examined by a Brazilian official body in the 2006 Brazilian 

Census of Agriculture conducted by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). This survey aimed to identify the Brazilian farms 

and the activities conducted therein. 

The IBGE considers smallholders and family farmers those that practice rural activities 

and meet the requirements of Law number 11.3260/2006, namely: 
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I- Does not have in any way whatsoever an area of more than four (4) fiscal modules; 

II- Uses predominantly family labor in the economic activities of the farm or business; 

III- Has family income predominantly originating from economic activities linked to 

the farm or business; 

IV- Runs the farm or business with the family (BRASIL, 2006). 

 The unit for the census adopted by the IBGE is the farm, considered as follows:  

 
The whole production unit dedicated fully or partly to agricultural or cattle, forestry 

and/or fish farming activities. Each agricultural and cattle farming unit is subordinate 

to a single administration: that of the producer or administrator. Irrespective of its 

size, legal form or its urban or rural location, the purpose of an agricultural and cattle 

farm is to produce for subsistence and/or for sale, thereby consisting of a unit for 

census (IBGE, 2006). 
 

Brazil has 4,551,855 family farms, including 2,274,114 (50%) located in the Northeast 

region (IBGE, 2006). 

Mineral exploration is mentioned in the Agricultural Census under “other revenues”, that 

is, non-agricultural income (revenue from activities other than agriculture, livestock, forestry 

production, and aquaculture). 

Thus, this study aims to analyze the relationship between mineral-based activities and 

family farming in Rio Grande do Norte based on geological data and the 2006 Brazilian Census 

of Agriculture. The initial contextualization is built on data on the Northeast, subsequently 

focusing on Rio Grande do Norte. 

 

2. Material and methods 

 

2.1. Study area characterization 

 

The state of Rio Grande do Norte is located in the Northeast region of Brazil (Figure 1). 

It has 3,168,027 inhabitants, including 77.8% residents in urban areas and 22.2% in rural areas 

(IBGE, 2010). 

The climate ranges from humid (coast) to semi-arid (Sertão), with diversified vegetation: 

Atlantic Forest, Caatinga, Mangroves, Mountain and Riparian forests of Carnaúba and beach 

and dune vegetation (FELIPE; CARVALHO; ROCHA, 2006). 

Rio Grande do Norte has 52,811.110 km² and is subdivided into 4 mesoregions, 19 micro-

regions (Figure 1) and 167 municipalities (IBGE, 2010). 

 

 
Figure 1 Location of Rio Grande do Norte and its division into micro-regions. 
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2.2. Methodological procedures 

 

Bibliographic and documentary research in the current legislation and in official entities, 

primarily the IBGE, was performed to conduct the study by collecting data on family farming 

and revenues from mineral exploration from the national to the micro-regional level (smallest 

territorial section with available data) from the 2006 Brazilian Census of Agriculture using the 

IBGE Automatic Data Recovery System (Sistema de Recuperação Automática – SIDRA). The 

maps were created using the IBGE and Geological Survey of Brazil (CPRM, Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais) georeferenced databases and data tabulated in Excel® collected 

from the 2006 Brazilian Census of Agriculture of the IBGE. Data were analyzed in the ArcMAP 

application of the ArcGIS 10.1 platform of the Environmental Systems Research Institute 

(ESRI, New York Street, Redlands, CA) geographic information system company using the 

SIRGAS2000 Datum (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 2000). 

Geological data (lithology and mineral resources) were collected from the digital base of 

the Geological Map of the state of Rio Grande do Norte (RN), which was produced in 2006 by 

the CPRM at a scale of 1:500,000 (Angelim et al., 2006). The lithological data were simplified 

to compose the Simplified Geological Map of RN. This simplification was also used to create 

the map of mineral occurrences in RN using the GEOBANK/CPRM (Angelim, et al., 2006), 

with 1993 occurrences. 

 Data from the 2006 Brazilian Census of Agriculture were used to create the maps 

showing the number of farms with revenues from mineral exploration in 2006 by state of the 

Northeast and by micro-regions of RN. Two choropleth maps were drawn based on the number 

of farms with revenue from mineral exploration, wherein states and micro-regions were 

symbolized with gradient colors to express the proportionality of the variable number of 

establishments. 

Thus, the data from the 2006 Brazilian Census of Agriculture could be spatialized and 

compared with the geology of the site, making it possible to establish a relationship between 

family farming and mineral-based activities. 

 

3. Results and discussion 

 

The Northeast region has a wide geological diversity distributed in its crystalline shield 

and its sedimentary basins, which is why this region is a major producer of mineral materials. 

The Northeast is also the region with the highest number of family farms in Brazil (49.9%, 

according to the IBGE, 2006), and Rio Grande do Norte is the state with the lowest number of 

family farms in the Northeast at 74,456 farms (Table 1). However, the state is notable for the 

number of farms with revenue from mineral exploration. 
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Table 1 Total number of family farms and number of farms with revenue from mineral 

exploration by state of the Northeast 

Federation Unit 
Total number of 

family farms (units) 

Number of farms with revenue in 

the year from mineral 

exploration (units) 

% 

Rio G. do Norte (RN) 74,456 279 0.37 

Paraíba (PR) 154,303 237 0.15 

Maranhão (MA) 270,263 354 0.13 

Piauí (PI) 230,226 294 0.13 

Bahia (BA) 693,196 834 0.12 

Ceará (CE) 357,487 300 0.08 

Pernambuco (PE) 285,249 185 0.06 

Sergipe (SE) 93,212 43 0.05 

Alagoas (AL) 115,722 44 0.04 
Source: 2006 Brazilian Census of Agriculture 

 

Proportionally, the number of farms with revenue from mineral exploration in Rio Grande 

do Norte (279 farms) in relation to the total number of family farms of the state is the highest 

of the values in the last column of Table 1 (0.37%), which stands out from those of the other 

states of the region (Figure 2). 

 
Figure 2 Ratio between the total number of family farms (EA) and the number of farms with 

mineral exploration (EM) in the Northeast region of Brazil. 

 

The dark brown color indicates that the state of Rio Grande do Norte alone proportionally 

has the highest number of family farms with revenue from mineral exploration (from 0.31% to 

0.37%), followed by the states of Paraíba, Maranhão Piauí, and Bahia (from 0.12% to 0.17%). 

There is a wide geological diversity in the state of Rio Grande do Norte (Figure 3), which 

may be viewed in the geological map of the state (Nascimento, 2010) with the lithological units 

detailed in its caption. 



39 

 

 
Figure 3 Geological map of the state of Rio Grande do Norte. Legend: 1- Archean metamorphic 

rocks (from 2.5 to 3.5 billion years); 2- Paleoproterozoic metamorphic rocks (from 2.0 to 2.3 

billion years); 3- Neoproterozoic metamorphic rocks (~ 640 million years); 4- 

Igneous/magmatic Neoproterozoic rocks (from 542 to 590 million years); 5- Açu sandstone 

(~100 million years); 6- Pendências sandstone (~ 135 million years); 7- Jandaíra limestone (~ 

90 million years); 8- Rio Ceará-Mirim basaltic lava dykes (~132 million years); 9- Serra do 

Cuó basalt (~ 93 million years); 10- Macau basalt (from 8 to 49 million years); 11- Macau basalt 

volcanic sites and points; 12- Sedimentary rocks and recent sediments (~ 60 million years to 

the present); 13- Shear zones. Source: NASCIMENTO, 2010. 

 

Rio Grande do Norte has a high mining potential, as shown in Figure 4, with occurrences 

of gems, noble metals, ferrous metals, non-ferrous and semi-metallic metals, civil construction 

materials, mineral energy resources, and industrial rocks and minerals explored by companies 

and prospectors. 

The geological diversity (Figure 3), combined with the existence of geological 

environments favorable to mining (Figure 4), may be the reason for the higher proportion of 

farms with revenue from mineral exploration of Rio Grande do Norte (0.37%) compared with 

other states of the Northeast (Figure 2). 
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Figure 4 Map of mineral occurrences, mines and artisanal mining in Rio Grande do Norte with 

micro-regions. Source: Angelim et al. (2006), adapted by the authors. 

 

The categories of mineral resources of Figure 4 (mines, claims, and mineral occurrences) 

were grouped by Angelim et al. (2006, p. 63) into mineral water; gems: aquamarine, amethyst, 

corundum (ruby and sapphire varieties), cordierite (iolite varieties), emerald, euclase, garnet 

(spessartine variety), lapis lazuli, rose quartz, stained tourmaline (elbaites), and beryl for 

collection; noble metals: gold; ferrous metals: iron ore, molybdenum ore (molybdenite), and 

tungsten ore (scheelite); non-ferrous metals and semi-metals: beryl, tantalite-columbite, lithium 

ore (amblygonite and spodumene), copper ore, and titanium and zirconium ores (ilmenite, 

rutile, and zircon); civil construction materials: sand, common clay and ball-clay, mudstone, 

gravel, crushed stone, ornamental stones, and freestone; energy mineral resources: thorium ore 

(monazite), uranium ore, oil, natural gas, and peat; and industrial rocks and minerals: asbestos, 

barite, kaolin, diatomite, native sulfur, feldspar, fluorite, gypsum, celestite, dolomite marl, 

mica, quartz, carbonate rocks (limestone, dolomite, and marble), sea salt, talc, and vermiculite. 

Oil, natural gas, and sea salt are not listed among the 1993 mineral occurrences contained in 

the GEOBANK/CPRM, used to design Figure 3, which is why these mineral resources are not 

included in this figure.  

Mineral waters are mainly distributed in the micro-regions of Natal, Macaíba, and Agreste 

Potiguar and, to a lesser extent, in the western micro-regions of Médio Oeste, Chapada do 

Apodi, and Mossoró. 

Gems predominantly occur in the central part of the state, covering the micro-regions of 

Seridó Oriental, Borborema Potiguar, Serra de Santana, Angicos, Baixa Verde, and Agreste 

Potiguar, and smaller areas also occur in the micro-regions of Pau dos Ferros, Serra de São 

Miguel, and Umarizal. 

The energy mineral resources are distributed along the coastline of the state, which covers 

the micro-regions of Litoral Sul, Natal, Macaíba, and Litoral Nordeste, and stretches along the 

micro-regions of Seridó Oriental and Ocidental, Borborema Potiguar, Serra de Santana, 

Umarizal, Mossoró, and Vale do Açu. 

Noble metals mainly occur in the central part of the state, covering the micro-regions of 

Seridó Ocidental and Oriental, Serra de Santana, Borborema Potiguar, and Angicos, in addition 

to an occurrence to the west in the micro-region of Serra de São Miguel. 

Industrial minerals are found in all micro-regions of Rio Grande do Norte, with the 

highest densities in the Litoral and Centro-Sul regions. 
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Ferrous metals are mainly distributed in the micro-regions of Seridó Oriental, Borborema 

Potiguar, and Serra de Santana, in addition to occurrences located in the micro-regions of Seridó 

Ocidental, Vale do Açu, Médio Oeste, Chapada do Apodi, Umarizal, Angicos, Baixa Verde, 

Agreste Potiguar, Macaíba, and Natal. 

The main occurrences of non-ferrous metals and semi-metals are observed in the central-

south part of the state, including the micro-regions of Seridó Oriental and Ocidental, Borborema 

Potiguar, Angicos, and Vale do Açu and the micro-regions of Médio Oeste, Umarizal, Agreste 

Potiguar, Litoral Nordeste and Sul, Macaíba, and Natal. 

Civil construction materials are mainly distributed in the western region of the state, 

including the micro-regions of Mossoró, Chapada do Apodi, Médio Oeste, Vale do Açu, 

Umarizal, and Serra de São Miguel. They also occur in the micro-regions of Seridó Oriental 

and Ocidental, Serra de Santana, Angicos, Borborema Potiguar, Baixa Verde, Agreste Potiguar, 

Litoral Nordeste, and Macaíba. 

The last column of Table 2 shows the ratio between the number of farms with revenue 

from mineral exploration (column 3) and the total number of family farms (column 2) in the 

micro-regions of the state (column 1), organized in decreasing order, thereby showing that the 

highest values are found in the micro-regions of Mossoró, Vale do Açu, and Seridó Oriental. 

 

Table 2 Total number of family farms and number of farms with revenue from mineral 

exploration by micro-region of Rio Grande do Norte. 

