
Evolução das Ocupações Agrícolas e Não-Agrícolas no Rio Grande do Norte  

Os Dados da PNAD1  

Os dados da PNAD são utilizados com o objetivo principal de caracterizar com 

mais detalhes as transformações do meio rural potiguar, entendido como um 

espaço mais amplo do que aquele tradicionalmente ocupado e definido pelas 

atividades agropecuárias. Os dados apresentados, para o total do Estado, capital 

e interior, estão devidamente compatibilizados, sendo excluídas as pessoas 

ocupadas (menos de 15 horas na semana) não remuneradas e aquelas dedicadas 

exclusivamente às atividades de autoconsumo e autoconstrução. Como a capital, 

Natal, não tem área rural, todos os comentários sobre as ocupações não-agrícolas 

referem-se ao interior do Estado. 

A análise do comportamento da PEA rural do Rio Grande do Norte, nos anos 

90, mostra característica muito interessante: trata-se da concentração de pessoas 

de 10 anos ou mais ocupadas em atividades rurais não-agrícolas. A partir do início 

dos anos 90 (1993, mais especificamente), o número de pessoas da PEA rural 

ocupada em atividades não-agrícolas supera o número de pessoas ocupadas em 

atividades agrícolas. Em 1997, 52,2% (ou 152 mil pessoas) da PEA rural ocupada 

do Estado exerciam atividades não-agrícolas, contra 47,8% (ou 139 mil pessoas) 

que se ocupavam na agricultura.  

Historicamente, a população rural do Rio Grande do Norte sempre conviveu 

com alternativas não-agrícolas à ocupação agrícola, uma vez que prevalece o 

caráter não empresarial da sua agricultura, exceto em restrita área de exploração 

da cana-de-açúcar.  

Quando a economia rural do Estado esteve, até os anos 70, sob o domínio 

hegemônico do binômio algodão-pecuária, associado às culturas de subsistência, 

os trabalhadores rurais contaram sempre com a alternativa de atividades não-

agrícolas, dado o caráter sazonal da cultura algodoeira. Dentre estas ocupações 

destacavam-se a exploração do sal, na região salineira, e a mineração da 
                                                           
1 Esta parte do relatório encontra-se fortemente baseada no trabalho “Características e Transformações no Rural do Rio 
Grande do Norte”, elaborado por Aldenôr Gomes da Silva, Engenheiro Agrônomo, Doutor em Economia, Professor do 
Mestrado em Ciências Sociais da UFRN e Pesquisador do Projeto Rurbano. 
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scheelita e outros minerais não-ferrosos, na região do Seridó. Por isso, essa 

população tendeu a permanecer nas áreas rurais ou nos  pequenos municípios 

com menos de 20.000 habitantes, em que os limites rural/urbano são quase 

imperceptíveis.  

Como desdobramento dessa situação, uma considerável parcela da população 

rural não precisava recorrer à prática da migração para centros urbanos maiores, 

na tentativa de mitigar os efeitos da sazonalidade das atividades agrícolas, diante 

da possibilidade de compatibilizar o desempenho de atividades não-agrícolas, em 

períodos de entressafra agrícola, mantendo o domicílio rural.  

Entre 1970 e 1980, o antigo padrão de desenvolvimento nacional, baseado na 

concentração produtiva nas regiões mais industrializadas – Sul e Sudeste – com 

uma inserção complementar das regiões periféricas como o Nordeste, foi 

substituído por um padrão de desenvolvimento descentralizado. Este novo padrão 

caracterizou-se pela definição de novas estratégias de relações entre as regiões 

brasileiras, onde teve papel preponderante a pulverização das atividades de 

ocupação urbana, que culminou com uma interiorização dos serviços produtivos e 

de outros segmentos do setor terciário.  

