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para a obtenção do grau de Mestre em Ciências em Engenharia de Produção. 

 

PRODUÇÃO PESQUEIRA ARTESANAL: DIAGNÓSTICO ERGONÔMICO E 
BASES PARA UM PLANEJAMENTO NUTRICIONAL SITUADO E A 
PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS JANGADEIROS 
 
 

Julho/2010 

 

Orientadora: Maria Christine Werba Saldanha 

Curso: Mestrado em Ciências em Engenharia de Produção 

A pesca artesanal com jangadas é caracterizada por imprevisibilidade, altos riscos e 
condições inadequadas de trabalho. As extensas jornadas de trabalho, o desgaste físico, 
alimentação inadequada, condições de higiene precárias, ausência de equipamentos de 
salvatagem e de instrumentos de trabalhos adequados, somadas a presenças de 
alterações no estado nutricional dos jangadeiros, contribuem para o quadro de 
insegurança em alto mar e agravos a saúde. O presente estudo teve como objetivo 
analisar a atividade de trabalho dos jangadeiros de Ponta Negra, Natal/RN, e verificar as 
condições de alimentação destes pescadores e suas implicações na saúde e 
desenvolvimento do trabalho. Para tanto, utilizou-se de uma metodologia baseada na 
Análise Ergonômica do Trabalho que emprega técnicas interacionais e observacionais 
como ação conversacional, escuta das verbalizações, protocolos de observação, registros 
fotográficos e vídeos. O roteiro dinâmico da ação conversacional foi elaborado a partir 
de pesquisas bibliográficas sobre a pesca artesanal, cultura e hábitos alimentares desta 
população e, análises globais na situação de foco e em duas situações de referência. Para 
a coleta de dados sobre a dieta habitual dos jangadeiros, bem como a análise 
quantitativa e qualitativa desta, utilizou-se como instrumento metodológico o 
Recordatório 24h e o Questionário de Frequência Alimentar (QFA). As repercussões 
desta alimentação para a saúde dos jangadeiros foi avaliada realizando-se uma avaliação 
nutricional. Como resultados constatou-se que os jangadeiros desenvolvem suas 
atividades com precárias condições de trabalho, saúde e alimentação. As práticas 
alimentares destes pescadores comprometem o desenvolvimento do trabalho, tornando-
o ainda mais desgastante, além de contribuir para o surgimento de Doenças Crônicas 
não Transmissíveis.  A gestão da atividade , bem como a estrutura atual da embarcação, 
também contribuem para a adoção de práticas alimentares inadequadas durante a 
expedição de captura. Os resultados deste estudo apontam para a necessidade 
intervenções adequadas de forma a auxiliar na recuperação e/ou manutenção do estado 
de saúde dos jangadeiros minimizando os reflexos dos distúrbios nutricionais para o 
desenvolvimento da atividade melhorando a qualidade de vida desta população. 

 

Palavras-Chaves: Ergonomia, Nutrição, Pesca artesanal, Jangadeiros 
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Abstract of Master Thesis presented to UFRN/PEP as fulfillment of requirements to the 

degree of Master of Science in Production Engineering 

 

ARTISAN FISHING PRODUCTION: DIAGNOSIS AND ERGONOMIC BASES 
FOR PLANNING NUTRITION AND HEALTH PROMOTION LOCATED OF 
FISHERMAN 

 

July/2010 

 

Thesis Supervisor: Maria Christine Werba Saldanha 

Program: Master of Science in Production Engineering 

 

 

The traditional fishing with rafts is characterized by unpredictability, high stakes and 
inadequate work conditions. The extensive working hours, physical wear, inadequate 
nutrition, unsanitary conditions, lack of salvage equipment and instruments suitable 
working, added by the presence of changes in the nutritional status of fisherman, that 
contribute to the picture of insecurity in high seas, injuries and health. This study aimed 
to analyze the activity of the fisherman’s from Ponta Negra, Natal / RN, and check the 
conditions of supply of these fishermen and their implications on health and 
development of their work. To this finality, was used a methodology based on the 
ergonomic work analysis employing techniques such as observational and interactional 
conversational action, listening to the answers, observation protocols, photographic and 
video records. The script conversational dynamic action was developed from literature 
searches about the artisanal fisheries, culture and food habits of this population, and 
analyzes the overall situation of focus and two reference situations. To collect data on 
the usual diet of fisherman as well as quantitative and qualitative analysis that was used 
for data analysis and 24h recall the Food Frequency Questionnaire (FFQ). The impact 
of this power to the health of fisherman was evaluated performing a nutritional 
assessment. The results revealed that the fishermen carry out their activities with poor 
working conditions, health and nutrition. Feeding practices of these fishermen 
undertake development work, making it even more stressful, as well contributing to the 
emergence of Chronic Noncommunicable Diseases. The management of the activity, as 
well as the current structure of the vessel, also contributes to the adoption of 
inappropriate feeding practices during the shipment of catch. The results of this indicate 
the need for adequate interventions in order to assist in recovery and / or maintenance of 
health of fisherman minimizing reflections of nutritional disorders for the development 
activity by improving the quality of life in this population. 
 
 

Keywords: Ergonomics, Nutrition, Artisanal fisheries, Fisherman 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

1.1 Contextualização 

Minha jangada de vela Que 
vento queres levar? De dia, 
vento de terra; De noite, 
vento do Mar! 

Cantiga popular 

 

A pesca artesanal em jangadas é secular e rodeada de simplicidade. No Brasil, os 

primeiros registros desta atividade se referem ao século XVI, onde os índios utilizavam 

essas embarcações, ainda sem vela e leme, conhecidas como Piperi ou Igapeba, para a 

obtenção do alimento: o peixe. No período colonial, com a escravização indígena, a 

pesca passou de subsistência para comercial, tornando de absoluta necessidade 

adaptações nas embarcações objetivando uma maior aquisição e acondicionamento do 

pescado. Historiadores demonstram que no século XVIII surgiram os primeiros 

povoados de pescadores onde sua grande maioria eram jangadeiros. No século XIX 

grande parte da pesca em jangada era feita por negros libertos (CASCUDO, 2000). 

A atividade de trabalho dos jangadeiros é caracterizada por imprevisibilidade e 

alto risco. As extensas jornadas de trabalho, condições de higiene precárias, ausência de 

equipamentos de salvatagem e de instrumentos de trabalhos adequados, somadas às 

questões de espaço físico reduzido, difícil habitabilidade e condições ambientais, 

contribuem para o quadro de insegurança em alto mar e agravos à saúde necessitando de 

urgentes medidas de reformulação adequada e continuada, como discutidos pelos 

autores Marques (2000), Teles e Vidal (2000), Andrade (2000), Pimenta e Vidal (2000), 

Neto, Cordeiro e Haddad jr (2005), Silva, et al, (2006) e Benevides (2007). 

Teles e Vidal (2000) e Pimenta e Vidal (2000), demonstram que os constantes 

incidentes e acidentes no trabalho estão diretamente associados com as cargas físicas e 

mentais presentes na atividade pesqueira. Essas cargas de trabalho podem ser 
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identificadas fazendo-se uso de conhecimentos em ergonomia, disciplina que tem como 

objeto de estudo a atividade de trabalho. Os conhecimentos em ergonomia permitem o 

entendimento dos fatores técnicos (equipamentos para o trabalho, manutenção), os 

fatores humanos (capacidade, limites físicos e mentais), fatores ambientais 

(temperatura, iluminação, qualidade do ar, velocidade do vento, umidade) e os fatores 

sociais (organização do trabalho, comunicações e pausas), que são fatores determinantes 

ou intervenientes da atividade de trabalho (VIDAL, 2008). 

Pimenta e Vidal (2000), analisando a atividade dos pescadores identificaram que 

estes possuem uma excessiva sobrecarga psíquica durante o trabalho, bem como 

demandam de um intenso esforço físico para a realização do mesmo. Esse esforço físico 

requer uma demanda energética que, quando não suprida através de uma boa 

alimentação, pode ocasionar uma espoliação no organismo afetando o rendimento no 

trabalho, diminuindo a atenção e aumentando os riscos de acidentes.  

Segundo Wielewski (2007), o rendimento do trabalhador tem relação direta com 

seu estado nutricional, e este, sendo adequado, auxilia no aumento da produtividade. 

Uma alimentação adequada aos esforços físicos desenvolvidos por trabalhadores mostra 

inclusive redução do número de acidentes de trabalho (VEIROS, 2002). 

Nesse contexto, a presente pesquisa tem como finalidade precípua analisar a 

atividade de trabalho dos jangadeiros de Ponta Negra, com foco em suas práticas 

alimentares, verificando as condições de alimentação destes pescadores e suas 

implicações na saúde e desenvolvimento no trabalho.  

Para tanto, foi utilizada uma metodologia baseada na Análise Ergonômica do 

Trabalho (WISNER 1987, GUÈRIN, 2001 e VIDAL, 2008) que engloba métodos 

observacionais e interacionais na compreensão das situações de trabalho. As 

observações sistemáticas foram realizadas mediante protocolos de observações, 

utilizando recursos complementares, tais como filmagens e fotografias das situações de 

trabalho. Como métodos interacionais foram utilizados a ação conversacional; 

depoimentos livres; questionário para coleta dos dados sócio-econômicos, tais como 

condições de moradia, renda, saneamento básico, educação etc; questionário de 

frequência alimentar, para a avaliação qualitativa dos alimentos consumidos pelos 

pescadores; a ficha de recordatório alimentar de 24 horas, para a análise quantitativa dos 
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alimentos consumidos e a ficha de avaliação nutricional contendo informações como 

peso, altura, idade, perímetro da cintura, perímetro do quadril, etc. 

Este trabalho também se fundamentou nos conceitos e métodos 

antropotecnológicos (WISNER, 1987). Para Wisner (1980, 1982), os estudos 

ergonômicos das atividades tradicionais e suas alterações para o progresso técnico 

exigem um conhecimento aprofundado dos inúmeros aspectos das situações de trabalho.  

As análises de fatores geográficos, culturais, econômicos e financeiros, humanos 

e ambientais, preconizados por Wisner como fatores determinantes para o sucesso da 

transferência de tecnologia, são imprescindíveis para o entendimento do contexto da 

atividade jangadeira desenvolvida em Ponta Negra e fundamentais para as 

recomendações das ações que visam à melhoria das condições de trabalho, promoção da 

saúde e melhoria da qualidade de vida desta população. 

Esta dissertação é integrante do Programa de Pesquisa e Extensão Atividade 

jangadeira: tradição, ergonomia e sustentabilidade, coordenado pela Profª Drª Maria 

Christine Werba Saldanha, coordenadora do Grupo de Extensão e Pesquisa Ergonomia 

(GREPE-UFRN). Este programa é financiado pelo CNPq, MEC-SESU (ProExt MEC-

SESU e pela PROEX-UFRN.  

 

1.2 Justificativa e Problemática 

 

A pesca artesanal apresenta limitadas condições de expansão, devido a fatores 

diversos como: a falta de políticas públicas, diminuição dos estoques naturais, 

sobrepesca, poluição dos mananciais por esgoto doméstico, industrial, agrotóxicos e 

derramamento (acidental) de óleo de dutos e petroleiros. Não obstante a estes fatores, 

devemos considerar que o baixo nível de escolaridade do pescador artesanal, contribui 

significativamente para a sua exclusão do mercado de trabalho formal. 

A pesca artesanal é responsável por uma parcela significativa do pescado 

consumido internamente no país desempenhando um importante papel no cenário da 

pesca nacional. Considerando-se que a quase totalidade da pesca extrativa continental é 

de pequena escala ou artesanal, pode-se inferir que, ainda nos dias de hoje, essa pesca é 
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responsável por cerca de 60% de toda a produção extrativa nacional (SANTOS E 

CÂMARA, 2002). 

Segundo Rios (1976) e Diegues (1983) apud Garcez e Botero (2005), a pesca 

artesanal é uma atividade comercialmente orientada, sendo praticada na costa brasileira 

por pescadores autônomos que exercem suas atividades individualmente ou em grupos. 

Este tipo de pescaria emprega apetrechos (utensílios de pesca) relativamente simples e o 

produto é, geralmente, comercializado através de intermediários (DIEGUES, 1983, 

apud GARCEZ e BOTERO, 2005). 

Em todo o nordeste brasileiro é comum a prática da pesca artesanal utilizando 

jangadas.  Estas são embarcações de tábuas construídas em compensado naval e ou 

madeira movidas a remo, vara ou à vela, com quilha, possuindo uma urna para 

acondicionar o material de pesca (IBAMA, 2007).  

 Dados do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA-RN), órgão responsável pelo monitoramento da atividade de 

pesca artesanal no Rio Grande do Norte, mostram que em 1995 a produção pesqueira 

proveniente da atividade jangadeira foi de 2.958,1 toneladas, que representou 28,86% 

do total capturado no estado. No ano 2000 esse quantitativo sofreu um decréscimo e 

contribuiu com 15,46%, e em 2007 a pesca com jangadas cooperou com 2.175 

toneladas, representando 12,09% da produção total. Estes dados demonstram que, 

apesar da redução ocorrida entre os anos de 1995 e 2007, a pesca artesanal utilizando 

jangadas ainda apresenta relevância no quantitativo pesqueiro quando comparado a 

outros tipos de pesca desenvolvidos no Rio Grande do Norte. 

Estima-se que no estado exista um contingente de treze mil pescadores, 

distribuídos entre vinte e cinco municípios (IBAMA, 2007). No município de Natal essa 

atividade ainda é marcante, embora haja uma competitividade desleal com os barcos a 

motor. Neste município, existem cinco locais onde ocorrem desembarques de pescado, 

tais como Redinha, Ponta Negra, Canto do Mangue, Guarapes e Beira Rio, envolvendo 

cerca de duzentos e cinqüenta jangadeiros que retiram o sustento da família a partir 

desta atividade pesqueira. Ainda segundo dados do IBAMA (2007), em Natal existem 

365 embarcações, sendo 85 destas jangadas, das quais 25 estão localizadas na praia de 

Ponta Negra, local da presente pesquisa. 
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A maior parte dos jangadeiros de Ponta Negra reside na Vila de Ponta Negra 

(Bairro de Ponta Negra) e retira do mar, através das jangadas, o seu meio de 

subsistência. Os peixes mais pescados e, consequentemente, mais comercializados são o 

Serra, Pescada, Garajuba, Sioba, Bonito, Ariocó, Cavala, Guaiúba, Caximbo. 