Micro-regions - RN 
Total number of family 

farms (units) 

Number of farms with 

revenue from mineral 

exploration (units) 

% 

Vale do Açu 3559 60 1.69 

Mossoró 3641 60 1.65 

Seridó Oriental 3174 31 0.98 

Angicos 2620 24 0.92 

Chapada do Apodi 5902 48 0.81 

Litoral Sul 1856 6 0.32 

Pau dos Ferros 4933 12 0.24 

Médio Oeste 1901 4 0.21 

Serra de Santana 6486 10 0.15 

Seridó Ocidental  1658 2 0.12 

Agreste Potiguar 12398 12 0.10 

Litoral Nordeste 3767 2 0.05 

Borborema Potiguar 8214 4 0.05 

Baixa Verde 2078 1 0.05 

Macaíba 2632 1 0.04 

Umarizal 3332 1 0.03 

Serra de São Miguel 5296 1 0.02 

Macau 760 - 0.00 

Natal 249 - 0.00 
Source: 2006 Brazilian Census of Agriculture. 

 

Alternatively, in Figure 5, we spatialize these percentages into five sections to show how 

they are distributed in the state. Light tones refer to the micro-regions with the lowest 

proportional number of farms with revenue from mining exploration in RN according to the 

IBGE (2006), grading to darker shades as the number increases. 

The micro-regions of Mossoró and Vale do Açu have the highest proportions of family 

farms with revenue from mineral exploration (from 0.99% to 1.69%), followed by the micro-

regions of Seridó Oriental, Angicos, and Chapada do Apodi (from 0.33% to 0.98%) and Litoral 

Sul, Médio Oeste, and Pau dos Ferros (from 0.16% and 0.32%). 
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Figure 5 Ratio between the total number of family farms (EA) and the number of farms with 

mineral exploration (EM) in Rio Grande do Norte. Source: IBGE (2006), adapted by the 

authors. 

 

Civil construction materials and industrial rocks and minerals are explored in family 

farms with revenues from mineral exploration in the micro-regions of Mossoró and Vale do 

Açu (Figure 5). Civil construction materials, energy mineral resources, gems, noble metals, 

ferrous metals, non-ferrous metals, and semi-metals occur in the micro-regions of Seridó 

Oriental, Angicos, and Chapada do Apodi. Consequently, these mineral resources are most 

likely explored in the family farms with revenue from mineral exploration in these micro-

regions. The agricultural census records mineral exploration revenues, albeit without specifying 

what is explored. 

According to Azevedo and Galindo (2016), the municipality of Mossoró (micro-region 

of Mossoró) concentrates the highest number of ceramic production companies in the state, 

followed by Parelhas municipality (micro-region of Seridó Oriental). 

Artisanal and small-scale mining is an additional source of income for farmers, especially 

during droughts. Even during the rainy season, which is more favorable to agricultural practices, 

many workers leave agriculture aside to focus on artisanal mining, depending on the mineral 

demand of the country and commodity price variations. Conversely, the practice of artisanal 

mining provides a commodity for many companies, which save money on mining, buying the 

mineral raw material for use at the processing stage. These factors should be considered when 

defining public policies for the mining industry. These policies should be adapted to the 

regional contexts, covering not only large companies but also the productive segment of small 

mining companies and prospectors (artisanal mining) who are farmers. This particularity of the 

farmer-prospector is demonstrated in the Northeast region and in the Rio Grande do Norte state. 

 

4. Conclusion 

 

The 2006 Brazilian Census of Agriculture shows that Rio Grande do Norte has in 

percentage terms the highest number of farms with revenues from mineral exploration among 

the family farms in the states of the Northeast region. 

This census also enables the conclusion that the ratio between the number of farms with 

revenue from mineral exploration and the total number of family farms in the micro-regions of 
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the state of Rio Grande do Norte ranks Mossoró in first place, followed by Vale do Açu and 

Seridó Oriental. 

Civil construction materials and industrial and mineral rocks are explored in the micro-

regions of Mossoró and Vale do Açu. Civil construction materials, energy mineral resources, 

gems, noble metals, ferrous metals, non-ferrous metals, and semi-metals occur in the micro-

region of Seridó Oriental.  

The close relationship between family farming and mineral-based activities in Rio Grande 

do Norte is due to its geological potential, the occurrence of specific raw materials on the 

surface or at shallow depths, and the need for diversification of sources of income due to 

restrictions in the job market imposed by the seasonal water scarcity characteristic of the semi-

arid region. The demands of the country for specific mineral materials should also be 

considered. This relationship is corroborated by official data from the CPRM regarding the 

geology and mineral resources of Rio Grande do Norte and from the IBGE through results on 

revenues from mineral exploration in family farms, according to data from the 2006 Brazilian 

Census of Agriculture. 
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MULTIPLICIDADE LABORAL DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE 

BASE MINERAL EM PARELHAS/RN: PERFIL OCUPACIONAL E 

EPIDEMIOLÓGICO 

 

 

Resumo 

 

O homem do sertão possui uma profunda relação com o meio em que vive. Devido a isso, 

desenvolve estratégias de convivência com o ambiente, principalmente nos períodos de seca, 

buscando garantir sua sobrevivência no seu lugar. Em regiões geologicamente favoráveis, a 

mineração é uma das atividades desenvolvidas, sobretudo por ter muita demanda e baixa 

necessidade de especialização. O presente trabalho tem por objetivos caracterizar o trabalhador 

em atividade de base mineral em Parelhas/RN, avaliar suas condições de trabalho e verificar a 

existência de uma multiplicidade laboral entre eles. Para tanto, foi realizada pesquisa 

bibliográfica e documental, assim como utilização de formulários aplicados no município no 

ano de 2007. Após análise dos dados através do Teste Qui-quadrado, foi observado que as 

atividades são realizadas de maneira rudimentar, expondo os trabalhadores a poeiras, que 

podem ocasionar doenças respiratórias; animais peçonhentos; e acidentes de trabalho, já que 

muito esforço físico é requerido. Também foi visto que existe uma multiplicidade laboral desses 

trabalhadores em Parelhas/RN, que associam a atividade de base mineral com a agricultura ou 

com outra atividade, sendo os mais vulneráveis aqueles que associam atividade de base mineral 

com agricultura. 

 

Palavras-chave: acidente de trabalho; agricultura; rural. 

 

 

Abstract 

 

The countryside man has a deep relationship with the environment he lives in. Because of this, 

he develops coping strategies with the environment, especially in periods of drought, seeking 

to ensure his survival in his own place. In geologically favorable regions, mining is one of the 

developed activities, especially for having a lot of demand and low need for specialization. This 

study aims to characterize the mining workers in Parelhas/RN, to assess their working 

conditions and to verify the existence of an employment multiplicity among them. Therefore, 

bibliographic and documentary research was conducted, as well as use of forms applied in the 

city in 2007. After analyzing the data using the chi-square test, it was observed that the activities 

are carried out in rudimentary way, exposing workers to dust, which can cause respiratory 

diseases; poisonous animals; and accidents at work, since a lot of physical effort is required. It 

was also seen that there is a laboral multiplicity of these workers in Parelhas/RN, who associate 

mining with agriculture or other activity, being the most vulnerable those who associate mining 

with agriculture. 

 

Keywords: agriculture; rural; occupational accident. 

 

Classificação JEL: R23, Q10, Z13 
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1. Introdução 

 

As regiões semiáridas são caracterizadas, de modo geral, pela aridez do clima, deficiência 

hídrica e irregularidade das precipitações pluviométricas. Tal fato mostra a necessidade de a 

população residente nessas áreas desenvolver estratégias de convivência com o ambiente para 

evitar deslocamentos devido à falta de condições de sobrevivência.  

A economia do Semiárido é baseada na pecuária extensiva e na agricultura familiar de baixo 

rendimento (BRASIL, 2015), o que revela a forte dependência da água na região, tendo o 

sertanejo que estar preparado para os períodos de seca. Por ter uma forte relação com o meio 

em que vive, o sertanejo busca outras fontes de renda como forma de evitar a submissão às 

condições climáticas.  

Em regiões geologicamente favoráveis, a mineração é uma alternativa ocupacional para os 

trabalhadores rurais. De acordo com Barreto (2001) essa atividade disponibiliza para a 

sociedade recursos minerais essenciais ao desenvolvimento, tanto na indústria, comércio e 

tecnologia, como para o dia-a-dia das pessoas. Dentre seus níveis de produção está a Mineração 

Artesanal e em Pequena Escala (MAPE). Também chamada de pequena mineração, engloba o 

garimpo (mineração artesanal) e pequenas empresas de mineração, tendo como critério o 

número de empregados, volume físico de produção, capital, investimentos, tipo de jazida, 

dimensão da área, minério extraído ou faturamento. A autora caracteriza ainda a MAPE por 

operações artesanais, operações a céu aberto, utilização de equipamentos simples e operações 

com baixos níveis de mecanização em seu processo de lavra dos minerais, o que demonstra que 

essas atividades dependem muito mais da força de trabalho que das ferramentas envolvidas. 

O Levantamento Nacional dos Garimpeiros-DNPM (1993) expõe que os garimpeiros possuem 

uma carga horária média de sessenta horas semanais, representando uma jornada bastante 

extenuante, tanto para aqueles que trabalham a céu aberto quanto em túneis. Segundo Brasil 

(2001), os garimpeiros possuem baixo nível de escolaridade, variando entre analfabetos, 

semianalfabetos e alfabetizados; essas características também estão presentes nos mais idosos, 

de cor negra e parda e do sexo feminino, moradores das zonas rurais nordestinas (PERES, 

2011). 

Esse levantamento também mostra que maioria dos garimpeiros advém da zona rural, tendo 

como atividade antecedente à garimpagem a atividade agrícola (51,83%). No Nordeste esse 

índice chega a 63,52% (BRASIL, 1993). Estudos sobre a associação da agricultura com outra 

atividade já vêm sendo realizados no Brasil denominando-se pluriatividade (SCHNEIDER, 

2009). 

Na região Nordeste, Lima et al. (2013) e Santos (2015) confirmam essa associação da 

mineração com a agricultura no município de Parelhas/RN, pois existe uma dificuldade para se 

aposentar daqueles que trabalham somente na mineração, assim como adversidade das 

condições climáticas que impedem o desenvolvimento contínuo da agricultura. 

De acordo com o Censo Agropecuário (IBGE, 2006), o Brasil possui 5.812 estabelecimentos 

agropecuários que obtêm receitas provenientes do extrativismo mineral, sendo 44,2% 

localizados no Nordeste, demonstrando que a mineração é bastante relevante no meio rural da 

região. 

Na mineração são comuns, principalmente na MAPE, acidentes de trabalho e o 

desenvolvimento de doenças ocupacionais, devido à baixa mecanização e mínimo uso de 

equipamentos de proteção. Entretanto, a maioria dos casos são subnotificados, dificultando uma 

quantificação da real situação nesse setor. Gomez e Costa (1997) dizem ser comum esse fato 

ocorrer em grupos que possuem vínculos instáveis, pois existe uma negação da doença e medo 

de perder o emprego. 

Essa atividade faz com que as pessoas se sujeitem a condições adversas, muitas vezes perigosas, 

penosas e insalubres, sendo o trabalho do garimpeiro uma das atividades mais precárias e 

intensas que existem, sendo realizado com base em seu conhecimento prático, sem que haja 

noções de segurança do trabalho (NOBREGA & MENEZES, 2010). 
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Em relação à saúde, os bens minerais mais garimpados no Brasil (ouro, diamante e rochas 

ornamentais) causam diversos danos ao trabalhador. 

Na extração de ouro, o mercúrio é utilizado para concentrá-lo através de amalgamação e 

posterior queima deste amálgama (SANTOS et al., 1995). No garimpo de diamantes, os efeitos 

sobre a saúde se efetivam a partir da contaminação das águas, tornando-a de má qualidade para 

o consumo (NASCIMENTO, 2001). Já na lavra de rochas ornamentais, os principais problemas 

são a silicose resultante do longo período de exposição e inalação de pó e os danos auditivos 

relacionados à exposição ao ruído excessivo nas serrarias, como também ferimentos, perda de 

visão ou de membros e morte durante as explosões de dinamite na frente de lavra ou por 

acidente durante o manuseio dos explosivos (NASCIMENTO, 2001). 