O Rio Grande do Norte não havia aderido ao antigo padrão de desenvolvimento 

nacional, dentre outras razões porque sua inserção no processo de integração do 

mercado nacional foi tímida e  não favoreceu o estabelecimento de uma malha 

urbana, sendo que os serviços permaneceram concentrados nas duas maiores 

cidades do Estado – Natal e Mossoró. Assim, nos anos 90, o Estado moldou-se 

mais facilmente ao novo padrão de uma economia globalizada, organizando-se de 

forma nova, sem a necessidade de destruir totalmente as antigas bases. Isso 

favoreceu a interiorização dos serviços, através da implementação de políticas 

governamentais de qualificação e geração de empregos, executadas a partir de 

instituições como as Secretarias de Estado, Sesi, Senai, Sebrae e ONGs, 

fomentando o surgimento de um grande número de Associações Produtivas e 

Cooperativas no interior do Estado, que se organizam para a prestação de 

serviços à indústria.  
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Complementarmente, houve um redirecionamento da forma de implementação 

de políticas para além do exclusivo financiamento às atividades produtivas 

agrícolas, juntando-se ao estabelecimento de programas de incentivo à promoção 

econômica: turismo religioso, artesanato, ecoturismo rural, pólo ceramista, micro-

empresas domésticas de beneficiamento de caju, mandioca, frutas, além da 

instalação do dinâmico pólo fruticultor Açu/Mossoró, onde se destaca a ação das 

agroindústrias Maisa e Frunorte, que têm conseguido terceirizar parte de sua 

produção para exportação, junto aos assentamentos rurais do Incra.  

A partir dessas considerações e dos dados analisados, pode-se observar que a 

PEA rural agrícola ocupada, após um considerável crescimento de mais de 3,0% 

ao ano, entre 1981 e 1992, apresentou queda, em números absolutos, de 45 mil 

pessoas, nos anos 90 (redução de 3,3%, não significativa estatisticamente). O 

pequeno aumento das ocupações rurais não-agrícolas (0,1%) não compensou a 

queda no número de pessoas que perderam ocupações agrícolas e uma parcela 

considerável da mão-de-obra rural ficou  fora do mercado de trabalho. A PEA rural 

total ocupada caiu 1,6%, como resultado dos comportamentos descritos. 

Resultado distinto ocorreu com a PEA urbana, que cresceu 1,3% ao ano, entre 

1992 e 1997, graças ao bom desempenho das pessoas ocupadas nas atividades 

agrícolas e, principalmente, nas não-agrícolas. 

Em linhas gerais, o bom cenário dos anos 80, quando cresceram tanto as 

ocupações agrícolas quanto as não-agrícolas, sofreu uma inflexão na década de 

90, pois ambas as atividades não tiveram bom desempenho, no tocante ao 

emprego das pessoas residentes no meio rural potiguar. 
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Tabela 9 
População Ocupada (1), segundo a Área, Situação do Domicílio 

e Ramos de Atividade 
Rio Grande do Norte 

1992-1997 
 

  Em mil pessoas 
Área  

 Situação do Domicílio 1992 1993 1995 1996 1997 1992/97 
  Ramo de Atividade      (% ao ano)

Total 965 916 982 962 952 0,3   
 Urbano 618 610 629 632 661 1,3 ** 
  Agrícola 54 58 49 68 52 0,7   
  Não-agrícola 565 552 578 563 606 1,2 * 
   
 Rural 347 306 353 330 291 -1,6   
  Agrícola 184 148 174 157 139 -3,3   
  Não-agrícola 162 158 179 173 152 0,1   
   

Capital(2) 257 259 271 296 289 3,0 ***
 Urbano 257 259 271 296 289 2,8 ***
  Agrícola 5 4 - 4 - -  
  Não-agrícola 252 256 270 292 287 2,9 ***
   

Interior 708 657 711 666 662 -0,7   
 Urbano 361 351 358 341 371 0,1   
  Agrícola 49 55 49 64 52 2,2   
  Não-agrícola 312 297 308 277 319 -0,3   
   
 Rural 347 306 353 325 291 -1,7   
  Agrícola 184 148 174 157 139 -3,3   
  Não-agrícola 162 158 179 169 152 -0,1   

    Fonte: Tabulações Especiais do Projeto Rurbano, IE/Unicamp, junho 1999. 
    (1) PEA Restrita. 
    (2) A capital, Natal, não possui áreas rurais. 
    ***,**,*  Indicam, respectivamente, 5%, 10% e 20% de confiança, estimados pelo coeficiente de 
    regressão log-linear contra o tempo. 

