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MINAS DE CARVÃO – Empresa de 
economia mista controlada pelo gover-
no do estado, com previsão de fatura-
mento líquido de R$ 144 milhões em 
2011, a Companhia Riograndense de 
Mineração (CRM), gerou 1,8 milhão 
de toneladas de carvão no ano passa-
do, com produção de 21,77 toneladas 
diárias por trabalhador. A companhia 
informou que emprega 420 funcioná-
rios nas unidades de Candiota, Minas 
do Leão e Porto Alegre.
 A empresa informou que não 
costuma barrar o acesso aos trabalha-
dores. “Tendo em vista a operaciona-
lidade da mina, sempre que houver 
necessidade de qualquer pessoa estra-
nha à  atividade entrar no ambiente 
de trabalho, deve ser encaminhada 
solicitação, que será detalhadamente 
examinada. O pedido será deferido 
se não houver prejuízos aos trabalhos 
da unidade. Esse é um procedimento 
padrão, desenvolvido para todas as so-
licitações recebidas”, explicou o presi-
dente da CRM, Isaias Porto. Quanto 
aos programas de saúde ocupacional, 
a empresa informou que mantém um 
projeto de qualidade de vida no tra-
balho que engloba ginástica laboral, 
caminhadas e academia, treinamento, 
ergonomia e prevenção ao uso de dro-
gas e álcool.
 A base dos operários, segun-
do o Sindicato dos Mineiros de Can-
diota, é de cerca de 600 trabalhadores. 
O presidente da entidade, Wagner 

Lopes Pinto, se diz surpreso com a 
constatação inicial de lesões genéticas 
nos mineiros. “Havendo comprova-
ção de danos genéticos relacionados 
ao ambiente de trabalho, o problema 
será incluído nas políticas do Sindica-
to, mas vamos esperar que a pesquisa 
seja concluída”, avalia. Segundo o di-
rigente, houve um caso de intoxicação 
com sílica nos últimos 15 anos.  
 Em meio a uma campanha de-
flagrada por empresários do setor car-
bonífero para reinserir o carvão gaúcho 
na matriz energética do país, o presi-
dente do Sindicato dos Trabalhadores 
da Indústria de Extração de Carvão do 
RS, Oniro Camilo, por sua vez, não ad-
mite questionamentos acerca da saúde 
ocupacional. Visto com frequência em 
encontros com parlamentares e lobistas 
do setor em Brasília, como mostram fo-
tos suas em sites pró-carvão da região, 
ele afirma que “saúde de trabalhador é 
uma questão a ser resolvida entre mé-
dico e paciente”. “Eles têm plano de 
saúde, não pegam nem resfriado”, voci-
ferou antes de bater o telefone. Ironi-
camente, o principal argumento que os 
lobistas fazem circular entre parlamen-
tares, visando à inclusão das usinas ter-
melétricas a carvão no leilão de energia 
A-5, que promove a comercialização da 
energia produzida no país e será reali-
zado em 20 de dezembro, faz referência 
justamente à suposta capacidade que o 
setor teria de preservar o meio ambien-
te e a saúde dos seus trabalhadores.

á muitos e muitos anos, quando os lápis ainda dominavam as 
superfícies de papel, havia dezenas de cadernos numa casa. 
E nesses cadernos, encapados com um capricho que nem 
existe mais, viviam dezenas de famílias de letras.
 Viviam num território que os próprios cadernos cha-
mavam de Organização. Realmente, lado a lado, prateleira 

embaixo de prateleira, viviam organizados, disciplinados. Aliás, os ca-
dernos guardavam, dentro de si, disciplinas escolares.
 Orgulhosos de seus sábios conteúdos, quase nunca se mistura-
vam. Às vezes, amontoados uns sobre os outros numa mesa, comparti-
lhavam seus saberes. Mas logo que se enfileiravam em pé na horizontal, 
se fixavam no próprio conhecimento acumulado entre finas linhas azul 
claro.
 Tudo seguia em paz até que dois cadernos de caligrafia vie-
ram para o lugar. Novinhos, estavam sempre próximos, juntos em sua 
função. Eram necessários em várias horas do dia e assim começou a 
proximidade, embora fossem diferentes entre si.
 Ela era de uma família de belas letras. Quer dizer, bonitas
e graciosas, desde tenra infância. Ele, de uma família de garranchos, 
toscos e feios, que não conheciam delicadeza. Seu traço de expressão 
mais notado era fugir das linhas, escapar para os arredores, tumultuan-
do a função do caderno.
 Ninguém sabe nem como nem porque se apaixonaram. Tal-
vez pelos floreios dela, que encantavam as retinas de quem a espiasse. 
Talvez pelos arroubos dele, abrutalhados mas divertidos em suas livres 
firulas.
 De repente começaram a compartilhar espaços, não se sabe se 
a convite de um ou se por invasão de outro. Se visitavam vez em quando 
até que começaram a andar juntos pelas folhas um do outro, bagunça de 
estilos entre as suaves linhas azuis. Já eram meio parecidos.
 O resultado foi que os cadernos acabaram cheios de pistas da-
quele estranho e não bem-vindo amor. E como ocorre quando os jovens 
não são compreendidos, foram separados, fora de alcance, e tiveram 
seus horários desencontrados.
 Ela não resistiu à separação. Ateou fogo às folhas. Quando ele 
a viu em chamas, se rasgou todo. Mas antes que ela queimasse, o fogo 
foi interrompido. Aí ela o viu em frangalhos no chão partes de garran-
chos que ainda diziam algo a ela. Então usou a borracha sobre si e fez 
desaparecer sua vida.
 A estante nunca mais foi a mesma, ao poucos se esvaziou. To-
dos os cadernos, envelhecidos, foram para asilos fundos e sombrios, 
chamados gavetas.
 Coincidência ou não, nunca mais ninguém praticou caligrafia.
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Para Juliana da Silva, lesões indicam urgência das políticas de prevenção
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bióloga Fernanda Rabaioli da Silva, 31 
anos, concluiu mais um estudo acadê-
mico da série realizada pelo grupo de 
pesquisas da Ufrgs, que investiga danos 
genéticos provocados em trabalhadores 