Além do já citado, os garimpeiros estão expostos a outros tipos doenças associadas ao processo 

de trabalho, suas relações e condições de vida, como: malária, leishmaniose, hanseníase, 

gastroenterites, desconforto térmico, violência, dependência de drogas, esforços físicos 

excessivos, exposição aos elementos da natureza, tétano, lombalgia, lesão por vibração 

excessiva, possibilidade da ocorrência de desabamentos e o câncer de pele associado ao trabalho 

a céu aberto. Também pode gerar violência, originada nos conflitos entre os empresários dos 

garimpos com os garimpeiros, índios, colonos, proprietários, falta de renda suficiente para os 

gastos, habitações em condições precárias, falta de saneamento básico, alimentação não 

balanceada e a ausência completa de assistência médica (NASCIMENTO, 2001). 

No Nordeste, foi constatado que existe uma relação entre os casos de silicose e a MAPE 

desenvolvidas na região do Seridó norte-riograndense e paraibano. Lima (2009) e Lima & Lima 

(2009) trataram disso em Parelhas/RN e Vasconcelos Neto et al. (2010) em Pedra Lavrada/PB; 

Santos (2015) discute brevemente os riscos de acidentes de trabalho e doenças respiratórias 

para aqueles que desempenham atividade de mineração também em Parelhas/RN; Medeiros et 

al. (2010) discutiram a pneumoconiose ocasionada pela inalação de pó de gesso em 

Araripina/PE e Silva (2007) constatou a ocorrência de doenças respiratórias em trabalhadores 

das cerâmicas de Carnaúba dos Dantas/RN. Capitani e Algranti (2006) afirmam que a inalação 

de poeiras inorgânicas gera processos teciduais mais agressivos, havendo contínua inflamação 

das vias aéreas. 

Segundo os autores citados, essas doenças se agravam principalmente pelas condições de 

trabalho (ambiente muito quente, mínimo acesso de água, ferramentas e equipamentos de 

proteção inadequados), o que deixa esses trabalhadores também expostos a acidentes e outros 

tipos de doenças ocupacionais. Melo, Souza e Araújo (2013) avaliaram a situação dos processos 

de trabalho na produção de cerâmica vermelha e na extração mineral de pegmatitos em 

Parelhas/RN, onde os resultados evidenciaram as condições precárias as quais essas pessoas 

estão submetidas.  

Na agricultura não é diferente, por ser uma atividade que exige bastante esforço físico, torna-

se passível de acidentes de trabalho. Almeida et al. (1993) e Lima e Vasconcelos (2006) alegam 

que os agricultores estão constantemente expostos a inúmeros agentes que podem afetar a 

saúde, como máquinas agrícolas, ferramentas manuais, agrotóxicos e animais; isso, aliado a 

ausência do uso de aparelho de segurança, elevam os riscos de acidentes. 

O objetivo dessa pesquisa é analisar o perfil dos trabalhadores em atividades de base mineral 

em Parelhas/RN, avaliar suas condições de trabalho e verificar a existência de uma 

multiplicidade laboral entre eles. 

 

2. Material e métodos 

 

2.1. Área de estudo 

 

O município de Parelhas/RN possui uma população de 20.354 habitantes (83% vivendo na zona 

urbana e 17% na zona rural), dos quais 23,5% não é alfabetizada (IBGE, 2010). Está localizado 

na Mesorregião Central Potiguar, na Microrregião do Seridó Oriental, a 232 Km da capital do 



48 

 

estado (Figura 1). Limita-se com os municípios de Carnaúba dos Dantas, Santana do Seridó, 

Jardim do Seridó, Equador e o estado da Paraíba.  

A caatinga é a vegetação predominante e o clima é semiárido, com incidência de precipitação 

média anual entre 500 mm e 800 mm (BRASIL, 2007). Os solos são pedregosos, “neossolos 

litólicos e luvissolos crômicos; no Brasil é comum a presença desses tipos de solos na região 

semiárida nordestina” (IBGE, 2007, p. 231).  São solos pedregosos e com boa fertilidade, 

entretanto, por serem bastante rasos, permitem pouco desenvolvimento da agricultura.  
 

Figura 1 – Localização do município de Parelhas/RN. 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: as autoras 

 

A geologia de Parelhas/RN é composta por xistos, filitos e mármores da Formação Seridó; 

quartzitos e conglomerados da Formação Equador; gnaisses e formação ferrífera da Formação 

Serra dos Quintos; e, granitos, dioritos, granodioritos e monzonitos da Suite Intrusiva 

Itaporanga (ANGELIM et al., 2006). O município se destaca como sendo o maior produtor de 

cerâmica vermelha do Rio Grande do Norte e pela extração de minerais de pegmatitos (SILVA, 

2008). 

 

2.2. Procedimentos metodológicos 

Este trabalho é caracterizado como exploratório-descritivo das relações existentes entre os 

trabalhadores das atividades de base mineral e suas ocupações. São consideradas como 

atividades de base mineral neste artigo as relacionadas à extração e beneficiamento de matérias 

primas minerais, tais como garimpo em pegmatitos, cerâmica, pedreira e lapidação. 

Como técnicas de pesquisa foram utilizadas as pesquisas bibliográfica e documental, para se 

compreender melhor a temática e avaliar as condições laborais dos trabalhadores em atividades 

de base mineral em Parelhas/RN; e formulários, aplicados no ano de 2007 no município. A 

Secretaria de Saúde do Município aplicou esse formulário para obter informações sobre 

sintomas respiratórios, dentre outras, nos domicílios atendidos pelo Programa Saúde da Família 

(PSF), nas zonas rural e urbana do município. Através dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) foram aplicados 2008 formulários, o que representa cerca de 10% da população de 

Parelhas. Esse formulário permitiu a obtenção de dados inéditos, constituindo um levantamento 

único de caracterização da população do município no ano de 2007. A aquisição destas 

informações constitui caso raro de registro referente à saúde do trabalhador, com uma amostra 

(subconjunto de indivíduos) tão representativa da população de Parelhas. As informações 

apresentadas refletem o cotidiano destas pessoas e robustecem resultados compatíveis com as 

pesquisas de Brasil (1993), Lima e Lima (2009), Melo et al., (2013) e Santos (2015). 
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Dentre os 2008 formulários aplicados, 717 registraram como ocupação atual ou anterior dos 

entrevistados alguma atividade de base mineral, sendo esse o grupo considerado neste trabalho.  

A análise dos dados coletados foi feita através Teste Qui-Quadrado, teste de hipóteses que se 

destina a encontrar um valor da dispersão para duas variáveis nominais, avaliando a associação 

existente entre variáveis qualitativas (CONTI, 2009), utilizando o software Statistica SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão livre temporária. 

Foram feitas relações entre a variável perfil do entrevistado (gênero, faixa etária, escolaridade) 

com as variáveis: ocupação, local de trabalho, uso de aparelho de proteção, contato com animais 

peçonhentos, acidentes de trabalho, transporte de peso manualmente, sintomas respiratórios, 

tabagismo, etilismo e doenças respiratórias no trabalho. 

A partir disso, foram considerados significativos para discussão os resultados em que o Valor-

p (probabilidade de significância) foi menor ou igual a 0,05, ou seja, aqueles em que a 

probabilidade da diferença estatística entre as variáveis ter sido encontrada ao acaso foi inferior 

ou igual a 5%. 

 

3. Resultados e discussões 

 

Para um melhor entendimento sobre as características do grupo selecionado para esta pesquisa, 

a apresentação dos resultados dividiu-se em:  perfil geral do entrevistado, perfil ocupacional e 

perfil epidemiológico. 

 

3.1. Perfil geral do entrevistado 

 

Dentre o grupo considerado neste trabalho (indivíduos que registraram como ocupação atual ou 

anterior alguma atividade de base mineral), os resultados apontam para três subgrupos (Figura 

1): aqueles indivíduos que reportaram exercer (ou ter exercido) somente atividade de base 

mineral (35,01%); os que, além de atividade de base mineral, dedicam-se à agricultura 

(31,66%); e os que, além da atividade de base mineral, desempenham outra atividade que não 

a agricultura (33,33%); nesse terceiro subgrupo são citadas com maior frequência as ocupações 

de servente de pedreiro, pedreiro, moto taxista e motorista. 
 

Figura 2 - Principais ocupações dos entrevistados. 

 
                               Fonte dos dados usados para análise: formulários aplicados em famílias atendidas pelo PSF de Parelhas, 2007 

 

Esse resultado revela a existência de uma multiplicidade laboral dos trabalhadores em 

atividades de base mineral em Parelhas/RN, salientando que a pluriatividade no município 

existe, entretanto, esta dualidade laboral (agricultor/garimpeiro) não é um fenômeno 

preponderante entre os que desempenham atividade de base mineral, restringindo-se a 31,66%. 

Lima et al. (2013) afirmam que o trabalhador do garimpo, mineração ou cerâmica exerce pelo 

menos duas atividades predominantes: a agricultura e a atividade de base mineral. Contudo, os 

dados da presente pesquisa mostram que existe uma multiplicidade ocupacional dessas pessoas, 

mas a agricultura não é prevalente, o que pode se dever ao fato de serem duas atividades 

bastante desgastantes, fazendo com se restrinjam a atividade de base mineral ou a associem 

com outra que exija menos esforço, como também pelo fato dessa atividade depender das 
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condições climáticas, sendo a seca uma realidade do local. Santos (2015), ao entrevistar um 

grupo de trabalhadores que desempenham essas duas atividades no mesmo município, 

constatou que estiagem é o principal fator para a procura pela mineração. 

A persistência da agricultura, apesar dos fatores edafoclimáticos, se dá, segundo Santos (2015), 

pelo fator tradicional, pois as famílias rurais da região sobreviviam do cultivo do algodão mocó 

até o seu declínio na década de 1980, como também pela assistência dada pelo Sindicato Rural 

na ocorrência de acidentes e assessoria quanto a aposentadoria e programas do governo. Lima 

et al. (2013) já afirmavam que a dificuldade judicial para aposentadoria dos indivíduos que 

trabalham com a mineração, devido à grande informalidade, faz com que os trabalhadores de 

mineração permaneçam na agricultura pela presença de sindicatos e associações que 

proporcionam uma assessoria jurídica mais direcionada a essa causa. 

Na tabela 1 é descrito o perfil geral dos entrevistados, levando em consideração o gênero, 

escolaridade, faixa etária e tipo de ocupação. 

 
Tabela 1: Perfil dos entrevistados 

Perfil do entrevistado Frequência 

absoluta 

% 

Gênero 
Masculino 695 96,93 

Feminino 22 3,07 

Escolaridade* 
Alfabetizado 512 72,83 

Não alfabetizado 191 27,17 

Faixa etária* 

Até 20 anos 35 4,90 

21 - 30 anos 220 30,81 

31 - 40 anos 170 23,81 

41 - 50 anos 150 21,01 

51 - 60 anos 93 13,03 

Acima de 60 anos 46 6,44 

Ocupação associada 

à ativ. de base 

mineral 

Somente atividade base mineral 251 35,01 

Atividade base mineral + Outra atividade 239 33,33 

Atividade base mineral + Agricultura 227 31,66 

 Total 717 100,00 
Fonte dos dados usados para análise: formulários aplicados em famílias atendidas pelo PSF de Parelhas, 2007                                                   

*Nem todos os entrevistados responderam a essa questão. 

 

As informações coletadas indicam um predomínio do gênero masculino entre os entrevistados 

(96,93%). Esse fato se justifica pela natureza da ocupação, uma vez que as atividades de base 

mineral, que englobam a MAPE, são bastante desgastantes para o indivíduo, sendo mais 

adequadas aos homens. As mulheres envolvidas nesse tipo de atividade trabalham no processo 

de catação e lapidação de minerais (dados desta pesquisa), que, geralmente, ficam em locais 

diferentes das frentes de lavra. 

A faixa etária dos entrevistados é variada: Até 20 anos (4,90%), 21 - 30 anos (30,81%), 31 - 40 

anos (23,81%), 41 - 50 anos (21,01%), 51 - 60 anos (13,03%) e acima de 60 anos (6,44%).  

Em relação à escolaridade, 72,83% deste grupo é alfabetizado e 27,17% não alfabetizado. Esses 

dados refletem a realidade da população do município (23,5% não alfabetizada, segundo o 

IBGE, 2010), como também a do Nordeste, relatada por Peres (2011). De acordo com esse 

autor, nessa região, principalmente nas áreas rurais, existe um grande índice de analfabetismo 

devido à forte presença do latifúndio, concentração de renda e escassez de políticas 

educacionais. 