 

Com referência aos ramos de atividades rurais não-agrícolas, pode-se observar 

que a grande maioria das pessoas ocupadas nessas atividades, no meio rural, 

distribuem-se entre os ramos de prestação de serviços, indústria da 

transformação, comércio de mercadorias, serviços sociais, indústria da construção 

e administração pública. Juntos, esses ramos detiveram de 80 a 90% das 

ocupações, no período considerado. 
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Tabela 10 
População Ocupada(1) Residente em Áreas Rurais, segundo os Ramos de Atividade 

Rio Grande do Norte 
1992-1997 

 
    Em mil pessoas
     1992/97 

Ramos de Atividade  1992 1993 1995 1996 1997 (% ao ano) 
Total Rural  162 159 179 174 152 0,1   

 Indústria de Transformação 34 46 34 32 36 -2,2   
 Indústria da Construção 10 15 11 19 12 3,6   
 Outras Atividades Industriais 7 9 6 7 6 -3,7   
 Comércio de Mercadorias 29 16 27 22 26 2,3   
 Prestação de Serviços 37 30 60 49 39 6,1   
 Serviços Auxiliares 6 2 1 3 2 -13,1
 Transporte ou Comunicação 5 5 3 5 5 0,6   
 Serviços Sociais 18 24 22 23 13 -5,2   
 Administração Pública 13 10 13 12 11 0,3   
 Outras Atividades   4 3 1 2 2 -12,9

Fonte: Tabulações Especiais do Projeto Rurbano, IE/Unicamp, junho 1999. 
(1) PEA Restrita. 
Nota: As variações estimadas pelo coeficiente de regressão log-linear contra o tempo não foram significativas até o nível de 
20% de confiança. 

 

O ramo de atividade de maior expressividade para a população rural potiguar é 

o da prestação de serviços, responsável por 26% das ocupações não-agrícolas no 

meio rural do Rio Grande do Norte, em 1997. A grande incidência desse ramo 

deve estar relacionada ao aparecimento de novas atividades no meio rural e 

também a um incremento na participação da população rural em atividades de 

serviços em núcleos urbanos próximos.  

Isso pode ser evidenciado quando é feita a associação com os principais 

setores dele derivados.  Os setores do ramo da prestação de serviços (emprego 

doméstico, restaurantes e alfaiataria)  concentraram o maior número de pessoas 

da população rural ocupada em atividades não-agrícolas, em 1997 (18% do total 

das ocupações).  

Entre esses setores destaca-se o do emprego doméstico, que respondeu por 

12% dos ocupados nas principais atividades rurais não-agrícolas no Rio Grande 

do Norte. Esse dinamismo do setor de emprego doméstico, contudo, deve guardar 

uma estreita relação com as novas formas de inserção da força de trabalho rural 

feminina, que tem dois momentos específicos. Num primeiro momento, a mulher 
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agricultora (esposa, mãe, filha) deixa de participar das atividades agrícolas (ou 

porque são inadequadas para elas ou por excesso de mão-de-obra da unidade 

familiar). Num segundo momento,  pela necessidade de complementar a renda 

familiar,  ela passa a participar do mercado de trabalho extraunidade familiar que 

pode incluir:   

– a realização de uma atividade qualificada, como a participação no programa de 

“produção doméstica por peças”, realizada por costureiras autônomas, 

principalmente na região do Trairy e no Seridó, onde se desenvolve um grande 

parque de “produção associada”, sob os auspícios do Sesi/Senai/Sebrae e 

Secretarias de Estado; 

– o desempenho de atividades em centros urbanos de pequenos municípios, 

principalmente como domésticas, em ocupações do tipo copeira, cozinheira, 

diarista, lavadeira ou semelhante. O processo de urbanização da vida rural que 

vem-se intensificando na área definida pelos municípios que compõem a 

grande Natal (Extremós, Macaíba, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante) 

tem propiciado o aparecimento dessas funções devido à melhoria nas vias de 

acesso e transporte que possibilitam o deslocamento diário de trabalhadores 

até o local de trabalho, mantendo assim sua moradia rural. 

Este processo de urbanização da vida rural também é responsável pela 

presença marcante do setor de atividades classificado como restaurante, 

responsável pela geração de uma significativa parcela de 9 mil empregos, em 

1997.  