A venda do pescado na região onde os pescadores residem não garante a 

sustentabilidade desta população, já que os peixes estão sujeitos a baixos preços (em 

torno de R$ 7,00/Kg) impostos pelos atravessadores (marchantes) que compram o 

pescado “in natura” para revender. Para agravar essa situação as práticas inadequadas de 

manipulação do pescado em alto mar (coleta e conservação) diminuem sua qualidade 

contribuindo para a redução do preço de venda do produto. Em alguns casos, o pescado 

não comercializado é consumido pelas famílias dos pescadores, como demonstra a fala 

do jangadeiro: “Às vezes o peixe já chega ruim e a gente não consegue vender. Aí o 

jeito é comer... tem família pra alimentar” (Jangadeiro mestre- J22). 

A redução no preço de venda do pescado compromete o acesso a outros 

alimentos, como algumas frutas, verduras, leites e derivados etc, contribuindo para uma 

alimentação pobre em nutrientes essenciais (hidratos de carbono, proteínas, lipídios, 

vitaminas e minerais). Uma alimentação inadequada do ponto de vista nutricional 

compromete a qualidade e o desenvolvimento do trabalho. Segundo Couto (1995), 

várias pesquisas demonstram que uma alimentação pobre em calorias reflete em 

redução na capacidade e aprendizado no trabalho; carga horária média diminuída, 

quadros de hipoglicemia com surgimento de tremores, fadigas, baixa concentração e 

rendimento no trabalho. Quanto mais o trabalhador se distancia do horário da última 

refeição, maior é a probabilidade de acidentes no trabalho (GRANDJEAN, 1998). Essa 

situação ainda é agravada pela demanda de esforço físico inerente à atividade 

jangadeira, potencializando o risco de acidentes durante a atividade e agravos a saúde. 

A manipulação inadequada dos alimentos a serem consumidos a bordo da 

jangada (escolha, aquisição, armazenamento, preparo e consumo), também se configura 

em outra problemática presente nesta população. As práticas inadequadas de 

manipulação de alimentos, comum entre os jangadeiros, diminuem a qualidade sanitária 

e nutricional dos mesmos contribuindo para o surgimento de doenças de origem 

alimentar. Esta problemática pode ser evidenciada a partir do comentário a seguir: 
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“Nossa comida é preparada de noite. Aí a gente deixa no fogão com a 
panela bem tampadinha. Aí de manhã a gente leva na jangada. Aí come 
dela a pescaria toda, no final da tarde, no raspo da panela as vez não dá 
pra comer... a comida desanda. E se comer fica ruim” (Jangadeiro – J23) 

Outras práticas intrínsecas ao trabalho dos jangadeiros de Ponta Negra, que 

também podem comprometer a sua saúde, estão relacionadas ao descumprimento das 

normas de navegação, ausência de equipamentos de salvatagem, bem como a adoção de 

posturas inadequadas em grande parte das operações com flexão de tronco e exigência 

de força, sujeitas a variáveis como: superfície instável e condições climáticas adversas 

(elevadas temperaturas, exposição ao sol, vento, chuvas, etc.). 

Em torno desta discussão, espera-se que esta pesquisa possa contribuir para a 

melhoria da atividade jangadeira no que diz respeito, a escolha, a manipulação, o 

acondicionamento e preparo dos alimentos e a adoção de práticas alimentares saudáveis. 

Dessa forma, será possível contribuir para a otimização no processo de trabalho, 

adequando a alimentação ao tipo de atividade desenvolvida, bem como para a melhoria 

da qualidade de vida destes pescadores. 

Isto posto, ressalta-se que esta pesquisa trás como contribuição científica e 

acadêmica a aplicabilidade do método da Análise Ergonômica do Trabalho (WISNER 

1987, GUÈRIN, 2001 e VIDAL, 2008), e da Antropotecnologia (WISNER, 1980, 1982 

-2004), para o entendimento da atividade real do trabalho a fim de promover ações e 

recomendações adequadas à realidade da população estudada.  Dessa forma, será 

possível a identificação dos determinantes da atividade de trabalho e as suas 

repercussões sobre a saúde e alimentação dos jangadeiros, sendo de extrema 

importância para as análises e recomendações nutricionalmente adequadas.  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a atividade de trabalho dos jangadeiros de Ponta Negra, em Natal/RN e 

verificar as condições de alimentação destes pescadores e suas implicações na saúde e 

desenvolvimento do trabalho. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

• Analisar a atividade dos jangadeiros de Ponta Negra; 

• Conhecer e avaliar os hábitos gerais de nutrição e saúde; 

• Realizar a avaliação nutricional; 

• Propor ações que possam influenciar em melhorias nas condições de trabalho, 

saúde e alimentação dos jangadeiros. 
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Capítulo 2 

Referencial Teórico 

 

2. 1 Atividade Pesqueira 

2.1.1 Pesca marítima no Brasil: um breve histórico  

No Brasil, até o início da década de 60, a atividade pesqueira era 

predominantemente artesanal, onde a produção, comercializada em estado fresco ou 

refrigerado, era destinada basicamente para o atendimento do mercado interno (LEME, 

2000). 

Nas décadas de 70 e 80, com os incentivos governamentais, o otimismo em 

relação às possibilidades de aumento de produção pesqueira nacional e o 

desenvolvimento da pesca industrial, voltado para o mercado externo, modificaram o 

quadro da pesca no país. Nessa época, houve uma sensível expansão do parque 

industrial pesqueiro, especialmente no que diz respeito ao processamento do pescado, 

fato que propiciou a produção e comercialização de produtos eviscerados, filetados e 

congelados (LEME, 2000). 

A pesca marítima no Brasil pode ser classificada, segundo a sua finalidade ou 

categoria econômica, em: pesca amadora, pesca de subsistência, pesca 

empresarial/industrial e pesca artesanal ou de pequena escala (DIAS- NETO e 

DORNELLES, 1996). 

A pesca amadora é aquela praticada com a finalidade de turismo, lazer ou 

desporto, onde o produto da atividade é proibido de ser comercializado ou 

industrializado. A pesca de subsistência é aquela exercida com o objetivo de obtenção 

do alimento, não tendo finalidade comercial, sendo praticada com técnicas bastante 

rudimentares (DIAS- NETO e DORNELLES, 1996). 

No tocante à pesca empresarial/industrial, esta se caracteriza pela utilização de 

embarcações de altas tecnologias sendo o processo produtivo de grande escala e o 

beneficiamento do pescado ocorre a bordo da embarcação (SANTOS e CÂMARA, 

2002). 
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A pesca artesanal ou de pequena escala, consiste em uma atividade pesqueira 

que contempla tanto as capturas com o objetivo comercial associado à obtenção de 

alimento para as famílias dos participantes como o da pesca com o objetivo 

essencialmente comercial. Geralmente é desenvolvida utilizando-se embarcações 

pequenas e o processo de beneficiamento do pescado não acontece a bordo (SANTOS e 

CÂMARA, 2002). 

Para Diegues (1983) apud Dias Neto (2002), a pesca artesanal surge de um 

processo de trabalho baseado essencialmente na unidade familiar ou no grupo de 

vizinhança onde os produtores são proprietários de seus meios de produção (redes, 

anzóis, etc.). No entanto, percebe-se que, atualmente, a pesca artesanal também é 

praticada por pescadores que não são proprietários dos seus instrumentos de trabalho 

realizando esta atividade em embarcações de outros pescadores da mesma comunidade 

(DIAS NETO, 2002). 

A tecnologia utilizada na pesca artesanal se caracteriza por um baixo grau de 

impacto ambiental, onde um saber-fazer dos pescadores, fundamentado no 

conhecimento tradicional sobre os mares e os peixes, orienta todo o processo produtivo. 

Este conhecimento aborda os processos de localização de cardumes, os métodos e 

técnicas de pesca de acordo com a espécie, em certas épocas do ano. Devido às 

limitações tecnológicas, este tipo de pesca delimita as cercanias marinhas de suas 

comunidades como o raio de ação máximo de suas operações de captura (DIAS NETO, 

2002). 

No Brasil, de acordo com Santos e Câmara (2002), a pesca artesanal destaca-se 

nas regiões Norte e Nordeste sendo este último o local de destaque para o 

desenvolvimento da atividade jangadeira. 

 

2.1.2 Pesca artesanal: uma realidade preocupante 

 Estudos de Pimenta e Vidal (2000) demonstram que a atividade de trabalho dos 

pescadores artesanais requer uma sobrecarga física e mental o que torna este tipo de 

atividade imprevisível e de alto risco. A excessiva sobrecarga psíquica sobre o pescador 

somando-se à constante demanda de esforço físico sobre toda a tripulação, incompatível 

com qualquer limitação física, torna a atividade pesqueira uma atividade preocupante. 
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 A tripulação da jangada que pesca em alto mar, jangadas maiores que seis 

metros, deve ser formada por no máximo cinco homens. Para jangadas menores que seis 

metros, esta tripulação deve ser limitada a quatro pessoas e no caso das embarcações 

com quatro metros, estas podem contemplar apenas três tripulantes (CASCUDO, 2002). 

Ainda de acordo com Cascudo (2002) a tripulação das jangadas maiores é formada por 

pelo menos, o Mestre, Proeiro, Bico de Proa e Contra Bico. Já nas jangadas menores, a 

tripulação é composta apenas pelo Mestre e o ajudante. O Mestre é considerado o piloto 

da jangada. Geralmente este pescador detém uma maior sobrecarga mental, pois é ele 

que tem a responsabilidade da navegação e a escolha dos pesqueiros (zona onde será 

realizada a pescaria). O Proeiro tem a responsabilidade de substituir o Mestre quando 

este está impossibilitado de navegar. Já o Bico de Proa é responsável pela substituição 

do Proeiro na impossibilidade de navegar, bem como, também é designado a molhar a 

vela, com o intuito de fechar os poros do tecido, permitindo aumentar a velocidade da 

embarcação. A ultima pessoa na jangada é o Contra Bico que realiza sua pesca na proa 

da embarcação (CASCUDO, 2002). 

 Entretanto, observa-se que em alguns locais as normas de quantidade de 

tripulantes são desrespeitadas pela falta de condições dos jangadeiros ou até mesmo 

pelo desconhecimento das normas de segurança (BENEVIDES, 2007). Este fato 

aumenta a imprevisibilidade, favorece o surgimento de acidentes no trabalho, e 

contribuem para a insegurança em alto mar. 

 Outro fato que deve ser levado em consideração são as extensas jornadas de 

trabalho, somadas às questões de espaço físico (quantidade de tripulantes em espaço 

reduzido), habitabilidade e condições ambientais que contribuem para o quadro de 

insegurança em alto mar, bem como de fiscalização de cumprimento das normas de 

segurança. (TELES e VIDAL, 2000).  

 Marques (2000), também corrobora com os achados de Teles e Vidal (2000), ao 

afirmar que os pescadores, muitas vezes não possuem instrumentos de trabalho que lhes 

garantam operar com níveis de risco mínimo. Muitos não possuem equipamentos de 

segurança e quando possuem, não sabem utilizar. As condições de trabalho a bordo são 

extremamente desconfortáveis, com espaços reduzidos e em condições de higiene 

precárias devido à falta de sanitários. 
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 O descumprimento das normas da Marinha, no tocante aos limites de navegação 

e equipamentos de salvatagem também é muito comum. Segundo Benevides (2007), 

alguns jangadeiros desrespeitam as normas de segurança da Marinha, pois é possível 

encontrar embarcações fora dos limites de vinte milhas, estabelecidas para embarcações 

de pequeno porte, associadas à ausência do uso de coletes salva-vidas pelos pescadores 

já que estes afirmam que este equipamento dificulta o trabalho.  

 A autora completa afirmando que afora o limite das navegações e o colete salva-

vidas, a Capitania dos Portos do Ceará exige ainda bóias, lanterna portátil com pilhas 

sobressalentes, foguete manual, Estrela Vermelha com pára-quedas, sinal de perigo 

diurno e noturno, instrumento para fundeio (ferro, âncora ou fateixa) e kit de primeiros 

socorros, estando estes equipamentos, dificilmente presentes nas jangadas. 

 Rosa e Mattos (2007), também chamam a atenção da ausência dos equipamentos 

de salvatagem por parte dos pescadores artesanais, alegando que os equipamentos de 

proteção como capas, luvas, botas, colete salva-vida, lanterna, filtro solar entre outros, 

são considerados caros por esses trabalhadores como relata o pescador: “É difícil usar 

equipamento de proteção”. 

 Porém, não é apenas o descumprimento das normas de segurança e ausência de 

equipamentos de proteção que refletem no surgimento de acidentes e comprometem a 

segurança e a saúde dos pescadores artesanais na sua atividade de trabalho. Um estudo 

realizado por Neto, Cordeiro e Haddad Jr (2005), com os pescadores artesanais da 

Região do Médio Rio Araguaia, identificou que as principais causas de acidentes no 

trabalho são as lesões causadas pelos animais do ambiente aquático (86% dos casos). As 

demais causas imediatas foram: cortes com facas ou tesouras (5%), lesões provocadas 

por anzóis (3%), acidentes com redes ou tarrafas (2%), traumas por barco a remo (2%), 

e lesões por motor de barco (2%).  

 Outra pesquisa também realizada por Rosa e Mattos (2007) apresenta, além dos 

acidentes relatados, outros agravos à saúde tais como: pneumonia e tuberculose (20%), 

Hipertensão (16%), gastrite e úlcera (11%), varizes (9%), sequelas com acidentes de 

barco (9%), problemas visuais (5%), dores de cabeça, cansaço e sono (7%), íngua e 

hérnia (5%), doenças infectocontagiosas (5%), estresse e alcoolismo (5%), cálculo renal 

(2%), alergia (2%), câncer (2%) e diabetes (2%). Na referida pesquisa, as autoras 

chamam a atenção aos problemas respiratórios, aos quais fazem menção a pneumonia e 
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a tuberculose, afirmando que o surgimento destas doenças respiratórias estão 

relacionadas à elevada exposição às variáveis climáticas, agentes patológicos e à 

deficiência alimentar. As autoras completam: “esse trabalhador mal alimentado e que 

faz uso abusivo de álcool aumenta as chances de adoecer”.    