de diversos setores da economia gaúcha.
 Os estudos são desenvolvidos por acadê-
micos de Biologia e pós-graduandos em Genética 
da Ufrgs e da Ulbra, e mesmo as sondagens que 
ainda estão em andamento já apresentam evidên-
cias preocupantes de que as lesões nas células estão 
diretamente associadas ao trabalho insalubre.
 As pesquisas são coordenadas pela bióloga 
e doutora em Genética Juliana da Silva, professora 
da pós-graduação em Genética e Toxicologia Apli-
cada da Ulbra. Já foram constatadas lesões no ma-
terial genético coletado de agricultores das lavouras 
de fumo e soja, operários das minas de carvão e 
das indústrias coureiro-calçadistas, entre outras ati-
vidades onde existe a exposição a agentes tóxicos. 
Esses efeitos ainda são agravados com a exposição 
prolongada a agentes químicos e a falta de uso de 
equipamentos de proteção ou políticas de saúde la-
boral.
 “Não podemos afirmar se essas pessoas te-
rão câncer por conta dessas lesões, mas elas são um 
alerta”, explica Juliana. No caso dos agricultores da 
viticultura, a comprovação de que o contato com 
agrotóxicos estava comprometendo a saúde dos 
trabalhadores de Caxias do Sul motivou entidades 
de classe a promover palestras com a geneticista so-
bre políticas de prevenção e uso de equipamentos 
de proteção individual.    
 No final de outubro, sob sua orientação, 
a acadêmica Fernanda Rabaioli obteve o título de 
doutora em Genética e Biologia Molecular pela 

Ufrgs com a tese sobre mutações genéticas em tra-
balhadores do setor fumageiro de Venâncio Aires. 
Iniciada em 2007, a pesquisa abrangeu 116 agricul-
tores das lavouras de fumo do município.
 Amostras de sangue e da mucosa oral dos 
voluntários foram analisadas por meio de “ensaio 
cometa” e “teste de micronúcleos”, dois procedi-
mentos de verificação de danos no DNA. Os mes-
mos testes foram feitos com amostras de células de 
pessoas que vivem no município,  mas não traba-
lham com o fumo (grupo de controle) para com-
paração dos resultados. Os voluntários são homens 
com idade média de 40 anos.
 De acordo com a pesquisadora, o material 
genético coletado de agricultores que manuseiam 
folhas de fumo impregnadas de agrotóxicos duran-
te a colheita apresentou em média duas vezes mais 
lesões. “O dano celular em uma pessoa saudável é 
um processo natural e reversível e varia de 5% a 
10%. Nesses trabalhadores, verificamos até 20% 
de células com lesões. Não sabemos se essas lesões 
mais acentuadas serão reparadas, pois isso depende 

do fenótipo (características da pessoa, determina-
das pela sua constituição genética e pelas condições 
ambientais) de cada um”, explica Fernanda.
 Já a pesquisa que está sendo desenvolvida 
desde 2009,  pela bióloga Paula Rohr com operários 
das minas de carvão em Candiota, enfrenta proble-
mas  na coleta do material biológico dos mineiros 
no ambiente de trabalho. No início de setembro, 
devido às dificuldades na coleta de amostras bio-
lógicas de trabalhadores da região de Candiota, as 
pesquisadoras entraram em contato com o procu-
rador Gilberto Souza, do Ministério Público do 
Trabalho, em Porto Alegre, buscando apoio para o 
estudo. 
 Segundo a pesquisadora da Ufrgs, as análi-
ses das amostras de material genético dos primeiros 
70 mineiros mostraram mais lesões do que o espe-
rado em células de indivíduos saudáveis. “Os danos 
provocados pela exposição a substâncias químicas 
podem ser reparados pelo organismo, mas mostram 
que a forma de proteção desses trabalhadores está, 
no mínimo, inadequada”, alerta.

Alterações atípicas de células
foram detectadas em trabalhadores 
expostos a agrotóxicos nas
lavouras de fumo de Venâncio 
Aires e a agentes químicos nas 
minas de carvão de Candiota.  
     Por Gilson Camargo

gilson.camargo@sinprors.org.br

Fernanda Rabaioli e Paula Rohr, da Ufrgs, que investigam danos em células de trabalhadores
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