A grande rede de turismo rural, que se instala em torno da cidade de Natal e 

demais municípios da  faixa litorânea do Estado, composta por 410 quilômetros de 

praias (Tibau, Areia Branca, Macau, Touros, São Miguel de Touros, 

Maxaranguape,  Ceará-Mirim, Extremós,  Eduardo Gomes, Parnamirim, Nísia 

Floresta, Tibau do Sul, Baía Formosa) tem dinamizado o mercado de empregos 

domésticos, caseiros, garçons e outros semelhantes, diante do grande número de 

casas de veraneio, pousadas, hotéis e barracas à beira-mar que se multiplicam no 

vasto litoral potiguar. Esse turismo rural litorâneo tem a seu favor as condições 
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especiais de clima que possibilitam a combinação de sol e mar durante todo o 

ano. 
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Tabela 11 
População Ocupada(1) Residente em Áreas Rurais, segundo Setores de Atividade 

Rio Grande do Norte 
1992-1997 

   
  Em mil pessoas 
    1992/97 
  Setor Principal 1992 1993 1995 1996 1997 (% ao ano) 

Total Rural 162 158 179 173 152 0,1  
  Emprego Doméstico 17 16 29 24 18 6,3   
  Indústria Transformação 17 18 18 16 17 -0,4   
  Construção 10 15 11 19 12 3,6   
  Comércio de Alimentos 11 5 9 8 10 4,3   
  Estab. Ensino Público 13 17 15 13 9 -6,3   
  Restaurantes 4 4 10 5 9 16,1   
  Indústria de Alimentos 3 5 2 6 7 12,8  
  Comércio Ambulante 8 6 11 8 6 0,1   
  Administração Municipal 7 7 7 9 6 1,1   
  Alfaiataria 5 7 8 9 1 -13,9  
  Sub-Total 94 99 121 117 96 -  

Fonte: Tabulações Especiais do Projeto Rurbano, IE/Unicamp, junho 1999. 
(1) PEA Restrita. 
Nota: As variações estimadas pelo coeficiente de regressão log-linear contra o tempo não foram significativas até o nível de 
20% de confiança. 
 

O segundo ramo de atividade mais expressivo dentre as ocupações rurais não-

agrícolas potiguares foi o da indústria da transformação, com participação de 20%, 

em média, da PEA não-agrícola ocupada em toda a série temporal. Essa presença 

significativa do ramo da indústria de transformação explica-se pelo desempenho 

dos seguintes setores de atividade: as indústrias ligadas ao beneficiamento e 

processamento de alimentos, principalmente voltadas à fruticultura tropical, que 

tiveram seu boom na segunda metade dos anos 80; o parque industrial ceramista 

na região do Vale do Açu e na região do Seridó; a presença das agroindústrias 

canavieiras nos municípios de Ceará-Mirim e Canguaretama; as microindústrias 

de beneficiamento de castanha-de-caju, no Município da Serra do Mel; a 

proliferação de pequenas agroindústrias domésticas de beneficiamento de 

mandioca (casas de farinha) e produção de doces caseiros; e o beneficiamento 

artesanal (torração) da castanha-de-caju, principalmente,  nas áreas de 

assentamento. Esse processo de torração da castanha-de-caju tem-se constituído 

numa alternativa ao processo de industrialização da castanha, com grande 

aceitação nas capitais nordestinas, ocupando um significativo número de famílias 

nos assentamentos rurais da região do Mato Grande. 
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A análise dos setores de atividade derivados do ramo da indústria da 

transformação – indústria de alimentos e demais – corrobora o que foi afirmado. 

Nos anos 90, apesar do grande número de pessoas ocupadas em atividades na 

indústria da transformação, o coeficiente de regressão não atingiu o nível de 

significância esperado, capaz de garantir a afirmação de uma tendência de 

crescimento. Contudo, foi bastante expressiva a participação relativa desse setor, 

detendo 11% das pessoas ocupadas em atividades rurais não-agrícolas, em 1997 

(17 mil). 

O comércio de mercadorias constitui-se no terceiro ramo de atividade. Em 

1997, respondeu por 17% das ocupações rurais não-agrícolas no Rio Grande do 

Norte.  

Nos anos 80, a significativa presença de atividades no ramo do comércio de 

mercadorias deveu-se à sua ligação com fatores responsáveis pelo dinamismo da 

economia rural do Rio Grande do Norte. Este dinamismo esteve sempre 

referenciado ao surgimento de algumas atividades principais: no final dos anos 70,  

a exploração de petróleo pela Petrobrás em pequenos municípios da região de 

Mossoró e Açu e a intensificação do fluxo de turismo interno; e, no início dos anos 

80, o  incremento das atividades no pólo fruticultor Açu/Mossoró (nova atividade 

agrícola que apareceu após o colapso da produção do algodão). As atividades de 

comércio de mercadorias deram um salto nesse período (anos 80), através da 

proliferação de casas comerciais de produtos agropecuários, inclusive de 

equipamentos para a agricultura irrigada, pontos de venda de produtos 

alimentares e casas de material de construção.  