 Segundo Pinto et al (2007), o esforço necessário para empurrar e lançar o barco 

ao mar pode causar danos à coluna, bem como, vários movimentos corriqueiros da 

atividade podem causar lesões musculares e até acidentes com fraturas, impossibilitando 

ou dificultando o trabalho do pescador. Dall’Oca (2004), em sua pesquisa com 

pescadores do Mato Grosso do Sul, constatou que as queixas mais frequentes eram 

dores de origem neuromusculares e articulares, tais como dores nos pulsos, braços, 

ombros, costas, peito, coluna ou dores pelo corpo em geral. Rosa e Mattos (2007), 

também encontraram estas queixas em sua pesquisa com pescadores e catadores de 

caranguejo na Baía da Guanabara, evidenciando a prática de um trabalho desgastante, 

com problemas posturais advindos do excessivo esforço físico. 

 Outra forma de agravos à saúde, relacionada à atividade de trabalho realizada 

pelos jangadeiros, principalmente os jangadeiros do Nordeste, consiste na pesca da 

lagosta “no peito” ou “mergulho livre”. Esta atividade compreende em mergulhar sem 

auxílio de qualquer equipamento respiratório, utilizando-se apenas os pulmões. Esta 

modalidade de pesca é de grande risco em locais onde a profundidade é superior a oito 

braças, já que as decidas simultâneas, favorecem a um desgaste físico dos pescadores, 

estando estes susceptíveis a desmaios e a afogamentos (FERREIRA, DONATELLI, 

REIS JR, 2002). 

 A alta prevalência à exposição de raios ultravioletas, diariamente por mais de 

seis horas trabalhando sob o sol, associadas à ausência de proteção como chapéu/ boné 

ou protetor solar / labial, também compromete a saúde dos pescadores, pois favorece o 

surgimento de queilite actínica e carcinoma epidermóide, como demonstrou o estudo da 

prevalência de alterações labiais em pescadores da ilha de Santa Catarina em 2006 

(SILVA, et al, 2006). 

 Atualmente, estudos demonstram o surgimento de doenças psíquicas nos 

pescadores, bem como o aumento do consumo de álcool e entorpecentes a bordo. O 

aumento do consumo de álcool e entorpecentes parece estar relacionado com a 

monotonia em oposição aos aspectos de forte atividade física, devido à demora de se 
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atingir os objetivos da pesca tornando a atividade pesqueira insegura (TELES E 

VIDAL, 2000).  

 O consumo de álcool também foi discutido no trabalho de Neto, Cordeiro e 

Haddad Jr (2005), onde foi constatado que grande quantidade de pescadores tinha o 

hábito de beber e fumar. O álcool, que é levado a bordo serve tanto para “esquentar o 

corpo” como para limpar os ferimentos sofridos durante a atividade pesqueira. 

 Com relação às alterações psíquicas, o estudo de Barbosa (2004) identificou a 

presença de depressão grave e outros distúrbios psíquicos associados ao estresse como 

insônia e elevação da pressão arterial. 

 Outro trabalho que merece destaque é a pesquisa desenvolvida por Andrade 

(2000), que compilou os principais atendimentos ambulatoriais a pronto-socorros em 

pescadores que realizam a pesca em superfície. Ela constatou que as lesões corporais 

diversas, provocadas por instrumentos de trabalho como facas, anzóis etc; a 

desidratação, devido à exposição prolongada ao calor; o câncer de pele, pela excessiva 

exposição ao sol; a dermatocitose, principalmente nos pés, e o alcoolismo, provocando 

acidentes, são os principais motivos que levam os pescadores a procurarem  

atendimento médico. 

 Por fim, Stori (2000), Repinaldo e Tonini (2007), destacam que a produção de 

resíduos pode ocasionar outros agravos à pesca como o destino agressivo ao meio 

ambiente, além dos desgastes do estoque dos recursos pesqueiros, devido a problemas 

como sobrepesca e baixa conscientização ambiental voltada à importância dos ciclos 

biológicos dos organismos nos ecossistemas marinhos ou estuarinos nas próprias 

comunidades dependentes da atividade pesqueira.  

 

2.1.3 Alimentação dos pescadores artesanais: escolhas, hábitos alimentares e 

manipulação de alimentos 

Poucas são as publicações sobre a alimentação dos pescadores artesanais. 

Entretanto, as pesquisas de Cerdeira, Rufino e Isaac (1997); Walter (2000); Murrieta 

(2001); Araújo (2001); Cascudo (2002) demonstram que na alimentação diária destes 

pescadores os alimentos que se destacam são o peixe, carne de sol, farofa, mandioca, 

farinha de mandioca, farinha de milho, bolachas, rapadura, coco, caju e café. 
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As verduras não são comumente consumidas por este grupo, agravadas pelo alto 

custo para a aquisição destes grupos alimentares. Dentre estes, destacam-se apenas a 

cebola e o coentro para temperar. As bebidas mais consumidas são as destiladas, dentre 

elas a cachaça e o conhaque. Estes não possuem o costume de beber líquido durante as 

refeições (CASCUDO, 2002). 

 O referido autor também retrata bem a alimentação destes pescadores quando 

cita o texto abaixo em sua obra jangadeiros: uma pesquisa etnográfica; 

“Se mandarem que escolham a forma do peixe para o jantar indicarão 
sempre o cozido, na água e sal, com toda a sustança não roubada pelos 
condimentos. Pirão escaldado, o caldo derramado em cima da farinha 
seca, é legítimo. Os outros, fervidos, enfeitados, são enganos, mentiras e 
engordos para o paladar. Quando se termina o jantar bebe-se o caldo que 
sobrou do cozinhado. Aí estão todas as forças do peixe. Bebe-se então o 
que se tem para beber. Durante a comida o líquido perturbará tudo. 
Inclusive não deixa que o estômago receba as forças da alimentação” 
(Cascudo, 2002, pág. 21). 

“(...)Fogão de trempe, as três pedras encardidas de fuligem, sustentam a 
panela bojuda do cozinhado. Nada frito senão em casas de recursos. Raros 
assados, exceto carne, lingüiça ou peixe na grelha ajeitada sobre o 
braseiro vermelho. Muita farinha. Rapadura para adoçar a boca e, raspada 
outrora, era o açúcar do café. Bebia-se muito café em tigelas. A única 
colher estanhada mexia a todos, eficazmente. Agora bebe-se muito pouco. 
(...) Pouca verdura e coco permanente para condimentar, o leite de coco 
para escabeche com cebola e coentro (...)”(Cascudo, 2002, pág. 50). 

 

Uma pesquisa realizada por Murrieta (2001) sobre a dieta dos pescadores de 

uma comunidade ribeirinha da região de Santarém corrobora com os achados de 

Cascudo (2002). O autor demonstra em sua pesquisa que os hábitos alimentares dos 

pescadores são compostos predominantemente do peixe e da farinha de mandioca. 

Ressalta ainda o consumo de arroz, café com açúcar, bolacha e algumas frutas da época. 

O autor também afirma que uma característica marcante da dieta desta comunidade é a 

quase ausência do consumo de verduras e legumes. 

Cerdeira, Rufino e Isaac (1997), ao realizar uma pesquisa sobre o consumo de 

pescado e outros alimentos em uma comunidade ribeirinha no Paraná, destacam a 

ausência do consumo de hortaliça nas comunidades pesquisadas. Estes encontraram o 

elevado consumo de peixes, farinha, arroz, batata, macaxeira, feijão e tapioca pela 

população. 

Walter (2000) destaca em sua pesquisa o consumo elevado do peixe na 

alimentação dos pescadores artesanais de Brasília. O pescado proveniente do lago 
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Paranoá é um fator importante de segurança alimentar, visto que esteve presente na 

alimentação de todas as famílias e “é consumido por 61,2% das famílias mais de três 

vezes por semana, em média”. 

Araújo (2001) destaca, além do consumo do pescado, o consumo do caju, 

maxixe, jerimum com leite e rapadura nas comunidades jangadeiras do Ceará. A partir 

destes alimentos fazem-se diversas preparações merecendo destaque a utilização da 

farinha da castanha, que assim como a farinha de mandioca e a rapadura, oferece 

energia para o desenvolvimento da atividade. “(...) O peixe seco com farinha de 

castanha é uma comida forte, tem vitamina: não vê que pescador é forte e tem bastante 

filho (...), disse um informante”(ARAÚJO, 2001). 

Pelo exposto, pode-se inferir que a alimentação dos pescadores artesanais é 

inadequada para o tipo de atividade altamente desgastante. O baixo consumo de frutas e 

verduras pode comprometer o fornecimento de vitaminas, em especial as vitaminas A, 

K, C, Ácido pantotênico e Ácido fólico, bem como o fornecimento dos minerais como 

Magnésio, Cobalto, Cobre, Zinco, Fósforo, Ferro, Manganês, Molibdênio, Níquel, 

sendo estes micronutrientes essenciais para as reações metabólicas e liberação de 

energia. 

De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2006), 

elaborado pelo Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral da Política de 

Alimentação e Nutrição (CGPAN), para fins de uma alimentação saudável, é 

recomendado o consumo diário de pelo menos três porções de legumes e verduras e três 

ou mais porções de frutas (RIBEIRO, 2008). 

Quanto aos macronutrientes, em especial proteínas e carboidratos, os estudos 

mostram que a proteína fornecida através da dieta, é predominantemente advinda do 

pescado e os carboidratos são fornecidos ao organismo, principalmente, através do 

consumo de rapadura, farinha de milho, e farinha de mandioca. Uma análise mais 

detalhada sobre a constituição química da dieta possibilitará observar se o que está 

sendo consumido pelos jangadeiros atinge as necessidades recomendadas para a 

realização desta atividade preservando a saúde destes pescadores. 

Sabe-se que a adoção de práticas alimentares inadequadas pode provocar, em 

médio e longo prazo, problemas de saúde comprometendo a qualidade e a produtividade 
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no trabalho. Estas práticas ocorrem muitas vezes devido à dificuldade de acesso ao 

alimento, gerando fome e desnutrição, ou desequilíbrio alimentar, proporcionando o 

surgimento das doenças crônicas não transmissíveis como obesidade, diabetes, câncer, 

hipertensão e dislipidemia.  

A ausência de informação acerca dos malefícios ocasionados por hábitos 

alimentares inadequados ou até mesmo do que seria considerado uma alimentação 

saudável, podem contribuir para o surgimento dessas doenças, bem como a redução do 

desempenho no trabalho. 

Estudos demonstram que uma alimentação hipocalórica compromete a 

capacidade e aprendizado no trabalho e favorece a instalação do quadro de hipoglicemia 

com surgimento de tremores, fadigas, baixa concentração e rendimento no trabalho. 

Segundo Grandjean (1998), quanto mais o trabalhador permanecer em jejum, ou seja, 

quanto maior for a distância entre duas refeições, maior é a probabilidade de surgirem 

acidentes no trabalho. Soma-se a isso a grande demanda de esforço físico intrínseca à 

atividade jangadeira, potencializando o risco de acidentes durante a atividade. Outro 

ponto importante envolvendo a alimentação dos jangadeiros, o qual interfere 

diretamente na atividade de trabalho, diz respeito às práticas de manipulação dos 

alimentos, cuja ausência de cuidados higiênicos sanitários aumenta as chances de 

desenvolvimento de doenças de origem alimentar. É comum o acondicionamento do 

alimento a ser consumido a bordo, em locais sem refrigeração, aumentando a 

probabilidade de deterioração do alimento e contaminação alimentar. 

Pesquisa desenvolvida por Andrade (2000) compilou os principais atendimentos 

ambulatoriais a pronto-socorros em pescadores que realizam a pesca em superfície. As 

gastrenterites, devido à contaminação da água e alimentos aparecem em destaque. Rosa 

e Mattos (2007), também fazem menção à presença de doenças gastrintestinais em 

pescadores artesanais, sendo estas representadas por gastrite, úlcera e problemas no 

estômago. Estes problemas podem estar relacionados à realização de práticas 

inadequadas de higiene, acondicionamento e manipulação dos alimentos a serem 

consumidos, devendo-se ter um olhar crítico sobre essa situação. 

 

2.2 Ergonomia 
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 Segundo Iida (1990) a ergonomia é o estudo da adaptação do homem ao 

trabalho, onde este tem uma acepção bastante ampla, abrangendo, além das máquinas e 

equipamentos utilizados para transportar os materiais, toda a situação em que ocorre o 

relacionamento entre o homem e seu trabalho. 

Para Wisner (1987) a ergonomia é “o conjunto de conhecimentos científicos 

relativos ao homem e necessários para concepção de ferramentas, máquinas e 

dispositivos que possam ser utilizados com máximo de conforto, segurança e eficácia”. 

Couto (1995) afirma que a “Ergonomia é um conjunto de ciências e tecnologias 

que procura a adaptação confortável e produtiva entre o ser humano e seu trabalho, 

basicamente procurando adaptar as condições de trabalho às características do ser 

humano”. 

De acordo com a Ergonomics Research Society, “Ergonomia é o estudo do 

relacionamento entre o homem e seu trabalho, equipamento e ambiente, e 

particularmente a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na 

solução dos problemas surgidos desse relacionamento” (IIDA, 1991).  

A Associação Brasileira de Ergonomia conceitua a ergonomia como “o estudo 

da adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicológicas do ser humano". 

Dessa forma a ergonomia é uma disciplina que busca modificar os sistemas de trabalho 

para adequar as atividades nele existentes às características, habilidades e limitações das 

pessoas com vistas ao seu desempenho eficiente, confortável e seguro (ABERGO, 

2000). 

Assim, a ergonomia é uma disciplina científica que trata da compreensão das 

interações entre os seres humanos e outros elementos do sistema, e a profissão que 

aplica teorias, princípios, dados e métodos, a projetos que visam otimizar o bem estar 

humano e a performance global dos sistemas (IEA, 2000). Dentro da disciplina, os 

domínios de especialização representam profundas competências em atributos humanos 

específicos e características das interações humanas entre si e destes com os sistemas, 

sendo representados no quadro-1 a seguir. 
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Domínios de especialização da 
Ergonomia 

Características 

Ergonomia Física Trata das características da anatomia humana, antropometria, 
fisiologia e biomecânica em sua relação à atividade física. Os 
tópicos relevantes incluem a postura no trabalho, manuseio de 
materiais, movimentos repetitivos, distúrbios músculo esqueléticos 
relacionados ao trabalho, projeto de posto de trabalho, segurança e 
saúde. 