Ao se fazer uma relação entre o tipo de ocupação com o perfil do entrevistado (Tabela 2), se 

evidencia uma diferença estatística significativa entre o tipo de ocupação exercida, gênero, faixa 

etária e escolaridade do entrevistado. Essa diferença é denotada pelo asterisco ao lado do 

número na coluna valor–p. 

 

Tabela 2: Ocupação associada à ativ. de base mineral versus o perfil geral do entrevistado 
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Perfil do entrevistado 
Somente atividade 

base mineral 

Atividade base 

mineral + Outra 

atividade 

Atividade base 

mineral + 

Agricultura 

Valor-p 

Gênero 
Masculino 97,21% (n=244) 93,72% (n=224) 100,00% (n=227) 

0,000* 
Feminino 2,79% (n=7) 6,28% (n=15)  0,00% (n=0) 

Faixa etária** 

Até 20 anos 9,16% (n=23) 2,52% (n=6) 2,67% (n=6) 

0,000* 

21 - 30 anos 39,04% (n=98) 32,77% (n=78) 19,56% (n=44) 

31 - 40 anos 25,50% (n=64) 28,15% (n=67) 17,33% (n=39) 

41 - 50 anos 15,14% (n=38) 23,53% (n=56) 24,89% (n=56) 

51 - 60 anos 5,98% (n=15) 10,93% (n=26) 23,11% (n=52) 

> 60 anos 5,18% (n=13) 2,10% (n=5) 12,44% (n=28) 

Escolaridade** 
Alfabetizado 73,17% (n=180) 80,17% (n=186) 64,89% (n=146) 

0,001* 
Não alfabetizado 26,83% (n=66) 19,83% (n=46) 35,11% (n=79) 

Total 100,00% (n=251) 100,00% (n=239) 100,00% (n=227)  

Fonte dos dados usados para análise: formulários aplicados em famílias atendidas pelo PSF de Parelhas, 2007                                                  **Nem 

todos os entrevistados responderam a essa questão.    * Valor - p < 0,05 

 

O maior percentual de mulheres exerce atividade de base mineral junto com outro tipo de 

atividade (6,28%). Por desempenharem atividades menos desgastantes que os homens na 

mineração (catação e lapidação de minerais), as mulheres têm condições de associar o trabalho 

na mineração com outro tipo de atividade, sendo o trabalho doméstico a ocupação predominante 

relatada nesse caso. 

A faixa etária acima de 40 anos e os entrevistados não alfabetizados desenvolvem, em sua 

maioria, a atividade de base mineral e agricultura. Isso pode estar relacionado ao fato dos 

indivíduos mais velhos estarem mais envolvidos na agricultura, uma vez que possuem uma 

tradição familiar trazida desde o tempo do cultivo do algodão mocó na região, conforme 

descrito por Santos (2015); de acordo com Peres (2011), nessa faixa etária encontram-se aqueles 

que tiveram, historicamente, acesso limitado às políticas educacionais. 

 

3.2. Perfil ocupacional 

 

Para uma maior compreensão das condições de trabalho dos entrevistados, foi feito um perfil 

ocupacional que trata sobre o local de trabalho, turno de trabalho, carga-horária, uso de 

aparelhos de proteção, transporte de peso, contato com animais peçonhentos e ocorrência de 

acidentes de trabalho. 

Na tabela 3 observa-se que o principal local de trabalho é a céu aberto (82,98%), seguido por 

túnel (12,89%) e túnel/céu aberto (4,13%). 

 

Tabela 3: Local de trabalho* 

Resposta  Frequência absoluta % 

Céu aberto 492 82,69 

Em túnel 78 13,11 

Túnel e céu aberto 25 4,20 

Total 595 100,00 
Fonte dos dados usados para análise: formulários aplicados em famílias atendidas pelo PSF de Parelhas, 2007                                                          * 

Nem todos os entrevistados responderam a essa questão.   

 

As ocupações mais citadas nesta pesquisa foram às relacionadas à cerâmica e garimpo de 

pegmatitos. O ambiente laboral dos trabalhadores da cerâmica vermelha é a céu aberto, 

enquanto que a extração de pegmatitos pode ser a céu aberto ou em cavidades abertas nas rochas 

através de explosivos, pás e picaretas (MELO; SOUZA; ARAÚJO, 2013), denominadas nesta 

pesquisa de túneis, justificando assim a predominância das atividades à céu aberto pelos 

entrevistados. 
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Na tabela 4, ao relacionar o local de trabalho com o perfil do entrevistado, observa-se uma 

diferença estatística significativa entre local de trabalho, faixa etária, escolaridade e ocupação 

do entrevistado. 
 

Tabela 4: Local de trabalho versus o perfil geral do entrevistado 

Perfil do entrevistado Céu aberto Em túnel Túnel e céu 

aberto 
Total Valor-

p 
Gênero 

Masculino 82,45% (n=484) 13,29% (n=78) 4,26% (n=25) 100,00% (n=587) 
0,428 

Feminino 100,00% (n=8) 0,00% (n=0) 0,00% (n=0) 100,00% (n=8) 

Faixa etária** 

Até 20 anos 92,59% (n=25) 7,41% (n=2) 0,00% (n=0) 100,00% (n=27) 

0,000* 

21 - 30 anos 87,86% (n=152) 10,40% (n=18) 1,74% (n=3) 100,00% (n=173) 

31 - 40 anos 88,81% (n=127) 8,39% (n=12) 2,80% (n=4) 100,00% (n=143) 

41 - 50 anos 83,06% (n=103) 13,71% (n=17) 3,23% (n=4) 100,00% (n=124) 

51 - 60 anos 67,47% (n=56) 21,69% (n=18) 10,84% (n=9) 100,00% (n=83) 

Acima de 60 anos 62,79% (n=27) 25,58% (n=11) 11,63% (n=0) 100,00% (n=43) 

Escolaridade** 

Alfabetizado 84,40% (n=357) 12,53% (n=53) 3,07% (n=13) 100,00% (n=423) 
0,042* 

Não alfabetizado 77,44% (n=127) 15,24% (n=25) 7,32% (n=12) 100,00% (n=164) 

Ocupação associada à ativ. de base mineral** 

Somente ativ. base mineral 88,10% (n=185) 9,52% (n=20) 2,38% (n=5) 100,00% (n=210) 

0,023* 
Ativ. base mineral + Outra 

ativ. 
84,09% (n=148) 11,36% (n=20) 4,55% (n=8) 100,00% (n=176) 

Ativ. base mineral + 

Agricultura 
76,08% (n=159) 18,18% (n=38) 5,74% (n=12) 100,00% (n=209) 

Fonte dos dados usados para análise: formulários aplicados em famílias atendidas pelo PSF de Parelhas, 2007                                                   

**Nem todos os entrevistados responderam a essa questão.    * Valor - p < 0,05 

 

Os indivíduos de faixa etária superior a 40 anos, os que não são alfabetizados e os que 

desempenham atividade de base mineral e agricultura exercem, em sua maior parte, atividades 

dentro de túnel. 

A extração de minerais dentro de túnel necessita de um maior conhecimento e habilidade 

daqueles que trabalham nele, por isso os trabalhadores de faixa etária acima de 40 anos estão 

mais concentrados nesse local de trabalho. Santos (2015) relata que os donos dos garimpos 

preferem os trabalhadores mais velhos devido a sua experiência, já que são conscientes do 

ofício, sobretudo no uso de picaretas e marretas. 

No tocante ao gênero, verifica-se que as mulheres trabalham exclusivamente a céu aberto, o 

que é explicado pelo tipo de atividade que relataram exercer dentro da mineração. 

Em relação ao turno de trabalho dos entrevistados, 647 (90,24%) indivíduos que responderam 

a essa questão alegaram trabalhar pela manhã; 631 (88,01%), à tarde; e 44 (6,14%), à noite. 

A predominância do turno de trabalho diurno (matutino e vespertino) deve-se ao fato de tanto 

a agricultura como as atividades de base mineral serem pouco mecanizadas e em sua maioria a 

céu aberto; o aproveitamento da claridade do dia é mais viável, principalmente para a cerâmica, 

que utiliza a luz do sol no processo de secagem de seus produtos. 

A tabela 5 descreve a carga horária semanal, sendo a média geral de 42,64 horas por semana. 

Devido a limitação dos formulários, não foi possível separar ceramistas de garimpeiros, o que 

pode justificar a diferença da média nacional de 60 horas para os garimpeiros (BRASIL, 1993).  
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Tabela 5: Estatística descritiva de horas semanais de atividade exercida 

Variáveis Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média Desvio padrão CV 

Somente ativ. base mineral 4,00 90,00 40,00 44,00 55,00 44,60 15,83 35,48 

Ativ. base mineral + Outra 

ativ. 
4,00 96,00 40,00 40,00 48,00 41,18 15,75 38,24 

Ativ. base mineral + 

Agricultura 
6,00 96,00 40,00 40,00 48,00 41,95 14,34 34,19 

Resultado geral 4,00 96,00 40,00 40,00 50,00 42,64 15,37 36,06 
Fonte dos dados usados para análise: formulários aplicados em famílias atendidas pelo PSF de Parelhas, 2007                                                   

 

Os trabalhadores que desempenham somente a atividade de base mineral possuem uma carga 

horária média semanal mais alta que os demais, o que justifica a impossibilidade de associação 

com outra atividade. 

Somente 4 indivíduos relataram possuir carga horária a partir de 90 horas semanais. Desses, 3 

desempenhavam mais de uma atividade. 

Já a tabela 6 traz a descrição do tempo (em anos) de ocupação dos entrevistados em cada um 

dos três grupos, sendo o tempo médio geral de ocupação de 10,84 anos. 

 

Tabela 6: Estatística descritiva do tempo de ocupação por grupo (em anos) 

Variáveis Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média Desvio-padrão CV 

Somente ativ. base mineral 0,08 40,00 4,00 9,00 14,00 10,02 7,85 78,30 

Ativ. base mineral + Outra ativ. 0,08 37,00 2,00 5,00 10,00 7,16 7,19 100,42 

Ativ. base mineral + 

Agricultura 
0,08 66,00 5,00 10,00 22,00 15,83 14,85 93,80 

Resultado geral 0,08 66,00 3,00 8,00 15,00 10,84 10,94 100,95 

Fonte dos dados usados para análise: formulários aplicados em famílias atendidas pelo PSF de Parelhas, 2007                                                   

 

A maior média de tempo de ocupação se encontra nos indivíduos que desempenham a atividade 

de base mineral e agricultura (15,83 anos), se justificando também pela tradição da atividade 

agrícola na região.  

Quando se trata do uso de aparelhos de proteção, dos entrevistados que responderam a essa 

questão, 387 indivíduos (56,91%) relataram não utilizar esses equipamentos, enquanto 293 

(43,09%), disseram fazer uso deles. 

Isso acontece porque a quantidade de equipamentos de proteção é inadequada. Foi observado 

por Melo et al. (2013) e Santos (2015) que os aparelhos utilizados por esses trabalhadores se 

resumiam a botas, capacetes, luvas e óculos, pano umedecido para evitar a aspiração de poeira 

e raros protetores auriculares. 