Estas observações são confirmadas quando se desdobra o ramo do comércio 

de mercadorias em seus setores específicos. Os setores do comércio de 

alimentos e do comércio ambulante, juntos, apresentaram uma participação 

relativa de 11% do total das ocupações rurais não-agrícolas, em 1997. Esses dois 

setores (principalmente através do sistema de feiras-livres periódicas) têm 

desempenhado um papel fundamental na ocupação da mão-de-obra rural, 

 35



constituindo-se na principal fonte de abastecimento das comunidades rurais do 

interior do Estado. 

No que se refere ao ramo das atividades sociais, houve uma significativa 

tendência de crescimento, desde os anos 80, denotando a franca expansão 

dessas atividades na área rural do Rio Grande do Norte, favorecidas pela ação do 

poder público e pela presença de organizações não-governamentais. Através da 

ação estatal foram construídas infra-estruturas e desenvolvidas ações de 

assistência à saúde, educação e organização familiar e social. A ação desses 

organismos é realizada em parcerias com ONGs e abrangem um amplo espectro 

de assistência à família rural através de clubes de mães, creches, assistência aos 

deficientes, apoio aos idosos, clubes de jovens. 

Nos anos 90, registra-se grande número de pessoas empregadas em atividades 

sociais, com participação relativa nunca inferior a 10% do total das atividades não-

agrícolas, chegando a ocupar, em 1997, 13 mil pessoas. 

Com referência aos setores de atividades que se desdobram desse ramo, os 

estabelecimentos de ensino público empregaram 9 mil pessoas, em 1997. 

Registre-se que a ação governamental tende a ser reduzida aos subsetores da 

educação e da saúde, através da presença de agentes municipais, deixando os 

demais campos da vida social (lazer e organização) à ação de ONGs.  

O ramo da indústria da construção teve uma participação bastante 

representativa na composição das ocupações rurais não-agrícolas, em 1997, 

chegando a representar 8% do total. Esta presença explica-se pelo 

desenvolvimento de programas institucionais de construção e melhorias 

habitacionais no interior do Estado, assim como pelo alto índice de construções de 

vilas residenciais nas áreas de assentamentos rurais, que atingiu seu ponto 

máximo nos anos de 1995 e 1996.  

O ramo da administração pública respondeu por uma proporção das ocupações 

rurais não-agrícolas de 8%, em 1997. Saliente-se a sua relação direta com o ramo 

dos serviços sociais e a constituição de uma nova forma de clientelismo 

participativo, tendo estreita ligação no rural potiguar com um processo de 
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“interiorização de serviços produtivos”, onde se destacam as ações de Secretarias 

de Estado e de instituições como o Sesi/Senai/Sebrae. 

Através do desdobramento deste ramo em setores de atividades, nota-se que o 

setor da administração municipal, mesmo apresentando a menor participação 

relativa dentre os diferentes setores anteriormente analisados, ocupou 4% do total 

da população rural não-agrícola, em 1997 (6 mil pessoas). 

 Em relação às principais profissões, o primeiro grupo de ocupações 

representativo é o que engloba as profissões do ramo da prestação de serviços 

(serviços domésticos, serviços por conta-própria, cozinheiros não-domésticos, 

costureiro/alfaiate). Apesar de pouca significativa, a estimativa do coeficiente de 

regressão, para o período 1992/97, destaca-se a representatividade dos serviços 

domésticos, que detiveram 9% das ocupações não-agrícolas  e os serviços por 

conta-própria que empregaram 12 mil pessoas ( 8% do total), em 1997.   

Um outro grupo de profissões, com permanente presença entre as principais 

ocupações rurais não-agrícolas, é o da indústria da construção, através dos ofícios 

de pedreiro e ajudante de pedreiro, destacando-se a significativa tendência de 

crescimento do ofício de ajudante de pedreiro (13,1% ao ano) entre 1992/97, 

apontando que as pessoas defrontam-se cada vez mais, com ofertas de postos de 

trabalho para os quais se exige menos qualificação. 