Ergonomia Cognitiva Diz respeito aos processos mentais, tais como percepção memória, 
raciocínio, e resposta motora, conforme afetam interações entre 
seres humanos e outros elementos de um sistema. Os tópicos 
relevantes incluem carga mental de trabalho, tomada de decisão, 
performance especializada, interação homem-computador, stress e 
treinamento conforme estes se relacionam aos projetos envolvendo 
seres humanos e sistemas. 

Ergonomia Organizacional Refere-se à otimização dos sistemas sociotécnicos, incluindo suas 
estruturas organizacionais, políticas e processos. Os tópicos incluem 
comunicações, gerenciamento de recursos de tripulações, projeto de 
trabalho, trabalho em grupo, projeto participativo, Ergonomia 
comunitária e trabalho cooperativo, novos paradigmas do trabalho, 
cultura organizacional, organizações em rede, tele trabalho e gestão 
da qualidade. 

 

 

 Outro ponto importante diz respeito à interdisciplinaridade da ergonomia. A 

ergonomia interage com várias disciplinas no campo das ciências da vida, técnicas, 

humanas e sociais: fisiologia, psicologia, sociologia, lingüística, medicina do trabalho, 

higiene e segurança do trabalho, desing, sociotécnica e tecnologias de estratégia e 

organização. A interdisciplinaridade da ergonomia se centra no conceito de atividade de 

trabalho, seu objeto de estudo (VIDAL, 2002). Wisner (2004) corrobora com Vidal 

(2002) porque compreende que: “A ergonomia é uma disciplina integrada à 

antropotecnologia, à psicologia experimental, à fisiologia, à higiene e à toxicologia. 

Contribui com a tecnologia e a organização do trabalho com o objetivo de melhorar a 

atividade laboral”. 

 A interdisciplinaridade da ergonomia é essencial para o levantamento de 

demandas reais da situação de trabalho a ser analisada, possibilitando o 

desenvolvimento de ações voltadas a melhorias das condições de trabalho e promoção 

da saúde. 

 

Quadro 1- Domínios e especializações de ergonomia. Adaptado da Definição Internacional de Ergonomia 
– IEA (2000) apud Vidal (2002) 
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2.2.1 Análise da atividade 

A análise da atividade se insere nos objetivos da ergonomia francófona, onde 

esta visa estudar a atividade de trabalho com vistas à sua transformação, através de 

métodos situados em seu contexto técnico e organizacional e nas relações entre os 

constrangimentos de produção (LAVILLE, 2007).  

Falzon (2007) conceitua a atividade como sendo os procedimentos realizados 

pelo operador para efetuar a tarefa (aquilo que foi prescrito pela organização). Para 

Vidal, (2002) em ergonomia, entende-se por atividade de trabalho as interações entre 

pessoas e destas com os subsistemas técnicos e organizacionais de um sistema de 

produção ou consumo. Assim, para este autor, a atividade de trabalho se configura em 

“um conjunto de atos articulados do operador na sua situação de trabalho”. 

De acordo com Vidal (1997), a atividade é singular e socialmente determinada, 

tendo efeitos personalizados sobre a saúde e desempenho do operador, devendo-se 

avaliar os seus determinantes (objetivos a alcançar, exigências das tarefas e as 

condições de execução) a as repercussões tanto para o trabalhador (saúde, segurança e 

qualidade de vida) como para empresa (desempenho, qualidade e produtividade) quando 

se faz uma análise situada (Figura 1). 

 

Figura 1: Atividade de trabalho, seus determinantes e repercussões. Fonte Vidal (1997, pág, 118) 

 

 É importante ressaltar que as considerações realizadas por Vidal (1997), acerca 

da análise da atividade, levam em consideração as atividades desenvolvias nas 

empresas. No entanto, estas análises podem ser transpostas para o trabalho artesanal na 

medida em que os objetivos, as exigências e as condições de execução da atividade 

também se configuram em determinantes para a realização do trabalho podendo 
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repercutir na saúde, segurança e qualidade de vida dos trabalhadores bem como no 

desempenho, qualidade e produtividade da sua atividade laboral.  

 Ressalta-se também que nas análises situadas das atividades de trabalho, é 

imprescindível a análise do seu contexto, já que os trabalhadores possuem modos 

operatórios diferentes, mesmo que a atividade seja a mesma em termos de resultados ou 

de ramo de produção social (VIDAL, 1997, pág 108). Assim, a análise situada da 

atividade deve ser inserida dentro do contexto social e antropotecnológico como cita o 

referido autor: 

“A inserção de um processo de trabalho em seu contexto 
antropotecnológico – que é o mesmo tempo geográfico, jurídico, cultural, 
social e econômico – engendra uma série de relações entre os elementos 
do processo de trabalho e esse contexto, relações estas que darão sentido 
tanto aos meios de trabalho como ao produto para a emergência das 
atividades de trabalho” (VIDAL, 1997, pág. 107). 

 

Assim para a análise da atividade jangadeira em Ponta Negra, a análise situada 

dentro do seu contexto foi referência em todo o processo de estudo científico, sendo 

indispensável para a elaboração e adequação das propostas de soluções adaptadas aos 

jangadeiros, um dos objetivos deste estudo.  

 

2.2.2 Análise Ergonômica do Trabalho (AET) 

A Análise Ergonômica do Trabalho é um método utilizado para compreender, 

descrever e interpretar o que realmente acontece na realidade do trabalho, ou seja, 

descreve e interpreta a atividade de trabalho (VIDAL, 2002). 

Para Vidal (2002), a Análise Ergonômica do Trabalho; 

“Repousa sobre a idéia de que exista uma construção permanente pelo 
operador de seus modos operatórios para atingir objetivos em condições 
socialmente determinadas, levando em conta um conjunto de contrantes 
(ligados à situação e às características pessoais) e um conjunto de critérios 
de desempenho. A atividade de trabalho é a confluência entre os 
componentes pessoais, organizacionais e tecnológicos de um processo de 
trabalho” (VIDAL, 2002, pág.145-146). 

 

 Segundo o mesmo autor (pág.146), os componentes pessoais englobam o estado 

físico, as competências e a personalidade do operador, sendo influenciados por fatores 

internos. Os componentes organizacionais referem-se aos objetivos a alcançar, às 
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exigências das tarefas e às condições de execução. Já os componentes tecnológicos 

retratam os meios de trabalho estando, estes dois últimos componentes, à mercê de 

influências externas. 

 Para Vidal (2008) a AET é um conjunto estruturado de análises 

intercomplementares dos determinantes da atividade de trabalho das pessoas numa 

organização. Estas análises são pontuadas por etapas de clarificação do problema 

(construção das demandas), de focalização e escolha de situações, de pré-diagnóstico, 

da análise focal, de diagnóstico, de restituição e de validação.  

Dessa forma entende-se que a AET é um método que contém várias técnicas que 

auxiliam no entendimento da relação da atividade de trabalho com o seu contexto, sejam 

eles ambientais, tecnológicos e organizacionais, visando uma transformação positiva no 

ambiente de trabalho, bem como a promoção da saúde do trabalhador.  

Para finalizar, Doppler (2007) amplia esta discussão ao associar o 

desenvolvimento do trabalho à saúde do operador e destaca como a ergonomia, através 

da AET, contribui para esta análise:  

“A saúde é sempre parte integrante da abordagem do ergonomista, 
estando ou não inscrita na demanda, sendo uma preocupação na análise 
da atividade e na fase do diagnóstico, estando integrada no processo de 
concepção, representando ou não uma classe de indícios permitindo 
avaliar as transformações operadas” (DOPPLER, 2001, pág. 56). 

 

 Segundo o referido autor, a relação entre trabalho e saúde pode ser analisada 

seguindo dois pontos de vista: a de que o trabalho pode prejudicar a saúde, sendo este 

ponto mais difundido, e de que a saúde é necessária para a realização do trabalho. 

 A saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é definida 

como “o estado de completo bem estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doença”. Essa definição faz menção a uma idéia de uma “saúde ótima”, possivelmente 

inatingível e utópica já que a mudança, e não a estabilidade, é predominante na vida.  

 Para Segre e Ferraz (1997), saúde não é um “estado estável”, que uma vez 

atingido possa ser mantido. A própria compreensão de saúde tem também alto grau de 

subjetividade e determinação histórica, na medida em que indivíduos e sociedades 

consideram ter mais ou menos saúde dependendo do momento, do referencial, das 

atividades desenvolvidas e dos valores que atribuam a uma situação. 
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2.3 Trabalho e Nutrição 

 Todo trabalho para ser realizado necessita de energia. No trabalho humano esta 

energia é resultante de processos biológicos através da ingestão de nutrientes, 

provenientes dos alimentos, onde a energia química é convertida em energia mecânica e 

calor. Essa energia mecânica, gerada na contração muscular, é a responsável pela 

realização dos movimentos, ou seja, pela realização do trabalho.  

 A adoção de práticas alimentares saudáveis, com adequada quantidade de 

energia e nutrientes, é essencial para que o trabalhador possa ter um bom desempenho 

em suas atividades laborais e uma boa saúde. Segundo o Guia Alimentar da População 

Brasileira (BRASIL, 2006), uma alimentação saudável consiste no consumo de 

alimentos que fornecem todos os nutrientes necessários ao bom funcionamento do 

organismo, preservando, respeitando e valorizando as práticas alimentares culturalmente 

identificadas, bem como garantindo o acesso, sabor e custo acessível.  Também 

apresenta um conceito que introduz os aspectos sanitários dos alimentos ao afirmar que: 

 “Uma alimentação saudável é aquela que atende às necessidades 
nutricionais e as características de cada fase do curso da vida, é acessível 
física e financeiramente a todos, saborosa, variada, colorida, harmônica e 
segura do ponto de vista sanitário e que respeita a cultura alimentar da 
população” (BRASIL, 2006).  

 Para a adoção de uma alimentação saudável, o referido guia recomenda o 

consumo de diversos tipos de alimentos, respeitando sempre a quantidade das porções 

destes, onde, para um maior entendimento da população, foram distribuídos em 08 

grupos seguidos de suas recomendações de ingestão: grupo I- cereais, raízes e 

tubérculos (seis porções diárias), grupo II- hortaliças (três porções diárias), grupo III- 

frutas (três porções diárias), grupo IV- leite e produtos lácteos (três porções diárias), 

grupo V- carnes e ovos (uma porção diária), grupo VI- leguminosas (uma porção diária), 

grupo VII- açúcares (uma porção diária) e grupo VIII- óleos e gorduras (uma porção 

diária) (BRASIL 2006). 

 Estudos científicos confirmam a combinação entre uma alimentação equilibrada 

e a produtividade, assim como o baixo rendimento do trabalho quando ocorre ingestão 

calórica inadequada. 

 Segundo Amorin (2002) a má nutrição pode desencadear conseqüências 

relacionadas à redução da vida média, da produtividade, da resistência às doenças, e 
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aumento à predisposição aos acidentes de trabalho. O autor ressaltar ainda, que a oferta 

de refeições aos trabalhadores durante a jornada de trabalho pode representar um 

acréscimo de 10% na produção, assim como a as não oferta pode representar uma 

redução de 30% na força muscular, 15% na precisão dos movimentos e em torno de 

80% na aptidão para o trabalho (AMORIN, 2002). 

 De acordo com Iida (1990) uma redução de 22% da ingestão calórica necessária 

ao indivíduo provoca uma queda de 40% no seu rendimento do trabalho. 

 Kroemer e Grandjean (1998) afirmam que por meio de uma alimentação 

equilibrada é possível se obter um maior rendimento das atividades laborais, 

aumentando a produtividade e diminuindo os riscos de acidentes. No entanto, a energia 

requerida para a realização dessas atividades sofre influência do gênero, idade, peso, 

altura e estado fisiológico do indivíduo.  

 Dessa forma, para que se possa realizar correlações mais fidedignas entre as 

necessidades nutricionais adequadas ao indivíduo e o seu desempenho no trabalho, são 

necessárias realizações prévias avaliação do estado nutricional destes (CUPPARI, 

2005). 

 O Estado Nutricional pode ser definido como o produto da relação entre o 

consumo (ingestão alimentar) e as necessidades nutricionais (gasto energético ou 

utilização biológica dos nutrientes) como está representado na figura-2. 

 

Figura 2: Representação em diagrama conceitual do Estado Nutricional. Fonte: Vasconselos (2008, pág. 146). 

 Com a avaliação do Estado Nutricional é possível identificar os distúrbios 

nutricionais causados pela baixa ingestão de alimentos ou o excesso deste, 

possibilitando uma intervenção adequada de forma a auxiliar na recuperação e/ou 

manutenção do estado de saúde do indivíduo (CUPPARI, 2005). Assim, é possível 

minimizar e controlar as conseqüências dos distúrbios nutricionais para com o trabalho. 
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 Vasconcelos (2008) faz uma discussão sobre a avaliação nutricional das 

populações corroborando com as afirmações de Cuppari (2005). Esses autores afirmam 

que: 

“Em geral, o objetivo principal de uma avaliação nutricional de uma 
população consiste em diagnosticar a magnitude e a distribuição 
geográfica dos problemas nutricionais, identificar e analisar os seus 
determinantes, com a finalidade de estabelecer as medidas de intervenção 
adequadas” (VASCONCELOS, 2008, pág. 27). 

  Para esses autores, a avaliação nutricional em populações deve constar na 

aplicação de métodos diretos (exames antropométricos, laboratoriais e clínicos) e 

indiretos (inquéritos de consumo alimentar, estudos demográficos e inquéritos 

socioeconômicos e culturais), como representado na figura 3: 

 

Figura 3: Métodos de avaliação do estado nutricional de coletividades. Fonte: Vasconcelos (2008, pág. 
29). 

 Alguns destes indicadores serão discutidos a seguir para um melhor 

entendimento das abordagens envolvendo os aspectos de saúde e alimentação. Os 

demais serão apresentados e discutidos no capítulo 3 (procedimentos metodológicos). É 

importante ressaltar que para as análises em ergonomia, a avaliação nutricional será 

realizada tomando-se como referência o indivíduo e não somente a população, mesmo 

que se esteja analisando uma comunidade de pescadores, como é caso dos jangadeiros 

de Ponta Negra. 