Na tabela 7, ao relacionar o uso de aparelho de proteção com o perfil do entrevistado, percebe-

se uma diferença estatística significativa entre o uso de equipamentos de proteção com a faixa 

etária e a escolaridade. 
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 Tabela 7: Uso de aparelho de proteção versus o perfil do entrevistado 

Perfil do entrevistado Não Sim Total Valor-p 

Gênero 
Masculino 57,10% (n=378) 42,90% (n=284) 100,00% (n=662) 

0,548 
Feminino 50,00% (n=9) 50,00% (n=9) 100,00% (n=18) 

Faixa etária** 

Até 20 anos 58,82% (n=20) 41,18% (n=14) 100,00% (n=34) 

0,001* 

21 - 30 anos 49,28% (n=102) 50,72% (n=105) 100,00% (n=207) 

31 - 40 anos 51,27% (n=81) 48,73% (n=77) 100,00% (n=158) 

41 - 50 anos 60,00% (n=87) 40,00% (n=58) 100,00% (n=145) 

51 - 60 anos 68,18% (n=60) 31,82% (n=28) 100,00% (n=88) 

Acima de 60 anos 80,00% (n=36) 20,00% (n=9) 100,00% (n=45) 

Escolaridade** 
Alfabetizado 53,40% (n=259) 46,60% (n=226) 100,00% (n=485) 

0,007* 
Não alfabetizado 65,03% (n=119) 34,97% (n=64) 100,00% (n=183) 

Local de 

trabalho** 

Céu aberto 55,14% (n=268) 44,86% (n=218) 100,00% (n=486) 

0,107 Em túnel 64,00% (n=48) 36,00% (n=27) 100,00% (n=75) 

Túnel e céu aberto 72,00% (n=18) 28,00% (n=7) 100,00% (n=25) 

Ocupação 

associada à 

ativ. de base 

mineral 

Somente ativ. base mineral 51,49% (n=121) 48,51% (n=114) 100,00% (n=235) 

0,114 
Ativ. base mineral + Outra 

ativ. 
59,39% (n=136) 40,61% (n=93) 100,00% (n=229) 

Ativ. base mineral + 

Agricultura 
60,19% (n=130) 39,81% (n=86) 100,00% (n=216) 

Fonte dos dados usados para análise: formulários aplicados em famílias atendidas pelo PSF de Parelhas, 2007                                                   

**Nem todos os entrevistados responderam a essa questão.    * Valor - p < 0,05 

 

Os indivíduos na faixa etária de 21 a 40 anos, assim como os alfabetizados apresentam maior 

percentual de uso de aparelho de proteção. Os entrevistados alfabetizados são mais jovens e, 

provavelmente, têm uma maior consciência dos perigos da não utilização dos equipamentos de 

proteção. 

Ao tratar sobre o carregamento de peso manualmente, dentre os indivíduos que responderam a 

essa questão, 538 (82,14%) afirmaram carregar peso dessa maneira, enquanto 117 (17,86%) 

disseram que não. 

A falta de tecnologia nas atividades de base mineral desenvolvidas no local é o motivo pelo alto 

índice de carregamento de peso pelos entrevistados. Barreto (2001) caracteriza a MAPE pelas 

operações artesanais, operações a céu aberto, utilização de equipamentos simples e operações 

com baixos níveis de mecanização e seu processo de extração dos minerais, o que a torna uma 

atividade bastante desgastante e arriscada.  

Quando se relaciona o transporte de peso manualmente com o perfil do entrevistado (Tabela 8), 

observa-se uma diferença estatística significativa entre esse tipo de transporte, o gênero e tipo 

de ocupação.  
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Tabela 8: Transporte de peso manualmente versus o perfil do entrevistado 

Perfil do entrevistado Sim Não Total Valor-

p 

Gênero 
Masculino 83,54% (n=533) 16,46% (n=105) 100,00% (n=638) 

0,000* 
Feminino 29,41% (n=5) 70,59% (n=12) 100,00% (n=17) 

Faixa etária** 

Até 20 anos 87,88% (n=29) 12,12% (n=4) 100,00% (n=33) 

0,908 

21 - 30 anos 83,16% (n=163) 16,84% (n=33) 100,00% (n=196) 

31 - 40 anos 81,70% (n=125) 18,30% (n=28) 100,00% (n=153) 

41 - 50 anos 82,27% (n=116) 17,73% (n=25) 100,00% (n=141) 

51 - 60 anos 78,82% (n=67) 21,18% (n=18) 100,00% (n=85) 

Acima de 60 anos 81,82% (n=36) 18,18% (n=8) 100,00% (n=44) 

Escolaridade** 
Alfabetizado 81,16% (n=379) 18,84% (n=88) 100,00% (n=467) 

0,301 
Não alfabetizado 84,66% (n=149) 15,34% (n=27) 100,00% (n=176) 

Local de 

trabalho** 

Céu aberto 83,69% (n=395) 16,31% (n=77) 100,00% (n=472) 

0,519 Em túnel 85,33% (n=64) 14,67% (n=11) 100,00% (n=75) 

Túnel e céu aberto 92,00% (n=23) 8,00% (n=2) 100,00% (n=25) 

Ocupação 

associada à 

ativ. de base 

mineral 

Somente ativ. base mineral 86,61% (n=194) 13,39% (n=30) 100,00% (n=224) 

0,001* 
Ativ. base mineral + Outra 

ativ. 
73,97% (n=162) 26,03% (n=57) 100,00% (n=219) 

Ativ. base mineral + 

Agricultura 
85,85% (n=182) 14,15% (n=30) 100,00% (n=212) 

Fonte dos dados usados para análise: formulários aplicados em famílias atendidas pelo PSF de Parelhas, 2007                                                   
**Nem todos os entrevistados responderam a essa questão.   * Valor - p < 0,05 

 

Os homens se destacaram com o maior percentual de carregamento de peso manualmente, assim 

como os indivíduos que desempenham somente atividade de base mineral e aqueles que a 

associam com a agricultura, visto que são atividades mais exaustivas. 

O fato das mulheres carregarem menos peso está relacionado ao desenvolvimento das suas 

tarefas em catação e lapidação, não havendo carregamento de peso. 

No que tange ao contato com animais peçonhentos, das pessoas que responderam a essa 

pergunta, 359 (56,89%) afirmaram ter contato com esses tipos de animais e 272 (43,11%) 

negaram qualquer contato. 

Melo, Souza e Araújo (2013) revelam que o contato com animais peçonhentos na cerâmica 

(3%) é menor que na lavra de pegmatitos (20%), principalmente aranhas, escorpiões e cobras. 

Segundo esse autor, o contato com animais peçonhentos acontece devido a essas atividades 

serem desenvolvidas no meio natural, habitat desses tipos de animais. 

Ao se relacionar o contato com animais peçonhentos com o perfil do entrevistado (Tabela 9), 

observa-se uma diferença estatística significativa desse tipo de contato com o local de trabalho. 
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Tabela 9: Contato com animais peçonhentos versus o perfil do entrevistado 

Perfil do entrevistado Sim Não Total Valor-p 

Gênero 
Masculino 57,07% (n=351) 42,93% (n=264) 100,00% (n=615) 

0,573 
Feminino 50,00% (n=8) 50,00% (n=8) 100,00% (n=16) 

Faixa etária** 

Até 20 anos 45,16% (n=14) 54,84% (n=17) 100,00% (n=31) 

0,236 

21 - 30 anos 53,26% (n=98) 46,74% (n=86) 100,00% (n=184) 

31 - 40 anos 58,11% (n=86) 41,89% (n=62) 100,00% (n=148) 

41 - 50 anos 55,40% (n=77) 44,60% (n=62) 100,00% (n=139) 

51 - 60 anos 67,06% (n=57) 32,94% (n=28) 100,00% (n=85) 

Acima de 60 anos 60,98% (n=25) 39,02% (n=16) 100,00% (n=41) 

Escolaridade** 
Alfabetizado 55,56% (n=250) 44,44% (n=200) 100,00% (n=450) 

0,207 
Não alfabetizado 61,18% (n=104) 38,82% (n=66) 100,00% (n=170) 

Local de 

trabalho** 

Céu aberto 57,11% (n=265) 42,89% (n=199) 100,00% (n=464) 

0,008* Em túnel 68,57% (n=48) 31,43% (n=22) 100,00% (n=70) 

Túnel e céu aberto 84,00% (n=21) 16,00% (n=4) 100,00% (n=25) 

Ocupação 

associada à 

ativ. de base 

mineral 

Somente ativ. base mineral 49,06% (n=104) 50,94% (n=108) 100,00% (n=212) 

0,000* 
Ativ. base mineral + Outra 

ativ. 
49,05% (n=103) 50,95% (n=107) 100,00% (n=210) 

Ativ. base mineral + 

Agricultura 
72,73% (n=152) 27,27% (n=57) 100,00% (n=209) 

Fonte dos dados usados para análise: formulários aplicados em famílias atendidas pelo PSF de Parelhas, 2007                                                   

**Nem todos os entrevistados responderam a essa questão.    * Valor - p < 0,05 

 

O grupo que teve mais contato com animais peçonhentos foi o que exerce atividade de base 

mineral associado à agricultura, assim como aqueles que trabalham em túnel. 

As plantações e os túneis são lugares propícios à presença de animais peçonhentos, pois servem 

de abrigo da chuva, vento e predadores, uma vez que as mudanças em ambientes rurais reduzem 

a qualidade e a disponibilidade de habitats, fazendo com que os contatos desses animais com 

humanos se tornem mais frequentes. As atividades de agricultura e pecuária desenvolvidas sem 

o uso de equipamentos de proteção individual aumentam a exposição aos animais peçonhentos, 

contribuindo para aumentar os acidentes (LIMA & VASCONCELOS, 2006). 

Em relação à ocorrência de acidentes de trabalho, dos indivíduos que responderam a essa 

pergunta, 521 (75,07%) negaram ter sofrido esse tipo de acidente, enquanto 173 (23,93%), 

alegaram que já foram vítimas de acidentes de trabalho. As ocorrências mais citadas foram: 

cortes (50,29%), queda (13,87%), pancada (9,83%), fraturas (9,83%) e picadas de animais 

peçonhentos (4,62%). Nóbrega & Menezes (2010) afirmam que o trabalho do garimpeiro é uma 

das atividades mais precárias e intensas que existem, sendo realizado com base em seu 

conhecimento prático, sem que haja noções de segurança do trabalho. 

Quando se relaciona a ocorrência de acidente de trabalho com o perfil do entrevistado (Tabela 

10), percebe-se uma diferença estatística significativa entre a ocorrência desses acidentes com 

o gênero, local de trabalho e tipo de ocupação. 
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Tabela 10: Ocorrência de acidente de trabalho versus o perfil do entrevistado 

Perfil do entrevistado Não Sim Total Valor-p 

Gênero 
Masculino 74,29% (n=500) 25,71% (n=173) 100,00% (n=673) 

0,007* 
Feminino 100,00% (n=21) 0,00% (n=0) 100,00% (n=21) 

Faixa etária** 

Até 20 anos 82,86% (n=29) 17,14% (n=6) 100,00% (n=35) 

0,090 

21 - 30 anos 80,37% (n=172) 19,63% (n=42) 100,00% (n=214) 

31 - 40 anos 73,17% (n=120) 26,83% (n=44) 100,00% (n=164) 

41 - 50 anos 74,13% (n=106) 25,87% (n=37) 100,00% (n=143) 

51 - 60 anos 70,00% (n=63) 30,00% (n=27) 100,00% (n=90) 

Acima de 60 anos 63,04% (n=29) 36,96% (n=17) 100,00% (n=46) 

Escolaridade** 
Alfabetizado 75,91% (n=375) 24,09% (n=119) 100,00% (n=494) 

0,300 
Não alfabetizado 72,04% (n=134) 27,96% (n=52) 100,00% (n=186) 

Local de 

trabalho** 

Céu aberto 76,35% (n=368) 23,65% (n=114) 100,00% (n=492) 

0,001* Em túnel 68,49% (n=50) 31,51% (n=23) 100,00% (n=73) 

Túnel e céu aberto 44,00% (n=11) 56,00% (n=14) 100,00% (n=25) 

Ocupação 

associada à 

ativ. de base 

mineral 

Somente ativ. base mineral 77,08% (n=185) 22,92% (n=55) 100,00% (n=240) 

0,003* 
Ativ. base mineral + Outra 

ativ. 
80,43% (n=189) 19,57% (n=46) 100,00% (n=235) 

Ativ. base mineral + 

Agricultura 
67,12% (n=147) 32,88% (n=72) 100,00% (n=219) 

Fonte dos dados usados para análise: formulários aplicados em famílias atendidas pelo PSF de Parelhas, 2007                                                   

 **Nem todos os entrevistados responderam a essa questão.    * Valor - p < 0,05 

 

Os indivíduos que mais sofrem acidentes de trabalho são do gênero masculino, bem como 

aqueles que trabalham em túnel e as pessoas que desempenham atividade de base mineral junto 

com a agricultura. 

Os trabalhadores de túnel estão mais expostos a acidentes, pois esse local de trabalho é 

exclusivo daqueles que lavram pegmatitos, atividade de base mineral que exige o uso de 

ferramentas mais perigosas, como picaretas e explosivos em locais fechados, propícios a 

desabamentos. Já os trabalhadores rurais estão constantemente expostos a inúmeros agentes que 

podem causar acidentes, como máquinas e implementos agrícolas, ferramentas manuais, 

agrotóxicos, animais domésticos e animais peçonhentos (ALMEIDA et al., 1995). A ocorrência 

de acidentes se agrava pela falta de uso de equipamentos de proteção, gerando principalmente 

cortes nos membros superiores e inferiores (dados presentes nos formulários). 