As principais profissões não-agrícolas exercidas pela população rural no ramo 

do comércio – balconistas/atendentes e ambulantes/outros – mostraram um 

grande dinamismo nos anos 80. Nos anos 90, contudo, mantiveram apenas uma 

presença regular, que variou de 5% a 8% das ocupações rurais não-agrícolas. Em 

1997, empregaram, conjuntamente, 11 mil pessoas no Estado.  
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Tabela 12 
População Ocupada(1) Residente em Áreas Rurais, segundo a Ocupação Principal 

Rio Grande do Norte 
1992-1997 

 
   Em mil pessoas 
     1992/97  
  Ocupação Principal 1992 1993 1995 1996 1997 (% ao ano) 

Total Rural 162 158 179 173 152 0,1
  Serviços Domésticos 15 12 21 21 14 5,0   
  Serviços Conta-Própria 11 6 8 7 12 4,5   
  Forneiro em Olaria 12 13 7 3 7 -18,9 * 
  Balconistas-Atendentes 7 1 5 6 7 26,6  
  Ajudante de Pedreiro 4 5 5 9 7 13,1 ** 
  Motorista 4 5 6 6 6 9,1 ***
  Cozinheiro (Não Dom.) - 5 3 4 5 -  
  Pedreiro 6 4 3 7 3 -2,4  
  Servente-Faxineiro 8 3 5 4 4 -5,8   
  Ajudante  Diversos 6 10 2 9 4 -6,3  
  Profes. Prim. Grau 4 8 6 5 4 -4,5   
  Ambulante - Outros 6 3 8 3 4 -3,0   
  Diversos 4 5 3 4 2 -9,9 * 
  Costureiro-Alfaiate 4 6 4 4 1 -15,3  
  Subtotal 90 83 89 91 81 -   

Fonte: Tabulações Especiais do Projeto Rurbano, IE/Unicamp, junho 1999. 
(1) PEA Restrita. 
***,**,*  Indicam, respectivamente, 5%, 10% e 20% de confiança, estimados pelo coeficiente de 
regressão log-linear contra o tempo. 
 

O registro dessas profissões, dentre as principais ocupações rurais não-

agrícolas, mostra a ação direta de fatores de urbanização da vida rural, tendo em 

vista que essas ocupações devem ser exercidas ou em casas comerciais, que 

chegam ao campo, ou pela possibilidade de a população ocupada deslocar-se  

para os centros urbanos, mantendo a moradia rural. Isso corrobora o que foi 

mencionado anteriormente, no sentido de que a significativa presença de 

atividades do ramo de comércio tem estreita ligação com fatores responsáveis 

pelo dinamismo da economia rural do Rio Grande do Norte. 

Uma outra profissão que apresentou  taxa significativa de crescimento, entre 

1992/97, foi a de motorista (9,1% ao ano),  guardando uma estreita relação com 

as atividades do ramo dos serviços sociais e administração pública.  Dada a 

grande dependência que se estabelece entre o meio rural e o centro administrativo 

mais próximo, era de se esperar uma tendência crescente desse tipo de ocupação 

no meio rural.  
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A grande proliferação do ofício de motoristas de veículos que transportam 

trabalhadores para áreas de exploração agrícola, tanto na região do pólo 

fruticultor, quanto nas áreas de plantio da cana-de-açúcar, deve-se ao fato de  

parte significativa dos trabalhadores residirem na periferia das cidades próximas 

às áreas onde estão as agroindústrias, sendo transportados diariamente para os 

respectivos locais de trabalho. No caso específico do pólo fruticultor, esse 

processo tem sido responsável por parte significativa dos empregados nas 

agroindústrias da região, como é o caso da Maísa Indústria e Comércio, que 

recruta trabalhadores em Mossoró e municípios circunvizinhos, e da Frunorte, que 

conta com significativa parcela de trabalhadores provenientes, principalmente, de 

núcleos urbanos das cidades do vale do Açu. 

Chama a atenção, contudo, a reduzida presença de profissões no ramo da 

indústria da transformação entre as principais ocupações rurais não-agrícolas do 

Estado. Desse ramo, figura apenas a ocupação de forneiro de olaria e, assim 

mesmo, em significativa queda de 18,9%, ao ano entre 1992 e 1997 (reduzindo-se 

de 12 mil pessoas para 7 mil), devido, principalmente, ao processo de 

modernização pelo qual as empresas vêm passando. Depois de terem sido 

caracterizadas como um importante reduto de retenção da população rural 

ocupada, as profissões do ramo da indústria da transformação não foram 

identificadas dentre as principais ocupações rurais não-agrícolas.  