 

2.3.1Indicadores do Estado Nutricional 

O Índice de Massa Corporal (IMC) e a Razão Cintura e Quadril (RCQ) são 

indicadores do estado nutricional utilizados para avaliar o estado nutricional e a 
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distribuição da gordura corpórea respectivamente (OMS, 1995 e 1997 apud Kamimura 

et al, 2005). 

 

a) Índice de Massa Corporal (IMC) 

 O Índice de Massa Corporal é o indicador mais simples do estado nutricional em 

adultos. Este índice é calculado a partir da fórmula proposta por Quétele no século XIX 

onde faz a relação entre o peso corpóreo atual (Kg) e a estatura (m) elevada à segunda 

potência (Peso(kg)/Altura(m)2) (VANNUCCHI E MARCCHINI, 2007). O peso 

corpóreo atual reflete a medida do peso obtido no momento do exame, podendo ser 

influenciado pelas mudanças nas quantidades dos fluidos (HAMMOND, 2002). 

 Kamimura et al (2005), ressalta que a análise do IMC isoladamente não 

caracteriza a condição nutricional geral do individuo, devendo-se empregar uma 

associação de vários indicadores para melhorar a precisão e a acurácia do diagnóstico 

nutricional (KAMIMURA et al, 2005). Isto se deve ao fato da existência de grande 

variabilidade corporal entre as pessoas, principalmente em praticantes de atividade 

física, os quais possuem um peso aumentado em conseqüência de maior quantidade 

livre de gordura (VANNUCCHI E MARCCHINI, 2007). 

 Atualmente, existem vários níveis de corte propostos mundialmente. Entretanto, 

para estes estudo serão adotados os níveis de corte propostos pela OMS (1997) apud 

KAMIMURA et al (2005) para adultos e por LIPSCHITZ, D. A (1994) para idosos, 

como mostra os quadros – 2 e 3 respectivamente. 

IMC (kg/m2)  Classificação  

< 16  Magreza Grau III  

16 a 16,9  Magreza Grau II 

17 a 18,4  Magreza Grau I  

18,5 a 24,9  Eutrofia  

25 a 29,9  Pré-obeso  

30 a 34,9  Obesidade Grau I 

35 a 39,9  Obesidade Grau II  
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≥40  Obesidade Grau III  

Quadro 2- Níveis de corte para a classificação do estado nutricional em adultos de acordo com o Índice de 

Massa Corporal (IMC). Fonte: OMS (1995, 1997). apud KAMIMURA, et al (2005). 

 

IMC (kg/m2)   Classificação  

< 22   Magreza  

22 a 27   Eutrofia  

27>   Excesso de peso  

Quadro 3- Níveis de corte para a classificação do estado nutricional em idosos de acordo com o Índice de 

Massa Corporal (IMC). Fonte: LIPSCHITZ, D. A (1994), apud KAMIMURA, et al (2005). 

  

Segundo Kamimura et al (2005), os pontos de corte para idosos, principalmente, 

referentes ao estado nutricional eutróficos, são maiores devido a uma maior 

suscetibilidade a doenças que estes grupos apresentam, necessitando, assim, de uma 

maior reserva de tecidos, que os protejam contra a desnutrição. 

Segundo Mathos e Proença (2000), para a ergonomia, a determinação do peso 

corporal é importante já que fornecem subsídios necessários a verificação das reais 

condições físicas do operador, bem como para diagnosticar a capacidade deste para a 

realização de determinadas tarefas, preservando a sua integridade física e mental. 

 

b) Razão Cintura Quadril (RCQ) 

Segundo Hammond (2002), com o reconhecimento da distribuição de gordura 

como um indicador de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 

metabólicas, as medidas de circunferência vêm sendo consideradas de extrema 

importância (HAMMOND, 2002, pág.359). 

A Razão Cintura Quadril (RCQ) é considerada o indicador mais freqüente 

utilizado para identificar o tipo de distribuição de gordura sendo determinada pela razão 

entre a circunferência da cintura e a circunferência do quadril (KAMIMURA et al, 

2005). 
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A autora ainda afirma que a distribuição da gordura corporal pode ser do tipo 

andróide (obesidade abdominal) quando o tecido adiposo está concentrado na região 

abdominal, e ginóide (obesidade inferior) quando esse tecido concentra-se mais na 

região dos glúteos, dos quadris e das coxas. Esta classificação é importante, pois a 

obesidade abdominal é a responsável pelos maiores agravos à saúde. 

A Organização Mundial de Saúde recomenda como ponto de corte para a razão 

cintura e quadril o valor referente a 0,8 para mulheres de meia idade, ou idosas, e 0,9 

para homens. Valores superiores a estes indicam riscos de obesidade andróide crescente 

e são considerados fatores de risco para doenças crônico-degenerativas (OMS, 1990, 

apud Kamimura et al 2005). 

Para Kamimura et al (2005) estes pontos de corte são um pouco maiores sendo a 

relação equivalente a 1,0 para os homens e 0,85 para mulheres. Valores superiores a 

estes também são indicativos de risco para o desenvolvimento de doenças. 

Este método é considerado de aplicação fácil e pouco oneroso, necessitando 

apenas de uma fita métrica inelástica e uma boa acurácia na aferição. Alguns autores 

relatam dificuldades quanto à localização da cintura, a qual se move para cima e para 

baixo com as alterações de peso e tônus muscular (KAMIMURA et al, 2005). Dessa 

forma, é necessário que o avaliador seja devidamente treinado, para minimizar estas 

interferências.  

2.3.2 Consumo Alimentar 

 Para um maior entendimento sobre o diagnóstico da avaliação nutricional de um 

indivíduo ou de populações, é imprescindível a avaliação do consumo alimentar destes, 

já que o consumo de calorias ou nutrientes obtidos através da alimentação habitual 

influencia diretamente no estado nutricional (VASCONSELOS, 2000). 

 O mesmo autor afirma que o consumo alimentar pode ser avaliado 

quantitativamente e qualitativamente e possibilita, de forma indireta, um diagnóstico 

presuntivo do estado nutricional. Para tanto, se faz necessário estabelecer relações entre 

o consumo alimentar e as necessidades nutricionais, sendo estas necessidades 

influenciadas pelo tipo de atividade desenvolvida no trabalho, lazer ou recreação. 



Produção Pesqueira Artesanal:  diagnóstico ergonômico e bases para um planejamento nutricional situado e a  promoção da saúde dos jangadeiros                           Larissa P. de Oliveira  

28 

 

 Existem vários métodos que podem ser utilizados para a análise do consumo 

alimentar tendo como critério de escolha o público alvo (adulto, idoso, adolescente, 

criança etc.) e o tipo de informação dietética que se quer obter (nutrientes, alimentos, 

grupos de alimentos, padrões dietéticos etc.). É importante lembrar que a validade e a 

reprodutibilidade do método escolhido sofrem influência do entrevistador e da 

cooperação do entrevistado (KAMIMURA, et al, 2005, pág.108). 

 A metodologia adotada para a análise do consumo alimentar pode ser 

classificada, segundo o período de tempo em que as informações são colhidas, em 

métodos prospectivos e retrospectivos. Os primeiros métodos registram informações 

presentes, já os segundos métodos, escolhem informações do passado imediato ou de 

longo prazo (SHILS, 2003). 

 O quadro-4 a seguir apresenta as características dos principais métodos com suas 

respectivas vantagens e desvantagens: 

 MÉTODOS E CARACTERÍSTICAS VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 Recordatório 24 horas (R24h): Neste 
método o investigador propõe ao indivíduo 
recordar e descrever todos os alimentos e 
bebidas ingeridos no período prévio de 24 
horas. As quantidades são estimadas em 
medidas caseiras e posteriormente 
transformadas em gramas. Modelos de 
alimentos podem ser utilizados para auxiliar 
na estimativa das porções. 

Vantagens: É um método fácil e rápido, de 
baixo custo, não altera a dieta usual, pode ser 
aplicado em grupos de baixo nível escolar e 
pode ser usado para estimar o valor energético 
total da dieta e a ingestão de macronutrientes. 

Desvantagens: Depende da memória do 
entrevistado, requer um entrevistador treinado, a 
ingestão pode ser atípica, algumas bebidas e 
lanches são omitidos, podem-se obter dados 
imprecisos sobre a quantidade de nutrientes, não 
diferencia dias de semana e o final de semana e 
pode ocorrer sub ou superestimação. 

Questionário de Freqüência Alimentar 
(QFCA): Neste método o indivíduo registra 
ou descreve sua ingestão usual com base em 
uma lista de diferentes alimentos e em sua 
freqüência de consumo por dia, semana, mês 
ou ano. O número e o tipo de alimento 
presentes na lista variam de acordo com o 
propósito da alimentação. Este tipo é muito 
utilizado para relacionar o consumo de 
determinado alimento ou nutriente com 
alguma doença.  

Vantagens: Pode ser auto-administrada ou 
utilizado por outros profissionais, é de baixo 
custo e rápido, pode descrever padrões de 
ingestão alimentar, gera resultados padronizados 
e pode ser utilizado para estudar a associação de 
um determinado alimento ou nutriente com 
alguma doença. 

Desvantagens: Não informa a quantidade 
consumida, impossibilita saber à hora ou a 
circunstância da ingestão, listas compiladas para 
a população geral podem não ser úteis para 
grupos com diferentes padrões alimentares, 
pode ocorrer subestimação (alimentos omitidos 
na lista) e a análise torna-se difícil sem o uso de 
computadores e programas especiais. 

Questionário de Freqüência Alimentar 
Semi-quantitativo (QFCA Semi-

Vantagens: as mesmas do Questionário de 
Freqüência Alimentar 
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quantitativo): É semelhante ao Questionário 
de Freqüência Alimentar, a diferença entre 
eles é que nestes as porções dos alimentos 
consumidos são estimadas com o uso de 
medidas caseiras. 

Desvantagens: as mesmas do Questionário de 
Freqüência Alimentar 

História Dietética: Neste método o 
entrevistado fornece informações detalhadas 
sobre seu hábito alimentar. A história dietética 
em geral inclui informações similares às 
coletadas pelo R24h e o QFCA, sendo 
acrescentadas informações com: tratamento 
dietético anterior, preferências, intolerâncias 
ou aversões alimentares, apetite, número de 
refeições diárias local e horário das refeições e 
atividade física. 

 

 

Vantagens: É um método que leva em 
consideração modificações sazonal, fornece 
uma completa e detalhada descrição qualitativa 
da ingestão alimentar, minimiza as variações 
que ocorrem dia-a-dia e fornece uma boa 
descrição da ingestão usual. 

Desvantagens: Requer um profissional 
nutricionista altamente treinado, depende da 
memória do entrevistado e exige tempo. 

 MÉTODOS E CARACTERÍSTICAS VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 Registro Alimentar Estimado: Neste método 
o indivíduo, no momento do consumo, registra 
todo o alimento e bebida ingerido em um 
período que varia de um dia até uma semana, 
sendo o de três dias o mais utilizado. As 
quantidades ingeridas são estimadas em 
medidas caseiras e posteriormente convertidas 
em gramas. 

Vantagens: É um método que não depende da 
memória do entrevistado, proporciona maior 
acurácia e precisão quantitativa dos alimentos e 
é possível identificar os tipos de alimentos e 
preparações consumidos, bem como o horário 
das refeições. 

Desvantagens: Pode interferir no padrão 
alimentar, requer tempo, exige que o indivíduo 
saiba ler e escrever, é comum a subestimação, 
exige alto nível de motivação e colaboração e 
pode apresentar dificuldade para estimar a 
quantidade ingerida. 

Registro Alimentar Pesado: Neste método o 
indivíduo, no momento do consumo, pesa 
todos os alimentos separadamente (feijão, 
arroz...) e registra as bebidas em medidas 
caseiras. Assim como o registro alimentar 
estimado, a aplicação deste método varia de 
um dia até uma semana, sendo o de três dias o 
mais utilizado. 

Vantagens: Este método proporciona um 
aumento da precisão do tamanho das porções e 
conseqüentemente dos nutrientes ingeridos. 

Desvantagens: Pode restringir a escolha dos 
alimentos, exige tempo, o consumo pode ser 
alterado nos dias do registro, possui um custo 
elevado, bem como é de difícil aplicabilidade na 
rotina. 

Quadro 4 Características e definições dos principais métodos prospectivos e retrospectivos para os 
inquéritos alimentares. 

Fonte: Adaptado de FISBERG, MARTINI E SLATER (2005 pág. 33) e KAMIMURA et al (2005 pág. 
108). 

 

 A análise do consumo alimentar dos jangadeiros será necessária para avaliar as 

condições de alimentação destes indivíduos, no que diz respeito às quantidades e 

qualidades de energia consumida. Dessa forma, será possível verificar se a ingestão 

calórica está compatível com as necessidades nutricionais para o desenvolvimento do 
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trabalho, evitando assim que haja uma sobrecarga fisiológica que venha comprometer a 

saúde e o desenvolvimento do trabalho. 
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Capítulo 3 

Metodologia 

 

 Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para esta pesquisa com foco na 

análise situacional do trabalho e da alimentação dos jangadeiros de Ponta Negra em 

Natal/RN, bem como os métodos utilizados para a avaliação da saúde e alimentação da 

população amostral do estudo.  

3.1 Tipo de Pesquisa 

A presente pesquisa se constitui do ponto de vista de sua natureza, em uma 

pesquisa aplicada, pois a mesma, segundo Silva e Menezes (2005), objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, sendo estes dirigidos à solução de problemas 

específicos. No tocante à forma de abordagem do problema a mesma se insere em uma 

pesquisa qualitativa e quantitativa e do ponto de vista do objetivo classifica-se como 

descritiva e exploratória (SILVA e MENEZES, 2005). 

No que diz respeito aos procedimentos técnicos a presente pesquisa é 

classificada como um estudo de caso. Segundo Yin (2005), o estudo de caso é uma 

estratégia de investigação que representa uma maneira de se investigar um tópico 

empírico, seguindo-se de um conjunto de procedimentos pré-especificados. Este tipo de 

estudo investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real e 

costuma utilizar pelo menos duas técnicas de coleta de dados: a entrevista e a 

observação, mas também podem utilizar outras técnicas como, por exemplo, o 

questionário e a análise de documentos (YIN, 2005). 