 

3.3. Perfil epidemiológico 

 

O perfil epidemiológico busca proporcionar uma maior clareza sobre a saúde dos entrevistados, 

tratando sobre o etilismo, ocorrência de sintomas respiratórios, tabagismo, ocorrência de 

sintomas respiratórios no trabalho e providências quanto ao seu tratamento. 

Dos indivíduos que responderam à questão sobre consumo de bebidas alcoólicas, 425 (69,11%) 

negaram e 190 (30,89%) afirmaram ser etilistas. 

Ao se relacionar o etilismo com o perfil do entrevistado (Tabela 11), observa-se uma diferença 

estatística significativa entre o consumo de bebidas alcoólicas, o gênero, faixa etária e 

escolaridade dos entrevistados. 
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Tabela 11: Etilismo versus o perfil do entrevistado 

Perfil do entrevistado Não Sim Total Valor-p 

Gênero 
Masculino 68,29% (n=407) 31,71% (n=189) 100,00% (n=596) 

0,014* 
Feminino 94,74% (n=18) 5,26% (n=1) 100,00% (n=19) 

Faixa etária** 

Até 20 anos 68,97% (n=20) 31,03% (n=9) 100,00% (n=29) 

0,002* 

21 - 30 anos 69,95% (n=135) 30,05% (n=58) 100,00% (n=193) 

31 - 40 anos 61,97% (n=88) 38,03% (n=54) 100,00% (n=142) 

41 - 50 anos 61,24% (n=79) 38,76% (n=50) 100,00% (n=129) 

51 - 60 anos 84,42% (n=65) 15,58% (n=12) 100,00% (n=77) 

Acima de 60 anos 83,33% (n=35) 16,67% (n=7) 100,00% (n=42) 

Escolaridade** 
Alfabetizado 69,14% (n=298) 30,86% (n=133) 100,00% (n=431) 

0,948 
Não alfabetizado 69,41% (n=118) 30,59% (n=52) 100,00% (n=170) 

Local de 

trabalho** 

Céu aberto 71,97% (n=303) 28,03% (n=118) 100,00% (n=421) 

0,555 Em túnel 65,63% (n=42) 34,38% (n=22) 100,00% (n=64) 

Túnel e céu aberto 68,18% (n=15) 31,82% (n=7) 100,00% (n=22) 

Ocupação 

associada à 

ativ. de base 

mineral 

Somente ativ. base mineral 69,52% (n=146) 30,48% (n=64) 100,00% (n=210) 

0,001* 
Ativ. base mineral + Outra 

ativ. 
60,38% (n=128) 39,62% (n=84) 100,00% (n=212) 

Ativ. base mineral + 

Agricultura 
78,24% (n=151) 21,76% (n=42) 100,00% (n=193) 

Fonte dos dados usados para análise: formulários aplicados em famílias atendidas pelo PSF de Parelhas, 2007                                                   

**Nem todos os entrevistados responderam a essa questão.    * Valor - p < 0,05 

 

A maioria dos etilistas são do gênero masculino, na faixa etária de até 20 anos e entre 21 a 50 

anos, os não alfabetizados e que desenvolvem somente atividade de base mineral e essa 

associada a outra atividade. 

Algumas etapas da produção de cerâmica citadas pelos entrevistados exigem o trabalho turnos 

alternados, fazendo com que os indivíduos se utilizem do álcool para se manterem em condições 

de trabalhar. Em um estudo com trabalhadores de turnos fixos de 12 horas, o consumo de álcool 

foi apontado como um dos fatores de redução de fadiga (METZNER & FISCHER, 2001). 

 O álcool é uma droga lícita e a cerveja conta cada vez mais com a permissividade social, 

legitimada e fortalecida por um amplo espaço de divulgação midiática, com principal destaque 

para as propagandas televisionadas, em sua grande maioria, direcionadas a um público cada vez 

mais jovem, e contêm diversas mensagens subliminares que, com cenas bastante provocantes, 

incentivam o consumo dessas bebidas alcoólicas (OLIVEIRA et al., 2011). 

No que tange ao consumo de álcool estar relacionado com os indivíduos que desempenham 

atividade de base mineral associada a outra qualquer, se dá provavelmente pelo fato de os mais 

jovens não desejarem mais trabalhar na agricultura; por esta razão, associam a mineração a 

outra atividade ou permanecem só na mineração. Isso é corroborado pelos resultados de Santos 

(2015), em estudo sobre agromineradores em Parelhas, que aponta que os mais jovens se sentem 

desapontados com a agricultura, pois não dá o resultado que a família precisa, preferindo assim 

a mineração. 

Dentre os indivíduos que responderam à questão sobre sintomas de problemas respiratórios, 

583 (80,09%) negaram a presença de qualquer problema e 140 (19,91%) afirmaram a 

ocorrência desse tipo de sintoma, sendo os principais relatados: cansaço (37,14%), falta de ar 

(18,57%) e tosse (17,14%). 

A porcentagem baixa de ocorrência de sintomas respiratórios (19,91%) não era o resultado 

previsto. O mínimo esperado eram os valores entre 34% e 37% relatados por Melo, Souza e 

Araújo (2013) nos trabalhadores de cerâmica e extração de pegmatitos, respectivamente, uma 

vez que se tem conhecimento da existência de contato com poeira nessas duas ocupações. 

Acredita-se que esse valor baixo apareceu devido à resistência dos indivíduos em aceitar a 

condição de doentes e o medo de perder o emprego, sua garantia imediata de sobrevivência, o 
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que ocorre principalmente em grupos que possuem vínculos precários, conforme relatado por 

Gomez & Costa (1997). 

Ao se relacionar a ocorrência de sintomas respiratórios com o perfil do entrevistado (Tabela 

12), observa-se uma diferença estatística significativa entre esse tipo de caso, faixa etária e local 

de trabalho. O maior percentual foi encontrado na faixa etária acima de 50 anos, bem como nos 

indivíduos que trabalham em túnel. 

 

Tabela 12: Ocorrência de sintomas de problemas respiratórios versus o perfil do entrevistado 

Perfil do entrevistado Não Sim Total Valor-p 

Gênero 
Masculino 80,50% (n=549) 19,50% (n=133) 100,00% (n=682) 

0,118 
Feminino 66,67% (n=14) 33,33% (n=7) 100,00% (n=21) 

Faixa etária** 

Até 20 anos 91,43% (n=32) 8,57% (n=3) 100,00% (n=35) 

0,000* 

21 - 30 anos 83,03% (n=181) 16,97% (n=37) 100,00% (n=218) 

31 - 40 anos 83,73% (n=139) 16,27% (n=27) 100,00% (n=166) 

41 - 50 anos 84,62% (n=121) 15,38% (n=22) 100,00% (n=143) 

51 - 60 anos 63,04% (n=58) 36,96% (n=34) 100,00% (n=92) 

Acima de 60 anos 67,39% (n=31) 32,61% (n=15) 100,00% (n=46) 

Escolaridade** 
Alfabetizado 81,20% (n=406) 18,80% (n=94) 100,00% (n=500) 

0,190 
Não alfabetizado 76,72% (n=145) 23,28% (n=44) 100,00% (n=189) 

Local de 

trabalho** 

Céu aberto 82,02% (n=397) 17,98% (n=87) 100,00% (n=484) 

0,000* Em túnel 61,84% (n=47) 38,16% (n=29) 100,00% (n=76) 

Túnel e céu aberto 52,00% (n=13) 48,00% (n=12) 100,00% (n=25) 

Ocupação 

associada à 

ativ. de base 

mineral 

Somente ativ. base 

mineral 
82,86% (n=203) 17,14% (n=42) 100,00% (n=245) 

0,277 
Ativ. base mineral + 

Outra ativ. 
80,17% (n=190) 19,83% (n=47) 100,00% (n=237) 

Ativ. base mineral + 

Agricultura 
76,92% (n=170) 23,08% (n=51) 100,00% (n=221) 

Fonte dos dados usados para análise: formulários aplicados em famílias atendidas pelo PSF de Parelhas, 2007                                                   

**Nem todos os entrevistados responderam a essa questão.    * Valor - p < 0,05 

 

Os problemas respiratórios são mais recorrentes na faixa etária acima de 50 anos, 

provavelmente pelo agravamento das condições de saúde de pessoas mais idosas. Há também 

uma relação com o tabagismo a ser abordado a seguir. 

Os sintomas respiratórios relacionados ao trabalho em túnel se justificam por serem locais de 

poeira proveniente da extração de minerais de pegmatito, como feldspato e caulim (LIMA et 

al., 2013). 

Ao tratar do tabagismo dos entrevistados, dos indivíduos que responderam a essa questão, 521 

(74,32%) negaram o uso de cigarros, enquanto 180 (25,68%), afirmaram ser tabagistas. O 

consumo médio de cigarros pelos entrevistados foi de 14,77 unidades por dia, com tempo de 

vício médio de 21,44 anos.  

O longo tempo de tabagismo e a quantidade de cigarros justificam a presença de sintomas 

respiratórios nos entrevistados. A união do tabagismo com a inalação de poeiras inorgânicas 

pode formar áreas localizadas de enfisema centrilobular por excesso de liberação de enzimas 

proteolíticas nas áreas de inflamação constante ao redor das vias aéreas, causando processos 

teciduais mais agressivos (CAPITANI & ALGRANTI, 2006). 

Quando se relaciona o tabagismo com o perfil do entrevistado (Tabela 13), percebe-se uma 

diferença estatística significativa entre o consumo de cigarros, gênero, faixa etária e 

escolaridade do entrevistado.  
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Tabela 13: Tabagismo versus o perfil do entrevistado 

Perfil do entrevistado Não Sim Total Valor-p 

Gênero 
Masculino 73,49% (n=499) 26,51% (n=180) 100,00% (n=679) 

0,005* 
Feminino 100,00% (n=22) 0,00% (n=0) 100,00% (n=22) 

Faixa etária** 

Até 20 anos 81,25% (n=26) 18,75% (n=6) 100,00% (n=32) 

0,022* 

21 - 30 anos 81,11% (n=176) 18,89% (n=41) 100,00% (n=217) 

31 - 40 anos 75,30% (n=125) 24,70% (n=41) 100,00% (n=166) 

41 - 50 anos 67,81% (n=99) 32,19% (n=47) 100,00% (n=146) 

51 - 60 anos 66,30% (n=61) 33,70% (n=31) 100,00% (n=92) 

Acima de 60 anos 68,89% (n=31) 31,11% (n=14) 100,00% (n=45) 

Escolaridade** 
Alfabetizado 77,64% (n=389) 22,36% (n=112) 100,00% (n=501) 

0,002* 
Não alfabetizado 66,13% (n=123) 33,87% (n=63) 100,00% (n=186) 

Local de 

trabalho** 

Céu aberto 74,85% (n=363) 25,15% (n=122) 100,00% (n=485) 

0,255 Em túnel 73,97% (n=54) 26,03% (n=19) 100,00% (n=73) 

Túnel e céu aberto 60,00% (n=15) 40,00% (n=10) 100,00% (n=25) 

Ocupação 

associada à 

ativ. de base 

mineral 

Somente ativ. base 

mineral 
73,97% (n=179) 26,03% (n=63) 100,00% (n=242) 

0,893 
Ativ. base mineral + 

Outra ativ. 
73,62% (n=173) 26,38% (n=62) 100,00% (n=235) 

Ativ. base mineral + 

Agricultura 
75,45% (n=169) 24,55% (n=55) 100,00% (n=224) 

Fonte dos dados usados para análise: formulários aplicados em famílias atendidas pelo PSF de Parelhas, 2007                                                   
**Nem todos os entrevistados responderam a essa questão.    * Valor - p < 0,05 

 

A maior parte dos tabagistas é do gênero masculino, bem como os não alfabetizados e também 

os indivíduos na faixa etária superior a 40 anos.  

Os homens entrevistados fumam mais, provavelmente por estarem submetidos a atividades 

mais estressantes. Por outro lado, a nicotina (substância presente no cigarro) induz tolerância e 

dependência pela ação nas vias dopaminérgicas centrais, levando às sensações de prazer e 

recompensa, assim como também aumenta o estado de alerta e reduz o apetite (BALBANI & 

MONTOVANI, 2005).  