Devido ao grande número de pessoas que trabalha em setores industriais nas 

agroindústrias do pólo fruticultor, tais como a Frunorte, Maísa, Directivos, São 

João e em outros tantos packing houses de empresas menores, situadas em 

pequenos municípios como Carnaubais, Ipanguaçu e Baraúna, levanta-se a 

hipótese de que a difícil distinção entre áreas rurais e urbanas, principalmente 

quando se trata de pequenos municípios, tenha levado parte da população 

ocupada, nesses setores agroindustriais a ser classificada como urbana. Hipótese 

semelhante é levantada para o grande número de pessoas ocupadas no 

beneficiamento de castanha na Serra do Mel, área iminentemente rural que foi 

desmembrada do município de Mossoró e Areia Branca e elevada a município. 
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Registra-se, ainda, a presença dos professores do ensino fundamental, que, 

apesar de figurarem entre as principais ocupações rurais não-agrícolas são  

executadas, em geral, por profissionais pouco qualificados ou “leigos” na 

terminologia oficial. É possível que os números dessa ocupação (4 mil, em 1997) 

guardem uma relação com programas de alfabetização de jovens e adultos, 

executados através de programas de treinamentos de pessoas das próprias 

comunidades e dos assentamentos rurais.  
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Demanda da Força de Trabalho na Agricultura Potiguar – Sensor Rural 

A metodologia utilizada na estimativa da demanda da força de trabalho agrícola 

consiste na obtenção, para cada cultura, das exigências de força de trabalho, em 

homens-dia por hectare, segundo seis grupos de operações – preparo do solo, 

plantio, capinas, outros tratos culturais, colheita e beneficiamento –, da distribuição 

relativa desta força de trabalho para os seis grupos de operações durante o ano 

(calendário agrícola), para captar a sazonalidade do emprego agrícola, e da 

estimativa da área cultivada, no ano considerado.  

A multiplicação dos três itens fornece a demanda da força de trabalho por 

cultura, segundo os meses do ano. Os resultados finais das estimativas da 

demanda por cultura são expressos em Equivalentes-Homens-Ano (EHA), que 

correspondem à jornada de trabalho de um homem adulto, por oito horas, durante 

200 dias por ano. Salienta-se que os dados apresentados são os obtidos para as 

culturas que tinham coeficientes técnicos disponíveis, bem como as informações de 

área cultivada fornecidas pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 

(LSPA) do IBGE. não representando, portanto, todo o universo de atividades 

existentes no Estado do Rio Grande do Norte. As principais atividades excluídas são 

as frutíferas, principalmente o melão, que são de grande importância para o Estado, 

mas que, nas estatísticas de âmbito nacional, ficam esquecidas. 

Pela ocorrência da grave seca nordestina, em 1998, são apresentadas as 

estimativas da demanda da força de trabalho para os anos de 1997 e 1998, 

evitando-se desta forma análises distorcidas sobre a importância das culturas no 

emprego agrícola potiguar. Como 1997 foi um ano “normal”, será tomado como 

referência para as participações relativas das culturas. 

As estimativas feitas pela Fundação Seade indicam que a principal cultura 

demandadora da força de trabalho agrícola, em 1997, foi a mandioca, com 

participação de 27% do total. Os demais destaques na demanda de mão-de-obra 

são as culturas de feijão (18,9%), caju (18,5%), milho (11,4%), algodão herbáceo 

(8%), cuja importância já foi muito maior no Estado, e a cana-de-açúcar (7,9%). 
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Ainda podem ser citadas as participações das culturas de coco (4,1%) e abacaxi 

(2,1%) na demanda total. 