 

3.2 Local do estudo 

 O Estudo foi desenvolvido na praia de Ponta Negra, localizada no Município de 

Natal, Rio Grande do Norte. Nesta praia existem quarenta e dois jangadeiros 

cadastrados na Colônia Z4- de Aquicultura e Pesca de Natal e todos possuem residência 

na Vila de Ponta Negra. 
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3.3 Amostra do estudo 

A amostra foi constituída por 21 jangadeiros de Ponta Negra que concordaram 

em participar desta pesquisa. 

 

 

3.4 Método da pesquisa 

A análise situacional da atividade desenvolvida pelos jangadeiros de Ponta 

Negra baseou-se no método da Análise Ergonômica do Trabalho- AET (WISNER, 

1987; GUÈRIN, 2001; VIDAL, 2008). Para Vidal (2008) a AET compreende um 

conjunto estruturado de análises globais, sistemáticas e intercomplementares que 

permitem a modelagem operante da situação de trabalho, ou seja, a modelagem da 

atividade em seu contexto considerando os fatores técnicos, humanos, ambientais e 

sociais. O desenvolvimento da pesquisa, a partir da AET, só foi possível mediante um 

intenso e evolutivo processo de construção social.  

 

3.4.1 Construção social 

A Construção Social consiste numa estrutura de ação participativa, técnica e 

gerencial indispensável para o processo de construção/ instrução das demandas. Esta é 

iniciada com o intuito de realizar uma intervenção para o levantamento das demandas 

do local onde se propõem realizar uma análise ergonômica do trabalho (SALDANHA, 

2004).  

A construção social é formada por grupos de pessoas que estão envolvidas, 

direta ou indiretamente, em uma determinada situação de trabalho, as quais irão 

participar do levantamento das informações e/ou validações e restituições destas, 

articulando informações para a realização da AET, de modo a permitir o conhecimento 

sobre a atividade analisada (VIDAL, 2008). Segundo Vidal (2008), Saldanha (2004), 

Carvalho (2005) em uma ação ergonômica os grupos podem ser classificados em: 

• Grupo de Ação Ergonômica (GAE), formado pelas pessoas que detém o 

conhecimento sobre a atividade a ser analisada, bem como os conceitos, técnicas 

e métodos em ergonomia, ou seja, são responsáveis pela AET.  
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• Grupo de Suporte (GS), constituído por pessoas que detém o poder de decisão 

na organização e na atividade a qual será realizada a AET. O GAE voltar-se-á a 

este grupo durante toda a ação.  

• Grupo de Acompanhamento (GA), formado por pessoas que tem autoridade 

técnica para tomar decisões. Também o GAE voltar-se-á a este grupo durante a 

ação ergonômica. 

• Grupos de Foco (GF´S), constituído por pessoas que participarão do 

levantamento dos dados, bem como nas validações e restituições das propostas 

ergonômicas. 

• Grupo de Especialistas, formado por pessoas a quem o GAE recorre para tratar 

sobre assuntos específicos em determinadas áreas. 

O esquema a seguir apresenta o dispositivo social da ação ergonômica 

construído para esta pesquisa (figura 4). 

 

 

Figura 4 – Esquema do dispositivo social da ação ergonômica em Ponta Negra, adaptado de Saldanha 
(2004), Carvalho (2005), Vidal (2008). 
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O GAE da construção social em Ponta Negra foi composto por indivíduos que 

detêm o conhecimento sobre procedimentos metodológicos em ergonomia e 

conhecimentos específicos de acordo com a área de atuação, bem como da atividade 

jangadeira. Este grupo foi divido em grupo externo e interno: 

• Grupo externo – formado por uma equipe multidisciplinar composta por 

Aquicultora, Desenhista Industrial, Fisioterapeuta, Nutricionista, Tecnóloga em 

Meio Ambiente e Engenheira de Segurança, além de alunos de graduação/ 

iniciação científica e extensão em nutrição, biologia e engenharia de produção 

da UFRN. Destaca-se a análise global desta pesquisa foi realizada por todos os 

componentes do grupo externo. Ressalta-se ainda que a análise da modelagem 

foi realizada pela nutricionista (mestranda) e duas alunas de graduação/ iniciação 

científica e extensão em nutrição.  

• Grupo interno: constituído pelo jangadeiro representante dos pescadores de 

Ponta Negra na Colônia Z4 de Pesca Aquicultura de Natal (Jangadeiro – J1), por 

três jangadeiros mestres (J2, J12 e J14) e carpinteiro responsável pela construção 

da jangada os quais foram incluídos, pois apresentavam uma posição de 

liderança perante os demais trabalhadores desta atividade.  

O GS também foi classificado em grupo interno e externo. O primeiro foi 

constituído pela presidente da Colônia Z4 de Pesca e Aquicultura de Natal, pelo 

representante dos jangadeiros (Jangadeiro – J1) e carpinteiro responsável pela 

construção da jangada. O segundo foi composto pela coordenadora da pesquisa. 

Convém destacar que a presidente da referida Colônia sempre esteve à disposição do 

GAE, contribuindo para a obtenção de informações e, por consequência, favorecendo a 

construção de reputação desta pesquisa. 

Quanto ao GA, assim como os grupos anteriores, também foi dividido em grupo 

interno e externo. O grupo interno foi formado por alguns jangadeiros que 

demonstraram maior interesse acerca das informações e contribuições advindas da 

pesquisa, possibilitando-os tomarem decisões relativas à atividade, ou seja, 

representantes dos jangadeiros (Jangadeiro – J1), jangadeiros mestres (J2; J3; J6; J10; 

J12; J14; J15 e J16). O grupo interno foi composto pelos professores e coordenadores da 

pesquisa e do Grupo de Extensão e Pesquisas em Ergonomia (GREPE), da UFRN, a 
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qual possuem autoridade para tomar decisões teórico/metodológicas. 

O GE foi composto por pessoas a quem o GAE recorreu para tratar assuntos 

específicos em determinadas áreas, sendo estas os co-orientadores da pesquisa. 

Os GF´S foram representados por pessoas que participaram do levantamento dos 

dados, restituição e validação dos variados momentos de análise mais focal. A ação 

ergonômica desta pesquisa foi formada por quatro grupos de focos, os quais foram 

classificados em grupos de foco primário e secundário. 

O Grupo de foco primário foi constituído pelos jangadeiros mestres (GF1) e 

jangadeiros ajudantes (GF2), conforme descrição a seguir: 

o GF1: Formado por jangadeiros considerados mestres, em função de sua 

vasta experiência na atividade. Detém saberes e técnicas acerca da 

navegação, triangulação, escolha do pesqueiro, condições das marés, 

direções dos ventos, mudanças climáticas, fases lunares etc. São 

responsáveis pelas principais decisões na pescaria e pelo governo da 

jangada. Estes foram representados pelos jangadeiros (J1; J2; J3; J4; J5; 

J6; J9; J10; J11; J12; J13; J14; J15; J16 e J19). 

o GF2: Composto pelos jangadeiros ajudantes (J7; J8; J17; J18; J20; J21), 

também conhecidos, na literatura e na prática, como proeiros, bico de 

proa, entre outros. Estes são responsáveis por abrir a vela e molhá-la 

(quando necessário), variar a jangada, fazer o transporte dos rolos 

(pedaços de troncos de coqueiro, que auxiliam no transporte da 

embarcação). As demais funções estão detalhadas no capítulo 4 desta 

dissertação. 

O grupo de foco secundário foi formado por pessoas que interagiam de maneira 

indireta à ação ergonômica, visto que possuem conhecimentos e experiências acerca das 

discussões suscitadas. Integraram esse grupo mulheres dos jangadeiros da população 

amostral deste estudo (GF3) e funcionários das instituições relacionadas com a 

atividade pesqueira (GF4).  

Salienta-se que, segundo Saldanha (2004), uma ação ergonômica não se inicia 

com o dispositivo de ação social trabalhado, mas construído ao longo do processo, 
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sendo, portanto denominado construção social permanente. Esta construção se inicia na 

intenção de realizar uma intervenção e permanece no decorrer de todo um trabalho.  

 

3.4.1.1 A construção social relacionada à alimentação e nutrição dos jangadeiros 

 

Segundo Saldanha (2004) a construção técnica envolve todos os conhecimentos 

e saberes que emergem através da construção social em uma AET e possibilitam a 

construção mútua de uma solução adequada e adaptada à demanda de intervenção. Esta 

técnica engloba a preparação que o GAE deve realizar a fim de obter, junto aos 

interlocutores envolvidos na construção social, os conhecimentos e ações necessárias 

para a construção de uma solução adequada para a população alvo da intervenção 

(SALDANHA, 2004). 

Para o desenvolvimento da construção técnica voltada para os aspectos de 

alimentação e nutrição, foram articuladas diversas estratégias, para que se fossem 

levantadas informações, a partir da construção social, a fim de possibilitar uma 

construção mútua de uma solução para as demandas de nutrição nesta comunidade. 

O primeiro contato coletivo que a equipe de nutrição (nutricionista e duas 

graduandas em nutrição) teve com os jangadeiros de Ponta Negra ocorreu no dia 20 de 

junho de 2009, onde, a partir de uma reunião realizada na Associação dos Pescadores 

desta comunidade para a apresentação geral do Projeto Jangadeiros, a nutricionista teve 

a oportunidade de apresentar os objetivos da pesquisa e realizar uma breve explanação 

sobre a importância de uma alimentação saudável (figuras 5 e 6).  

 

 

 

•  

 

 

 
Figura 5: Apresentação geral do Projeto 
Jangadeiros aos pescadores de Ponta Negra 

Figura 6: Mestranda do projeto apresentando aos 
jangadeiros os objetivos da pesquisa sob o 
aspecto da nutrição. 
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Este contato foi imprescindível para a aceitação dos jangadeiros em participar de 

uma da avaliação física e nutricional realizada com os pescadores da Vila de Ponta 

Negra (explicitada na etapa da modelagem). Ao longo da pesquisa, constatamos que 

esta avaliação nos proporcionou um maior acesso para conversar com os jangadeiros e 

levantar as demandas. É importante destacar a evolução da construção social deste 

trabalho a partir das falas de alguns jangadeiros sobre a importância da aplicação deste 

estudo para a comunidade, não se restringindo assim aos jangadeiros, foco da pesquisa, 

mas envolvendo as suas famílias, como retratam as falas a seguir: 

“Olha, eu da minha parte acho muito bom porque, agente é... 
comia certas coisas que não fazia até bem pra gente, mas através 
de uma orientação dada por vocês, por que vocês tem um 
conhecimento melhor do que o da gente... é refletiu mais esse valor 
pra gente, pra gente, se alimentar bem e na hora certa e comer 
coisas boas porque agente sempre comia muitas coisas ruins e sem 
hora marcada” (jangadeiro – J14) 

“Você pode ir lá em casa ajudar a minha vea a comer certo?” 
(jangadeiro- J10) 

“Eu estou me sentindo cansado e sem força quando subo essa 
escada aí, eu queria uma dieta para baixar esse bucho aqui” 
(jangadeiro- J12) 

As falas obtidas durante as pesquisas de campo explicitam as demandas de 

nutrição e demonstram o interesse desta comunidade perante a realização desta pesquisa 

 

3.4.2 Construção da demanda  

Segundo Guèrin et al (2001), a construção da demanda consiste na primeira 

etapa da AET, onde é possível definir o objeto da ação ergonômica, a partir da 

reformulação dos problemas (demandas gerenciais) após a análise global da situação de 

trabalho definida.  

De acordo com Santos e Fialho (1997), a análise da demanda tem como escopo 

compreender a natureza e a dimensão dos problemas apresentados, tornando possível a 

construção de um plano de intervenção para abordá-los com maior eficiência. Para 

tanto, é necessário o levantamento dos dados sobre o trabalho, quais sejam: tipo de 

tecnologia empregada, organização do trabalho adotada, principais características da 

mão-de-obra, principais aspectos sócio-econômicos e análise dos diversos pontos de 

vista do problema formulado pela demanda.  
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Segundo Vidal (2002) existem múltiplas formas pelas quais uma demanda 

emerge. Estas podem se apresentar como demandas de produção ou internas, além das 

de injunção ou externas. As demandas de produção correspondem àquelas emanadas no 

interior da empresa. Já as demandas externas, como a própria palavra retrata, são 

exteriores às empresas e se subdividem em demanda de injunção e demanda provocada. 

A demanda de injunção ou demanda trabalhista se situa no contexto da estratégia 

de entidades sindicais ou representativas de diversos organismos públicos, de forma 

mais indireta ou diretamente dos poderes públicos (VIDAL, 2002). 

A demanda provocada é aquela que é levada a uma “empresa” por meio de uma 

análise prévia do trabalho realizada através de um referencial teórico (estado da arte) ou 

situação de referência (estado da prática) onde são levantadas algumas hipóteses sobre o 

trabalho que se quer estudar. As hipóteses são afirmações intuitivas que deverão ser 

demonstradas a luz dos dados disponíveis e/ ou coletados em campo (CARVALHO e 

SALDANHA, 2001; SALDANHA, 2004, CARVALHO, 2005, VIDAL, 2008). 

O processo de construção da demanda desta pesquisa iniciou-se a partir de 

demandas provocadas. Este processo ocorre quando  

“(...) os pesquisadores procuraram a organização, propondo-se a ajudá-la 
em um possível problema, caso ela estivesse manifestando algum 
problema e estivesse precisando de ajuda ou propondo desenvolver um 
estudo que pudesse identificar problemas que viessem a se transformar 
em demandas (CARVALHO e SALDANHA, 2001).  

 

Dessa forma, neste estudo, o GAE externo foi ao encontro dos pescadores que 

utilizam jangadas, a fim de identificar as possíveis problemáticas existentes nessa 

atividade jangadeira para propor melhorias, bem como desenvolver um estudo que 

pudesse identificar problemas a serem transformados em demandas. 