Em relação à faixa etária e escolaridade, os entrevistados mais velhos possuem menor 

escolaridade, o que afeta seu acesso à informação e, possivelmente, influenciando no fato de 

terem uma menor consciência dos riscos do tabagismo à saúde. Melo et al., (2013) também 

concluem que os trabalhadores acima de 45 anos que trabalham em extração de pegmatitos são 

fumantes. No Brasil, entre os grupos de indivíduos com baixo nível de escolaridade, a 

probabilidade de existir tabagistas é 5 vezes maior que no grupo de indivíduos que possuem 

nível superior (WORLD BANK, 2003). 

No que se refere aos casos de doenças respiratórias, dos indivíduos que responderam a essa 

pergunta, 603 (90,68%) negaram esse tipo de ocorrência e 62 (9,32%) afirmaram terem tido 

casos de doenças respiratórias. 

Dentre eles, 57,89% se afastaram do trabalho para realizar algum tipo de tratamento (Tabela 

13.1), em sua maioria atendimento hospitalar (82,35%) e médico ambulatorial (17,65%). Dos 

sintomas citados, 22 indivíduos relataram cansaço (35,48%); 10, tosse (16,13%); 5, silicose 

(8,06%); 4, febre (6,45%); e 4, cefaleia (6,45%). 
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Tabela 13.1: Procedimentos gerais dos entrevistados com doenças respiratórias no trabalho 

Resposta Frequência absoluta % 

Afastou-se para 

tratamento* 

Sim 33 57,89 

Não 24 42,11 

Recebeu tratamento 

de saúde* 

Sim 34 69,39 

Não 15 30,61 

Tipo de 

atendimento* 

Hospitalar 28 82,35 

Médico ambulatorial 6 17,65 
Fonte dos dados usados para análise: formulários aplicados em famílias atendidas pelo PSF de Parelhas, 2007                                                   

*Nem todos os entrevistados responderam a essa questão.  

Os entrevistados relataram poucos casos de problemas respiratórios no trabalho; contudo, deve-

se atentar para a quantidade de casos de silicose citados (5). Esse dado corrobora com a pesquisa 

feita por Lima et al. (2013), que constataram a existência de uma estreita relação entre a silicose 

e atividades laborais em Parelhas/RN, sendo mais vulneráveis ao desenvolvimento da doença 

aqueles que possuem mais tempo de trabalho na atividade de base mineral e que tem o hábito 

de fumar. 

Ao se relacionar os casos de doenças respiratórias no trabalho com o perfil do entrevistado 

(Tabela 14), percebe-se uma diferença estatística significativa entre esses casos, faixa etária e 

local de trabalho dos entrevistados.  

 

Tabela 14: Casos de doenças respiratórias no trabalho versus o perfil do entrevistado 

Perfil do entrevistado Não Sim Total Valor-p 

Gênero 
Masculino 90,87% (n=587) 9,13% (n=59) 100,00% (n=646) 

0,325 
Feminino 84,21% (n=16) 15,79% (n=3) 100,00% (n=19) 

Faixa Etária** 

Até 20 anos 97,06% (n=33) 2,94% (n=1) 100,00% (n=34) 

0,001* 

21 - 30 anos 93,00% (n=186) 7,00% (n=14) 100,00% (n=200) 

31 - 40 anos 88,82% (n=143) 11,18% (n=18) 100,00% (n=161) 

41 - 50 anos 97,08% (n=133) 2,92% (n=4) 100,00% (n=137) 

51 - 60 anos 82,95% (n=73) 17,05% (n=15) 100,00% (n=88) 

Acima de 60 anos 81,40% (n=35) 18,60% (n=8) 100,00% (n=43) 

Escolaridade** 
Alfabetizado 90,70% (n=429) 9,30% (n=44) 100,00% (n=473) 

0,770 
Não alfabetizado 89,94% (n=161) 10,06% (n=18) 100,00% (n=179) 

Local de 

trabalho** 

Céu aberto 92,51% (n=432) 7,49% (n=35) 100,00% (n=467) 

0,000* Em túnel 79,71% (n=55) 20,29% (n=14) 100,00% (n=69) 

Túnel e céu aberto 66,67% (n=16) 33,33% (n=8) 100,00% (n=24) 

Ocupação 

associada à 

ativ. de base 

mineral** 

Somente ativ. base mineral 90,87% (n=209) 9,13% (n=21) 100,00% (n=230) 

0,630 
Ativ. base mineral + Outra 

ativ. 
89,29% (n=200) 10,71% (n=24) 100,00% (n=224) 

Ativ. base mineral + 

Agricultura 
91,94% (n=194) 8,06% (n=17) 100,00% (n=211) 

Fonte dos dados usados para análise: formulários aplicados em famílias atendidas pelo PSF de Parelhas, 2007                                                   

**Nem todos os entrevistados responderam a essa questão.    * Valor - p < 0,05 

 

A maior parte dos casos de doenças respiratórias no trabalho foi encontrado na faixa etária 

acima de 50 anos, assim como nas atividades desenvolvidas em túnel. 

Em relação a faixa etária acima de 50 anos, a ocorrência de doenças respiratórias acontece, pois 

é o grupo que possui a maior quantidade de fumantes; segundo Lima et al. (2013) há um 

aumento considerável de chances de problemas respiratórios nos indivíduos que fumam, sendo 

10,38 vezes a chances de desenvolver silicose, caso trabalhem em ambientes com poeira.  

A maior porcentagem de indivíduos com problemas respiratórios que desempenham atividades 

em túnel se justifica pela presença de poeira e de sua eventual inalação em ambiente fechado 

após o uso de explosivos utilizados para o desmonte das rochas que contém os minerais de 

pegmatitos. 

 

4. Considerações finais 
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Os indivíduos que registraram como ocupação atual ou anterior alguma atividade de base 

mineral em Parelhas dividem-se em três grupos distintos: aqueles que reportaram exercer (ou 

ter exercido) somente atividade de base mineral; os que, além da atividade de base mineral, 

desempenham outra atividade que não a agricultura; e os que, além de atividade de base 

mineral, dedicam-se à agricultura (trabalhadores pluriativos), que totalizam 31,66%, 

evidenciando que a dualidade laboral agricultor/garimpeiro não é um fenômeno preponderante 

entre os que desempenham atividade de base mineral. 

A MAPE em Parelhas/RN é desenvolvida principalmente durante o turno diurno e com a 

maioria de suas atividades à céu aberto, sendo sua mão de obra predominantemente masculina 

e com alta taxa de analfabetismo. 

Nas faixas etárias acima de 40 anos se concentram a maioria dos não alfabetizados, os que 

combinam atividade de base mineral com agricultura e os que trabalham em túnel. Esse grupo 

também se caracteriza pela maior quantidade de acidentes de trabalho e contato com animais 

peçonhentos. Já as faixas etárias mais baixas se destacam por serem menos envolvidas na 

ocupação agrícola, se concentrando só na atividade de base mineral ou associando-a a outra 

atividade. 

O uso de aparelho de proteção é reduzido; entretanto, os mais jovens e alfabetizados são os que 

mais o utilizam, mostrando uma maior consciência dos riscos a que estão expostos. 

O trabalho na MAPE é bastante cansativo e degradante independente da faixa etária, 

predominando o carregamento de peso manualmente, assim como a exposição diária ao sol por 

longos períodos. Além disso, várias atividades exigem o contato diuturnamente com poeira, o 

que pode ocasionar problemas respiratórios, como os casos de silicose relatados. Esta situação 

se agrava quando a exposição às poeiras minerais se alia ao tabagismo.  

Mesmo a associação da agricultura com a atividade de base mineral (pluriatividade) não sendo 

prevalecente em Parelhas/RN, os resultados apontam para a necessidade de uma maior atenção 

aos indivíduos desse grupo. É necessário o aprofundamento da discussão para compreender a 

situação evidenciada, o que pode contribuir para a criação de políticas públicas direcionadas a 

essa população. 

Percebe-se que os as pessoas procuram a mineração por ser uma atividade de grande demanda 

no município e por pouca necessidade de especialização, assim como uma fonte de renda para 

o enfrentamento aos períodos de secas prolongadas.  

Nesse sentido, também se destaca a multiplicidade laboral dos trabalhadores em atividades de 

base mineral que associam a MAPE com a agricultura ou com outro tipo de atividade, para 

complementar a renda e garantir sua reprodução social, o que revela a importância de uma 

investigação sobre quão significativo é a mineração na renda familiar para que essas pessoas se 

submetam a esse tipo de condição de trabalho. 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES  
 

Este trabalho revelou, através de dados oficiais fornecidos pela CPRM e pelo IBGE, que o Rio 

Grande do Norte possui, em termos percentuais, o maior número de estabelecimentos 

agropecuários com receitas de exploração mineral do Nordeste, podendo-se afirmar que existe 

uma relação intrínseca entre as atividades de base mineral e agricultura no Rio Grande do Norte, 

principalmente nas microrregiões de Mossoró, Vale do Açu e Seridó Oriental. Materiais de 

construção civil e minerais industriais são explorados em Mossoró e no Vale do Açu, como 

também minerais energéticos, gemas, metais nobres, metais ferrosos, metais não-ferrosos e 

semimetais, minerais industriais e materiais para construção civil ocorrem no Seridó Oriental. 

Materiais esses geralmente encontrados em superfície ou em profundidades rasas, o que facilita 

a exploração. 

Esse fato levou a crer que a mineração representa uma renda extra para os agricultores ou até 

mesmo a principal, dependendo das demandas minerais do país. Tanto em tempos de estiagem 

quanto chuvoso, a MAPE é uma comodidade para muitas empresas que economizam dinheiro 

com a lavra, comprando os produtos por menores custos já para a etapa de beneficiamento. 

Em Parelhas, um dos municípios da microrregião o Seridó Oriental, foi possível perceber que 

os trabalhadores que exercem atividades de base mineral são também agricultores, mas não em 

sua maioria, comprovando que a pluriatividade é uma realidade em Parelhas/RN, mesmo não 

sendo predominante entre os trabalhadores em atividade de base mineral. Contudo, os 

resultados obtidos apontaram para a presença de uma multiplicidade laboral entre esses 

trabalhadores, uma vez que associam a atividade de base mineral com a agricultura ou com 

outro tipo de atividade (como pedreiro, motorista e outros), na constante busca de melhores 

condições de vida sem depender das condições climáticas. 

Apesar disso, o grupo estudado se mostrou extremamente frágil devido às suas condições 

laborais, visto que é um trabalho degradante e compromete substancialmente a saúde e o bem-

estar de quem o exerce. 

Os que associam a atividade de base mineral com a agricultura se mostram como subgrupo de 

maior vulnerabilidade por terem a associação das atividades que exigem mais esforço físico e 

serem exercidas, em maioria, por indivíduos acima de 40 anos. 

Ações isoladas se apresentam como avanço para os trabalhadores da MAPE e agricultura, mas 

se mostram incipientes devido à falta de apoio dos gestores e falta de fiscalização, se fazendo 

necessário e urgente a construção de políticas públicas para esses indivíduos que vivem em 

condições tão precárias. 