Tabela 13 
Demanda da Força de Trabalho Agrícola Anual e Área Cultivada 

das Principais Culturas 
Rio Grande do Norte 

1997 
 

 Área EHA MOT 
Principais Culturas (1000 ha) MOC MOE MOT (%) 
Total 529,3 142.724 1.531 144.255 100,0 
Abacaxi 2,8 3.031 0 3.031 2,1 
Algodão Arbóreo 1,3 165 0 165 0,1 
Algodão Herbáceo 20,9 11.396 73 11.470 8,0 
Arroz 1,3 280 10 291 0,2 
Banana 3,3 2.179 0 2.179 1,5 
Caju 116,7 26.204 430 26.634 18,5 
Cana-de-Açúcar 65,6 11.066 278 11.345 7,9 
Coco 35,6 5.865 0 5.865 4,1 
Feijão 124,9 26.928 274 27.202 18,9 
Mandioca 50,5 38.828 118 38.945 27,0 
Milho 103,9 16.134 343 16.477 11,4 
Sisal 1,8 370 0 370 0,3 
Sorgo 0,5 23 2 26 0,0 
Tomate Rasteiro 0,3 254 2 256 0,2 
Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análises de Dados- Seade;  Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE. 
EHA= Equivalentes-Homens-Ano. 
MOC= mão-de-obra comum. 
MOE= refere-se a tratoristas e operadores de máquinas. 
MOT= mão-de-obra total. 

 

Com relação à cultura do caju, vale ressaltar que o Rio Grande do Norte, ao lado do Piauí e do 

Ceará, são os grandes produtores nacionais. Esta cultura, com a introdução da variedade de caju 

anão, tem passado por mudanças importantes no seu sistema produtivo, mais moderno e 

demandador de mão-de-obra com maior nível de especialização. 
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Tabela 14 
Demanda da Força de Trabalho Agrícola Anual e Área Cultivada 

das Principais Culturas 
Estado do Rio Grande do Norte 

1998 
 

 Área EHA MOT 
Principais Culturas (1000 ha) MOC MOE MOT (%) 
Total 302,3 92.548 863 93.410 100,0 
Abacaxi 2,6 2.801 0 2.801 3,0 
Algodão Arbóreo 0,3 36 0 36 0,0 
Algodão Herbáceo 3,1 1.690 11 1.700 1,8 
Arroz 0,1 25 1 26 0,0 
Banana 3,5 2.263 0 2.263 2,4 
Caju 117,5 26.389 433 26.822 28,7 
Cana-de-Açúcar 56,4 9.391 214 9.605 10,3 
Coco 34,0 5.611 0 5.611 6,0 
Feijão 20,7 4.455 45 4.500 4,8 
Mandioca 48,5 37.290 113 37.403 40,0 
Milho 13,7 2.126 45 2.171 2,3 
Sisal 1,9 391 0 391 0,4 
Sorgo 0,0 0 0 0 0,0 
Tomate Rasteiro 0,1 80 1 81 0,1 
Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análises de Dados- Seade;  Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE. 
EHA= Equivalentes-Homens-Ano. 
MOC= mão-de-obra comum. 
MOE= refere-se a tratoristas e operadores de máquinas. 
MOT= mão-de-obra total. 
 

Apesar da pequena participação da mão-de-obra especializada (tratoristas e operadores de 

máquinas) no total da mão-de-obra demandada, indicando um baixo grau de mecanização das 

atividades, com predomínio de sistemas de produção menos modernizados, principalmente nas 

culturas de grãos e oleaginosas e na cana-de-açúcar,  algumas culturas, mesmo pouco 

mecanizadas, como é o caso das frutíferas (abacaxi, caju) também exigem mão-de-obra com certo 

grau de especialização, principalmente nas atividades de poda, tratos culturais (especialmente na 

irrigação) e colheita. Estas culturas, normalmente conduzidas de forma mais empresarial e 

voltadas para o mercado externo (nacional e internacional), são  as mais propensas à contratação 

de técnicos agropecuários.  

Comparando-se os anos de 1997 e 1998, pode-se perceber que as culturas mais atingidas pela 

seca foram as anuais e semiperenes. Dentre elas estão o algodão herbáceo, o arroz, a cana-de-

açúcar, o feijão e o milho, que sofreram drástica redução da área cultivada, da quantidade 

produzida e, conseqüentemente, da demanda da força de trabalho agrícola. O comportamento 

destas culturas influiu negativamente no total do Estado, pois as demais atividades não 

conseguiram compensar esta enorme queda na demanda de mão-de-obra. 
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Com relação à pecuária, o Rio Grande do Norte é um Estado com pequena 

importância nesta atividade, tanto no contexto nordestino, quanto no nacional. Por 

isso, não são apresentadas as estimativas de demanda de mão-de-obra nesta 

atividade. Apenas para ilustrar, destaca-se que, segundo os dados da FNP 

Consultoria, o Rio Grande do Norte responde por  6% da produção leiteira do 

Nordeste, 4% do rebanho bovino de corte, 2% do rebanho suíno, 7,2% do efetivo de 

aves para postura e 2% do efetivo de aves para corte. 
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