A cronologia da construção da demanda desta pesquisa está representada na 

tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1: Cronologia da construção da demanda na Praia de Ponta Negra  

FATOS/ VIVÊNCIAS PERÍODO (2009) 
Estudo de campo na praia de Areia Preta (situação de 
referência)  

Outubro, Novembro, Dezembro (2007); 
Janeiro, Fevereiro e Março (2008) 

Estudo de campo à praia da Redinha (situação de referência) Novembro, Dezembro (2008), Janeiro, 
Fevereiro (2009) 

Visita na Colônia Dezembro de 2008/ Março de 2009 
Primeiros estudos observacionais em Ponta Negra 28 de Abril de 2009 
Estudos observacionais e primeiro contato Interacional  01 de Maio e início de Junho de 2009 
Visita na Colônia 02 de Maio de 2009 
Primeiro contato com representante de Ponta Negra 
(interlocutor privilegiado) da Colônia Z4 de Pesca e 
Aqüicultura 

04 de Maio de 2009 

Levantamento dos nomes (apelidos) dos Jangadeiros, 
Jangadas e seus respectivos donos 

11 a 16 de Maio de 2009 

Aplicação de entrevista sócio-econômica e ações 
conversacionais com os jangadeiros 

19 a 23 de Maio de 2009 

Participação no “Evento Natal 2014”- com os jangadeiros de 
Ponta Negra 

31 de Maio de 2009 

Comunicado oral sobre a apresentação oficial do Projeto 
Jangadeiros 

03 de Junho de 2009 

Ligação para confirmar a data da apresentação do Projeto 
Jangadeiros com o representante da Colônia em Ponta Negra 

05 de Junho de 2009 

Entrega dos editais de convocação dos jangadeiros para o 
representante da Colônia em Ponta Negra 

09 de Junho de 2009 

Apresentação do Projeto de Pesquisa e Extensão aos 
Jangadeiros (restituições/demandas/ação) 

20 de Junho de 2009 

Fonte: Adaptado de SALDANHA (2004) e CARVALHO (2005). 

 

Para a construção das demandas na praia de Ponta Negra foram realizadas 

pesquisas bibliográficas, pesquisas documentais, análises globais em situações de 

referência, pesquisas institucionais (visitas técnicas às instituições relacionadas à pesca, 

participação no curso de formação de aquaviários, participação na III Conferência 

Estadual de Pesca e Aquicultura do RN) e análise global no local do estudo. A figura 7 

a seguir apresenta o esquema do método da pesquisa bem como uma discussão 

detalhada de cada uma das fases apresentadas. 
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Figura 7: Esquema do método utilizado para a análise do trabalho e alimentação dos jangadeiros 
de Ponta Negra (adaptado de VIDAL, CARVALHO E SALDANHA, 2001). Fonte: SALDANHA, et al 
2010  

 
 

3.4.2.1 Pesquisas bibliográficas e documentais: formulação das primeiras hipóteses 

de demandas 

As pesquisas bibliográficas e documentais foram iniciadas em julho de 2007. Para 

tanto, realizaram-se pesquisas sobre a atividade desenvolvida pelos pescadores 

artesanais a partir de livros, artigos científicos, teses, dissertações e documentos de 

instituições. Após uma análise criteriosa das informações levantadas foram formuladas 

as primeiras hipóteses da demanda provocada presentes nesta atividade (Tabela 2). 

Percebe-se que as vinte e seis hipóteses formuladas englobam questões 

relacionadas à saúde, segurança do trabalho, produtividade/ efetividade de captura e 

meio ambiente, que serão testadas em uma etapa posterior deste caminho metodológico. 

As formulações destas primeiras hipóteses são essenciais para a formulação do 

referencial operativo comum construído no decorrer desta pesquisa, a fim de se 

diagnosticar a real demanda do grupo a ser investigado. 
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3.4.2.2 Análise global em situações de referência 

Assim como as pesquisas bibliográficas e documentais, as análises em situações 

de referência também foram importantes para a formulação de um referencial operativo 

comum, bem como para a formulação de hipóteses de demandas, a partir do estado da 

prática (VIDAL, 2008; CARVALHO e SALDANHA, 2001) 

A situação de referência, como nos esclarece Guèrin (2001), apresenta 

características próximas às situações em que ser realizar a AET, onde se pode observar 

além das situações normais, a variabilidade real e as estratégias utilizadas pelos 

operadores para enfrentá-las. 

Na presente pesquisa, as praias de Areia Preta e Redinha constituíram-se nas 

situações de referência, visto que, assim como a praia de Ponta Negra, são praias 

urbanas que desenvolvem a pesca artesanal para a subsistência e comercialização, 

através de jangadas, possuindo, portanto características semelhantes à atividade 

desenvolvida em Ponta Negra. 

Para as análises globais nas situações de referência foram realizadas quatorze 

visitas sistemáticas, sendo nove visitas a praia de Areia Preta, no período entre outubro 

de 2007 a abril de 2008 e cinco visitas a praia de Redinha, de outubro de 2008 a 

fevereiro 2009. Para a coleta destes dados foram utilizados métodos interacionais (ação 

conversacional, verbalizações espontâneas e provocadas, escuta ampliada) e 

observacionais (observações abertas), registros fotográficos e vídeos. 

A atividade jangadeira desenvolvida em Areia Preta e Redinha são similares. Em 

ambas, esta atividade é realizada por pescadores do sexo masculino, com idade média 

de quarenta anos, primeiro grau incompleto e com constituição familiar de cinco a oito 

filhos. A forma de pescaria predominante é a de linha, praticada por aproximadamente 

vinte e dois jangadeiros em Areia Preta e quarenta em Redinha (OLIVEIRA, 2007; 

CELESTINO et al, 2009; OLIVEIRA et al, 2009). Em Areia Preta há dezenove 

jangadas, sendo doze com propulsão a vela e sete motorizadas, enquanto que em 

Redinha há quinze sendo, onze com propulsão a vela e apenas quatro a vela e a motor 

(VELOSO et al, 2009).  

A tabela 2, presente no item 3.4.1.6 deste capítulo, apresenta as principais 

demandas encontradas nestas praias. Estas demandas foram classificadas em demandas 
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dos jangadeiros (identificadas pelos pesquisadores e percebidas pelos jangadeiros) e 

demandas latentes (identificadas pelos pesquisadores no local de trabalho e não 

percebida pelos jangadeiros).  

É relevante fazer uma ressalva acerca dessas análises em situações de referência 

nas praias de Areia Preta e Redinha, pois através destas foi possível a formação de um 

referencial operativo comum necessário às trocas interacionais na praia de Ponta Negra 

(situação de foco), possibilitando a constituição de uma credencial de experiência do 

grupo de pesquisa a respeito da atividade jangadeira. Tal credencial favoreceu a 

realização das pesquisas institucionais (tópico a seguir) e o desenvolvimento do projeto 

na praia de Ponta Negra. Infere-se que, com a realização dessas análises, houve uma 

troca de informações entre os pesquisados e os pesquisadores, construção de hipótese de 

demandas da atividade jangadeira que foram restituídas pelos pesquisados ao longo do 

processo. 

 

3.4.2.3 Pesquisas institucionais 

Paralelamente às análises globais foram realizadas quatorze visitas a instituições 

vinculadas à atividade pesqueira objetivando esclarecer algumas demandas encontradas 

no referencial teórico e nas análises globais em situação de referência, bem como 

levantar as possíveis demandas destes setores relacionadas à atividade jangadeira.  

Estas pesquisas foram realizadas no período de março a julho de 2009, sendo 

sete visitas técnicas à Colônia Z-04 de Pesca e Aquicultura de Natal; uma à 

Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura de Natal (SFPA RN); três visitas 

técnicas ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA); uma ao Hospital dos Pescadores e duas visitas técnicas à Capitania dos 

Portos do Rio Grande do Norte. Algumas destas disponibilizaram materiais para a 

pesquisa através de cartilhas, apostilas, banco de dados e participações em cursos e 

eventos relacionados à pesca. Para a coleta das informações nas instituições, também 

foram utilizados roteiros dinâmicos, verbalizações e registros fotográficos.  

A seguir serão apresentados estes locais, bem como destacados os principais 

pontos destas visitas técnicas. 
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• Colônia Z-04 de Pesca e Aquicultura de Natal 

A primeira visita foi realizada na Colônia Z-04 de Pesca e Aquicultura de Natal, 

cujo principal objetivo consistiu na obtenção de informações sobre o funcionamento da 

colônia e a sua relação com a atividade jangadeira. Através da presidente da colônia, em 

exercício no ano de 2009, foi possível identificar as obrigações desta instituição, assim 

como compreender melhor as principais problemáticas enfrentadas pela atividade 

jangadeira.  Ressalta-se que é de competência da Colônia Z-04: realizar o cadastro dos 

jangadeiros para que estes sejam considerados pescadores artesanais e emitir suas 

informações para a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP-RN) (atual 

Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura – SFPA-RN), para que os pescadores 

possam usufruir dos benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 

quando necessário, bem como para a Capitania dos Portos.  

  

• Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura do Rio Grande do Norte – 
SFPA-RN 

No ano de 2009 a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca do Rio Grande de 

Norte (SEAP- RN), em virtude da criação do Ministério da Pesca e Aquicultura, passou 

a denominar-se Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura do Rio Grande do 

Norte – SFPA-RN. Compete a esta o registro de toda a atividade de pesca e aquicultura, 

cadastrando pescadores, embarcações e aquicultores. A SFPA-RN também é 

responsável pelo cadastro e liberação da licença para a pesca da lagosta. Os pescadores 

cadastrados recebem o seguro equivalente a um salário mínimo durante o período do 

defeso.  

 

• Superintendência do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA- RN) 

O IBAMA é o órgão que fiscaliza o cumprimento da legislação ambiental, em 

nível federal, como por exemplo, as atividades em Zonas Costeiras. Com relação à 

atividade jangadeira a Superintendência do IBAMA- RN tem a responsabilidade de 

fiscalizar a pesca da lagosta, pois nem todas as embarcações têm autorização para 

desenvolver este tipo de pesca. 
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Além disso, o IBAMA-RN fiscaliza a pesca em todo a costa do Estado, faz o 

acompanhamento do número de embarcações, através das informações repassadas pela 

SFPA-RN e quantifica, com base em amostragens, o volume de pescado anual obtido 

por meio desta atividade. Foram disponibilizados pelo setor de Estatística (DITEC) 

dados referentes aos quantitativos de embarcações e produção pesqueira das praias 

urbanas de Natal, todos levantados por métodos de aproximação. 

 

• Hospital dos Pescadores 

A visita ao Hospital dos Pescadores visou buscar informações sobre a saúde dos 

pescadores, funcionamento do hospital, registros de entrada, tempo de internação, 

óbitos, acesso à medicação e demais informações que fossem disponibilizadas. 

Constatou-se que este não é freqüentado apenas por pescadores e que a maioria destes 

utiliza os postos de saúde do seu bairro ou faz o tratamento em sua própria residência. 

Dessa forma, esta visita não possibilitou encontrar informações consistentes para a 

referida pesquisa. 

 

• Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte 

A Capitania dos Portos é uma instituição vinculada à Marinha do Brasil, a qual é 

responsável pela vistoria do trânsito no mar. No desempenho de suas atividades, em 

primeiro lugar, está a fiscalização, relacionada à inspeção das embarcações em terra, na 

colônia e/ou no mar, visto que é responsável por fazer cumprir as normas de segurança 

para uma boa navegação, a fim de evitar acidentes no mar. 

Outra atividade desempenhada pela Capitania consiste na formação de 

aquaviários, desde pescadores até outras categorias mais especializadas, como condutor 

(motorista) de pesca, taifeiro (cozinheiro), entre outras. No caso da atividade jangadeira, 

para atuar legalmente, é necessária a participação e aprovação no curso de pescador 

profissional (POP), com duração de uma semana, o qual é direcionado para indivíduos 

que tenham no mínimo a 4ª série. As mestrandas do Projeto Jangadeiros tiveram a 

oportunidade de participar do curso POP realizado na Colônia Z-04, no período de 30 

de março a 03 de abril de 2009. No decorrer deste, foi possível enriquecer as pesquisas 

institucionais, através de materiais didáticos disponibilizados, discussões com os 
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instrutores e participantes. 

É importante ressaltar que nas instituições acima mencionadas não foi possível 

identificar de forma clara e concisa o quantitativo real referente às jangadas e 

respectivos pescadores, existentes nas praias analisadas. 

Os dados coletados nestas visitas favoreceram ao grupo de pesquisa a criação de 

uma rede de contatos, a qual veio beneficiar o grupo em outros momentos. Dentre estes, 

pode-se citar o convite da presidente da Colônia para a participação na III Conferência 

Estadual de Aquicultura e Pesca do Rio Grande do Norte, nos dias 11 e 12 de julho de 

2009, a qual se realizou sob a responsabilidade da SFPA-RN. 

A participação de alguns integrantes da pesquisa nesta Conferência foi de 

extrema importância já que, no decorrer desta, muitas falas acerca do setor pesqueiro 

em nível federal e estadual vieram corroborar a importância da realização dessa 

pesquisa com os jangadeiros.  

As principais discussões realizadas na Conferência permearam no âmbito da 

carência de ações na pesca artesanal. Foram discutidas as necessidades de avanços na 

produção pesqueira artesanal. É necessário atentar para os estoques pesqueiros e sua 

sustentabilidade ambiental, para que se possa desenvolver a atividade com 

responsabilidade. Atualmente o setor de pesca artesanal produz mais de três milhões de 

empregos e 1 milhão de toneladas de pescado, mas o Brasil, segundo foi discutido, tem 

condições de produzir muito mais. A pesca é uma atividade difícil, cujo cotidiano 

consiste em lutas e sofrimentos que às vezes dificultam o acesso a metodologias que 

outros setores têm. A ausência de políticas públicas adequadas para a promoção da 

educação nas comunidades de pescadores artesanais e a importância da criação de 

políticas educacionais para sensibilizar o pescador, no tocante a sustentabilidade dos 

estoques pesqueiros. Ainda foi ressaltado, na referida conferência, que é imprescindível 

discutir como administrar a Gestão de Recursos Pesqueiros no Brasil, além de ser 

importante criar uma aproximação do pescador com o consumidor e esta seria através 

da compra direta ao pescador (CELESTINO e OLIVEIRA, 2009). 

Após uma reflexão acerca das informações levantadas durante as pesquisas 

institucionais, foi possível constatar que a baixa eficiência das informações acerca da 

produtividade pesqueira artesanal, o descumprimento das normas da Marinha, a 
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escassez de consciência ambiental, a sobreexploração dos recursos pesqueiro e a 

ineficiência do controle de registros do número de jangadeiros e jangadas em atividades 

configuram-se em demandas institucionais. 