Pela mineração e a agricultura serem atividades importantes para sociedade, aqui se sugere uma 

mobilização desses trabalhadores para criação de cooperativas e, quando estas já existirem, para 
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o seu fortalecimento; discussão pelos gestores sobre a situação dessas pessoas na Comissão de 

Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal; articulação com o Departamento Nacional 

de Produção Mineral (DNPM) e órgãos ambientais para elaboração de uma metodologia 

simplificada para legalização das áreas mineráveis e formalização da atividade garimpeira; 

Implantação de capacitação permanente de oficinas, articulando até mesmo com Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) que possui um 

Campus em Parelhas com um curso técnico de Mineração em funcionamento; intensificação 

das campanhas de saúde e segurança no trabalho e sobre a importância da preservação do meio 

ambiente no desenvolvimento dessas atividades; e, utilização do espaço rural para outras 

finalidades, como o turismo, a exemplo o Geoparque Seridó que está sendo implantado na 

região. 
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ANEXO 1 

 

SAÚDE DO TRABALHADOR 

SILICOSE 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

 

Nome: ___________________________________________ Sexo: (  )M  (   )F 

Data de Nascimento: ___/___/___        Idade: ________ 

Escolaridade: (___) Não Alfabetizado    (   ) Alfabetizado 

Ocupação Atual: ________________________ Tempo de Trabalho: _________ 

Ocup. Anteriores: Ocupação: ________________________ Tempo: _________ 

     Ocupação: _________________________ Tempo: _________ 

     Ocupação: _________________________ Tempo: _________ 

 Outros: ________________________________________________________ 

 

Local de Trabalho: (   ) A céu aberto    (   ) em túnel 

Turnos: (   ) Manhã     (   ) Tarde    (   )Noite 

Horas semanais: _________ 

 

Uso de aparelho de proteção? (   ) Sim    (   ) Não 

Transporta peso manualmente: (   ) Sim    (   ) Não 

Tem contato com animais peçonhentos: (   ) Sim    (   ) Não 

Algum Acidente de Trabalho no Local onde trabalha: (   ) Sim    (   ) Não 

Se sim, qual? ________________________________ 

 

Apresenta sintomas respiratórios: (   ) Sim    (   ) Não 

Se sim, qual? ________________________________ 

Tabagista: (   ) Sim    (   ) Não              Se sim, quantos cigarros/dia:_______ Anos:_______ 

Etilista: (   ) Sim    (   ) Não 

 

Existem casos de doenças respiratórias no trabalho: (   ) Sim    (   ) Não 

Se sim, afastou-se para tratamento: (   ) Sim    (   ) Não 

Quais sintomas: _________________________________________ 

 

Recebeu algum tratamento de saúde: (   ) Sim    (   ) Não 

Se sim, onde: ___________________________________________ 

(   ) Hospitalar  (   ) Médico-Ambulatorial   (   ) Outros: ______________ (especificar) 

 

 

Data da investigação: ___/___/___              Responsável: _____________________________ 
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ANEXO 2 

Registro de visita a Parelhas/RN 
 

 Garimpo de Pegmatito (07/12/2016) 
 

1- Geral: 

Em um garimpo em Parelhas/RN, além da atividade mineral, trabalha-se na agricultura e 

criação de animais para complementar a renda. A tradição de atividade mineral era vinda do 

pai do entrevistado, que era garimpeiro antigo e também desenvolvia atividade agropecuárias 

em suas terras e como funcionário em terras próximas. 

O garimpo é administrado por ele e seus dois filhos, a família sobrevive da atividade mineral e 

da agropecuária. 

O garimpo está em nome de seu filho e possui permissão de lavra garimpeira expedida pelo 

DNPM. Possui toda a sinalização necessária para o desenvolvimento da atividade. 
 

2- Como surgiu o garimpo: 

A família era de garimpeiros, a mãe o ensinou desde criança a reconhecer os minérios. A mãe 

pegava uma rocha branca e uma tantalita e dizia: “Olhe, meu filho, quando você achar uma 

pedrinha preta risque na branca, se riscar ‘ajunte’ que é minério. Se não riscar, você jogue fora 

que não é.” A tantalita risca parece um lápis. 

A família era da Paraíba, vindo ao Rio Grande do Norte quando ele tinha 15 anos, e já havia 

banquetas e furos onde hoje é o garimpo. 

No início era só para complementar a agricultura, ia só com um ponteiro, marreta, um saco e 

explosivos (compravam facilmente antigamente). 

Antigamente viam pessoas de fora em carros populares com balança e muito dinheiro em 

espécie para comprar os minérios no meio da rua, era muito fácil vendê-los. 
 

3- Processo de retirada do minério da rocha matriz: 

Fura a rocha com o compressor e coloca explosivos e detona. Saem blocos grandes, depois é 

catado e passado no moinho para colher o minério (tantalita). O rejeito desse processo não tem 

destinação. 

Feldspato, albita, mica, quartzo que sobra na retirada da tantalita são vendidos separadamente. 

Feldspato e albita são os minérios principais desse garimpo. 
 

4- Dados de funcionamento e ocupacionais: 

Animais peçonhentos: aparecem em período chuvoso (cascavel, escorpião). Não-peçonhentos: 

Guaxinim e raposa, aparecem às vezes. 

O garimpo possuía 18 funcionários, mas com o valor baixo do minério atualmente, só existem 

5 funcionários, além dele e os filhos. Somente um deles é de fora da zona rural, vindo de Pedra 

Lavrada/PB. 

Os funcionários que trabalham na perfuração ganham R$ 1.200,00 e os catadores, R$ 1.000,00, 

todos com carteira assinada. Os familiares ganham de acordo com a necessidade, ele diz: “Os 

de dentro de casa tudo é uma coisa só: se precisar de 10 mil reais, é 10 mil reais, se precisar de 

100 reais, é 100 reais, não tem isso não”. 

Em relação aos EPI, é necessário o uso de capacete para entrar no garimpo. Os funcionários 

que estavam na perfuração estavam usando botas, camisas de manga comprida, máscara e 

protetor auricular, entretanto um dos filhos, o que fica controlando o compressor, estava apenas 

com um pano cobrindo o rosto e sem nenhum protetor auditivo, além da camisa de manga longa. 

Mesmo a máquina estando em uma área mais elevada, a poeira vinda da perfuração alcançava 

o local onde ela estava, assim como o barulho dela era bastante alto para alguém estar ao seu 

lado sem proteção aos ouvidos. 
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Nesse ponto, o que mais chamou a atenção foram os trabalhadores da quebra e catação do 

minério, pois estavam sem luvas e trabalham em uma posição claramente prejudicial a coluna 

e articulações, principalmente das mãos, devido aos movimentos repetitivos. 

O local de descanso dos trabalhadores é bastante precário, construído c madeira e lona. Lá fica 

a água, comida e mesa e assentos. 

O garimpo é a céu aberto e só funciona durante o dia: de 7h às 11h30 e das 13h30 às 17h. 

Na propriedade também é retirada argila que é vendida na cerâmica. 

No Período chuvoso, o garimpo também funciona, recentemente foi construída uma espécie de 

“vala” para escoar a água que empoçava na frente de lavra durante a chuva. 

Também recentemente foi adquirida uma máquina para a escavação e planeja se comprar uma 

mesa vibratória para ter mais uma opção de produto para comercialização. 
 

 Cerâmica 1 (08/12/2016) 

A argila vem de Caicó e Santa Cruz, às vezes de Assu para telha prensada. 

A argila chega ao pátio e fica 1 ano para apodrecimento das raízes (raízes entopem as maquinas, 

interrompendo a produção), depois disso vai para o “sanduíche”, fazer a composição.  

Composição é a mistura de argilas diferentes, chamada “magra” (mais areia que argila) e 

“gorda” (mais argila que areia). As argilas têm cores diferentes, pois para fazer a telha branca 

é necessária uma argila mais escura. 

Depois da composição vem a preparação, entrando no caixão, passando pelo moinho, passa 

pela peneira classificadora, e é levada ao misturador, onde a água é adicionada. 

Após passar pelo misturador, a argila fica “descansando” 48 horas para estabilizar a umidade 

de uma argila para outra. 

Depois disso, entra no caixão alimentador, vai para a máquina chamada “maromba” para 

começar a fabricação dos produtos. 

Nessa máquina, os produtos prensados e depois moldados, é como se fosse uma fôrma. O que 

fica fora da fôrma, retorna para o misturador que também existe na maromba, retornando 

novamente ao processo. O brilho ´que o produto sai é devido ao óleo desmoldante, que impede 

que o produto grude na máquina. 

Ao sair da maromba os produtos vão para a secagem. As telhas simples ficam 24 horas e no sol 

e as prensadas precisam ainda passar pela estufa, 1 hora e meia, pois são mais grossas, não 

sendo só a luz do sol suficiente para secagem. A estufa é movida a lenha e ao calor transferido 

dos fornos. A lenha é de cajueiro e é proveniente da própria região (Lagoa Nova 

principalmente). 

A telha prensada necessita de 20% de umidade a mais que as demais, umidade essa acrescida 

ao misturador. 10% é perdida na secagem natural e 10% na estufa. Dependendo da demanda, 

há dias que fazem meio período telha simples e meio período telha prensada. 

Após a secagem, os produtos vão para o forno, onde ficam 8 dias. Esse processo começa com 

o aquecimento, queima (30 horas direto) e esfriamento, depois são retiradas para carregamento 

e distribuição. 

As queimas se revezam, enquanto estão enfornando, outro está queimando e outro 

desenfornando, aproveitando o calor do outro, é um ciclo. 

Os cacos que ficam ao final do processo são reaproveitados, acrescenta-se 10% de cacos a 

mistura da argila para produção de tijolos, antes de ir para a preparação, e eles retornam ao 

processo, não adiciona mais água. 

A produção é vendida em sua grande maioria para outros estados, principalmente Pernambuco. 

Todos têm carteira assinada e ganham um salário mínimo, variando aqueles que trabalham por 

produção. 

O horário de trabalho é das 6h às 11h e das 12h30 às 17h, exceto para os queimadores de forno, 

que trabalham em turnos de 10h, trabalham 10h e folgam 20h. Infelizmente não estava 

acontecendo a queima no momento da visita. 
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Todos usam EPI, o carregamento de peso, os cortes e dores de coluna foram relatados por 

aqueles que trabalham enfornando e desenfornando os produtos. Esse grupo também trabalha 

em ambiente mais quente, pois é dentro dos fornos. 

Essa cerâmica também utiliza energia solar para utilização dos funcionários que trabalham a 

noite e de madrugada; ao longo do dia a luz natura é a utilizada. 

Os fornos são movidos a lenha e pó de serraria. 

São utilizados em torno de 12 mil litros de água por dia. Essa água vem de poços e açudes que 

foram construídos na propriedade. 

Produzem telhas x, y e z de 1ª (cor vermelha homogênea) e de 2ª (variando do vermelho a 

chocolate) qualidade 

A cerâmica 1 possui um laboratório de controle de qualidade, onde analisa a argila que chega e 

que tipo de mistura tem de fazer para atingir o ideal. O manuseio do laboratório é feito por um 

funcionário treinado pelo SENAI. 
 

 Cerâmica 2 

A argila é proveniente de Caicó e Acari, tem da fraca e forte, mesma definição de gorda e 

magra. 

Nessa cerâmica a mistura é feita com a enchedeira do lado externo a partir do resultado obtido 

no laboratório (quantidade de resíduo de cada argila), não há uma máquina para fazer a 

composição como na Cerâmica 1. 

A argila já misturada e molhada entra na máquina, onde pedras e madeira são retiradas 

manualmente e pedaços de metal são retirados través de um ímã. Depois disso o torrão é 

quebrado e depois laminado. 

O rejeito (cacos) é levado para fábrica de cimento em Currais Novos. 

O consumo é de 10 mil litros de água por dia, sendo o maior gasto na preparação; o controle da 

umidade é feito com um pouco de água também, depois que o material entra na maromba. 

A maromba cria um vácuo que compacta o material que entra; a saída do material é através de 

uma forma, que pode ser trocada dependendo do modelo da telha que se quer fazer, sendo 

cortada em seguida e colocada na vagonete para secagem. 

O processo de secagem é somente com a luz natural, os produtos são colocados em vagonetes 

e expostos ao sol por 24 horas. 

Aqui também há um ciclo, o funcionário leva a vagonete com um triciclo, já pega um seco e 

leva para o forno e depois traz os já queimados. 

Os fornos são abertos (caipira), queima por baixo, mais rudimentares que o da Cerâmica 1 

(queima por cima), o calor não é reaproveitado, sai para o ambiente. Possuem dois tipos de 

forno, um queima 24 horas e outro 12 horas. 

A Cerâmica 2 também possui um laboratório para controle de qualidade. 

Desenvolveram uma telha com um reforço a mais que a telha comum. Fazem 3 tipos de telhas 

e 2 de tijolos. 

Todos têm carteira assinada, sendo que os queimadores recebem por produção, diferente dos 

demais. Existe alguns diaristas também, geralmente para cortar a lenha. 

A madeira utilizada é a algaroba, também da região. Utilizam água do rio próximo para irrigar 

as mudas plantadas, às vezes aparece cobra. 

Como a Cerâmica 2 é menor que a Cerâmica 1, os equipamentos de segurança não são tão 

cobrados. Só se viu camisas longas e um pano cobrindo o rosto, mas percebeu-se que nem os 

funcionários que trabalhavam próximo as máquinas utilizavam protetor auricular e poucos 

utilizavam luvas com alguns arranhões nos braços. O carregamento de peso também foi 

percebido nos enfornadores e desenfornadores e nos carregadores de caminhão. Nessa cerâmica 

também não havia queimadores no momento da visita. 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
 

 

 

 