 

3.4.2.4 Formulação das hipóteses de demandas provocadas 

Após a análise das demandas levantadas através do estado da arte, do estado da 

prática e das pesquisas institucionais, iniciou-se o processo de formulação das hipóteses 

de demandas provocadas. 

 

3.4.2.5 Análise Global em Ponta Negra: situação de foco 

Para a análise global em Ponta Negra foram realizadas quinze visitas 

sistemáticas a praia, no período de Abril a Junho de 2009, que possibilitaram uma maior 

aproximação como os jangadeiros, por conseguinte, maior conhecimento da população, 

essencial em uma análise global, e realidade vivenciada por esta, além do seu contexto e 

desenvolvimento de sua atividade de trabalho. Para a coleta de dados também foram 

utilizados técnicas interacionais (questionários sócio-econômicos (apêndice 2), ação 

conversacional (apêndice 3), verbalizações espontâneas e provocadas, escuta ampliada) 

e observacionais (observações globais da atividade), registro fotográficos e vídeos.  

A análise global na situação de foco possibilitou conhecer, de forma global, a 

atividade de trabalho que os jangadeiros de Ponta Negra desenvolvem. Conforme Vidal 

(2008) neste procedimento deve-se buscar ampliar as informações sobre os principais 

processos da atividade e os instrumentos usados nesta, bem como conseguir 

informações sobre a população de trabalhadores, elementos da organização de trabalho, 

conhecer e engajar mais pessoas nos grupos da construção social, enfim, dar-se-á início 

a delimitação do terreno da ação ergonômica. 

Após a análise dos resultados foi possível constatar que a atividade jangadeira 

desenvolvida em Ponta Negra possui características e demandas semelhantes à atividade 

realizada em Areia Preta e Redinha. A descrição detalhada da análise global encontram-

se no capítulo 4. 
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3.4.2.6 Formulação das demandas em Ponta Negra 

Após a análise global, iniciou-se o processo de formulação das demandas da 

situação de foco, estando estas apresentadas na tabela. 

Tabela 2- Demandas da atividade jangadeira: hipóteses de demanda, demandas das situações de 
referência, situadas e institucionais. 

 DEMANDAS ORIGEM 

SA
Ú

D
E

 

1-Sobrecarga física e mental (PIMENTA, VIDAL, 2000); ● ♦ ▲  

2-Extensa jornada de trabalho (TELES, VIDAL, 2000); ● ♦ ▲  

3-Dores de origem neuromusculares e articulares (DALL’OCA, 2004; ROSA, MATTOS, 
2007; PINTO, 2007); 

● ♦ ▲  

4-Queilite actinícia, carcinoma epidermóide e alergias (SILAVA, et al, 2006); (ROSA e 
MATTOS, 2007); 

● ♦ ▲  

5-Doenças infecto-contagiosas e doenças não-transmissíveis (problemas visuais, diabetes) 
(ROSA, MATTOS, 2007); 

● ♦ ▲  

6-Estresse, insônia e elevação da pressão arterial (BARBOSA, 2004); (ROSA e 
MATTOS, 2007); 

● ♦ ▲  

7-Doenças psíquicas (TELES e VIDAL, 2000) ●    
8-Alimentação inadequada para atividade com baixo consumo de frutas e verduras 
(MURRIETA, 2001); 

● ♦ ▲  

9-Monotonia/consumo de álcool e entorpecentes a bordo (TELES e VIDAL, 2000); 
(NETOS, CORDEIRO, HADDAD JR, 2005); (ROSA e MATTOS, 2007); 

● ♦   

10-Manipulação inadequada dos alimentos e contaminação da água e alimentos 
(gastroenterites) (ANDRADE, 2000; ROSA, MATTOS, 2007);  

● ♦ ▲  

11-Postura do pescador ao cortar iscas de sardinha na embarcação; colocação do mastro 
em alto mar; puxar a âncora; retirada das redes; 

 ♦ ▲  

12-Aplicação de força para virar/empurrar/puxar jangada; Força para a retirada das redes; 
movimento de jogar água na vela; 
 

 ♦ ▲  

M
A

N
IP

U
L

A
Ç

Ã
O

P
E

SC
A

D
O

 

13-Manipulação inadequada do pescado (SINDIPI, 2008); ● ♦ ▲  

14-Limpeza inadequada das embarcações (VIEIRA, 2004); ● ♦ ▲  

15-Submissão aos atravessadores (FERREIRA, DONATELLI, REIS JR, 2002); ● ♦ ▲  

16-Ausência de acesso a água potável no local de trabalho;  ♦ ▲  

17- Ausência de um local adequado para a comercialização do pescado;  ♦ ▲  

SE
G

U
R

A
N

Ç
A

 D
O

 
T

R
A

B
A

L
H

O
 

18-Espaço reduzido e difícil habitabilidade (PIMENTA e VIDAL, 2000); (MARQUES, 
2000); 

● ♦ ▲  

19-Precários instrumentos de trabalho (MARQUES, 2000); ● ♦ ▲  

20-Condições climáticas adversas (NETO, CORDEIRO, HADDAD JR, 2005); ● ♦ ▲  

21-Ocorrência de lesões (NETO, CORDEIRO, HADDAD JR, 2005; ROSA, MATTOS, 
2007); 

● ♦ ▲  

22-Acidentes provocados pelo mergulho livre (desmaios e afogamentos) FERREIRA, 
DONATELLI e REIS JR, 2002); 

● ♦ ▲  

23- Ausência de condições financeiras para a aquisição dos equipamentos de salvatagem;  ♦ ▲  

24-Dificuldade de locomoção da embarcação (dependência do vento);  ♦ ▲  

25-Descumprimento das normas da Marinha (BENEVIDES, 2007); ● ♦ ▲ ■ 

26-Risco de acidentes com os banhistas;  ♦ ▲  

M
E

IO
 A

M
B

IE
N

T
E

 

27-Poluição do ambiente de trabalho (REPINALDO, TONINI, 2007; STORI, 2000); ● ♦ ▲  
28-Queda da produtividade no período de defeso (FAVERET FILHO, 1997); 
(FERREIRA, DONATELLI, REIS JR, 2002); 

●    

29- Crescimento urbano interferindo na atividade de trabalho (MONTEIRO, 2007); ● ♦ ▲  

30-Crescimento do turismo e perda do espaço das embarcações (MONTEIRO, 2007); ● ♦ ▲  

31-Queda da produtividade do pescado;  ♦ ▲  
32-Sobreexploração dos recursos pesqueiros (ABDALLAH e BACHA, 1999); (SOARES, ●  ▲ ■ 
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2003); 

33-Geração de resíduos oriundos da pesca (STORI, 2000); (REPINALDO e TONINI, 
2007); 

●   ■ 

34-Escassez de consciência ambiental (REPINALDO e TONINI, 2007); ● ♦ ▲ ■ 

G
E

ST
Â

O
 35-Autorização para a pesca da lagosta;  ♦ ▲  

36-Importância do cadastro na Colônia Z4 de Aqüicultura e Pesca de Natal;  ♦ ▲  
37-Ausência de informações acerca da produtividade pesqueira artesanal    ■ 

38-Ausência de controle e registro do número de jangadeiros em atividade;    ■ 

LEGENDA: Origem das Demandas: Referencial Teórico ●; Situação de Referência ♦; Situação de Foco ▲; 
Institucionais ■ 

  

 No tocante às demandas dos jangadeiros, observou-se que 31% destas 

interferem na saúde dos pescadores, 28% interferem na segurança do trabalho, 19% 

intervêm nos aspectos relacionados ao meio ambiente, 16% está relacionado à 

efetividade de captura e 6% englobam os aspectos da gestão da atividade jangadeiras 

(inter-relação dos jangadeiros e as instituições relacionadas à pesca) (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1: Classificação das demandas dos jangadeiros de Ponta Negra. 

 

Dentre as demandas provocadas que não foram investigadas na situação de foco 

duas são demandas de saúde, duas demandas de meio ambiente e duas demandas de 

gestão. No tocante às demandas de saúde, apenas as demandas relacionadas às doenças 

psíquicas (TELES e VIDAL, 2000), e monotonia e consumo de álcool e entorpecentes a 

bordo (TELES, VIDAL, 2000); (NETO, CORDEIRO, HADDAD JR, 2005); (ROSA, 

MATTOS, 2007) não foram investigadas na situação de foco. Destaca-se ainda que 

apesar desta última demanda (demanda 09) ter sido encontrada nas situações de 

referência no tocante a monotonia, durante as ações conversacionais e as análises 

observacionais realizadas nas praias estudadas, o grupo de pesquisa não obteve dados 
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efetivos a respeito do consumo de álcool e entorpecentes a bordo. Estes dados, para 

serem levantados necessitam de uma construção de confiança, na relação pesquisadores 

e pesquisados, que podem ser adquiridos ao longo do desenvolvimento da análise 

ergonômica do trabalho. 

Com relação às demandas de meio ambiente, não foram evidenciadas em Ponta 

Negra as demandas referentes a queda de produtividade no período de defeso 

(FAVERET FILHO, 1997); (FERREIRA, DONATELLI, REIS JR, 2002); e geração de 

resíduos oriundos da pesca (STORI, 2000); (REPINALDO, TONINI 2007). Já com 

relação as demandas de gestão a  ausência de informação acerca da produtividade 

pesqueira artesanal e ausência de controle e registro do número de jangadeiros e 

jangadas em atividade, foram as demandas institucionais não evidenciadas na situação 

de foco. 

Pelo exposto, observa-se que a atividade jangadeira em Ponta Negra apresenta 

uma carência de maiores aprofundamentos e intervenções que contemplem as áreas de 

saúde, segurança e efetividade na captura além do meio ambiente e gestão da atividade, 

a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida a estes trabalhadores, bem como 

promover uma sustentabilidade no desenvolvimento da atividade. 

 

3.4.2.7 Demandas ergonômicas negociadas 

A partir da construção mútua das demandas foi possível construir às demandas 

ergonômicas negociadas. Estas foram classificadas em: demandas de saúde, que será 

desenvolvida por Jaesckhe (2010) e Oliveira, Silva e Mendonça (2010), Souza (2011), 

segurança por Teixeira (2010), meio ambiente por Celestino e Bispo (2010), 

produtividade/ efetividade de captura por Rosso (2010), projeto da embarcação por 

Veloso (2010). As demandas ergonômicas negociadas encontram-se representados na 

figura 8 a seguir. 
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Figura 8: Demandas ergonômicas negociadas 

 

A partir da constatação da presença destas demandas na situação de foco, foi 

realizada uma reunião com a participação do GAE externo, da coordenadora do Projeto 

Jangadeiros e com os integrantes do grupo interno de ação ergonômica, grupos de foco 

(jangadeiros mestres, ajudantes), grupo suporte e grupo de acompanhamento. Esta 

reunião teve a finalidade de esclarecer os objetivos desta pesquisa e negociar as 

demandas dos jangadeiros que seriam atendidos por este estudo.  

Destaca-se que a presente dissertação se restringirá a analisar e discutir a 

demanda de saúde referente à alimentação inadequada dos jangadeiros, bem como as 

implicações desta para a saúde. 

 

3.4.2.8 Demanda de Saúde: demanda negociada sob o aspecto nutricional 

A formulação da demanda ergonômica sob o aspecto nutricional, que se refere à  

alimentação inadequada dos jangadeiros sob o aspecto quantitativo, qualitativo e 

higiênico-sanitário, baseou-se nas primeiras informações coletadas através das 

pesquisas bibliográficas.  

Na primeira fase deste estudo, as hipóteses de demandas formuladas a partir 

das pesquisas bibliográficas englobando, questões sobre a alimentação inadequada 
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para atividade com baixo consumo de frutas e verduras (CERDEIRA, RUFINO E 

ISAAC, 1997; MURRIETA, 2001; CASCUDO, 2002), e manipulação inadequada dos 

alimentos e contaminação da água e alimentos (ANDRADE, 2000; ROSA, MATTOS, 

2007), foram confirmadas nas situações de referência, ou seja, nas praias de Redinha e 

Areia Preta. Com esta confirmação, as hipóteses de demandas foram transformadas em 

demandas provocadas a serem investigadas em Ponta Negra.  

Para proporcionar um maior entendimento sobre a demanda ergonômica 

negociada, a figura 9 a seguir apresenta depoimentos e fotos que evidenciam a presença 

desta demanda na comunidade dos jangadeiros de Ponta Negra. 

 

Figura 9: Esquema representativo da justificativa da demanda sob o aspecto da alimentação e nutrição dos 
jangadeiros de Ponta Negra. 

É importante ressaltar também que no início da pesquisa em Ponta Negra, 

ainda quando a demanda provocada estava nebulosa, foi necessário utilizar estratégias 

para o levantamento desta demanda, já que esta não era percebida pelos jangadeiros, 

durante aqueles primeiros momentos da pesquisa de campo. 
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As estratégias utilizadas englobaram: o constante esclarecimento por parte dos 

pesquisadores sobre o objetivo da pesquisa e em particular, dos objetivos que a 

profissional de nutrição tinha perante o grupo. 

A aplicação dos métodos observacionais e interacionais, em particular, das ações 

conversacionais e de alguns questionários específicos para se avaliar a qualidade e a 

quantidade de alimentos ingeridos por esta população (explicitados no item da 

modelagem da atividade) também foram de extrema importância para a confirmação 

desta demanda na comunidade, visto que, no decorrer das entrevistas e aplicação dos 

questionários, alguns jangadeiros mostravam interesse sobre os conhecimentos dos 

benefícios e malefícios de alguns alimentos que eles frequentemente consumiam. 

A partir das evidências discutidas, percebe-se que há uma necessidade de 

analisar esta demanda na praia de Ponta Negra para que se possa propor uma 

transformação positiva no trabalho, visando melhores condições de trabalho e uma 

melhor qualidade de vida dos jangadeiros, e consequentimente a promoção da saúde 

nesta comunidade. 

 

3.4.3 Processo de modelagem da atividade 

A análise da atividade, bem como da alimentação dos jangadeiros inserida neste 

contexto, foram realizadas por meio de técnicas interacionais (ação conversacional, 

verbalizações, escuta ampliada, análises coletivas e questionários) e observacionais 

(observação da atividade, utilizando-se filmagens e fotografias para o registro e 

posterior análise). Estes foram iniciados a partir da formulação de planos de 

intervenções que haviam sido direcionados para a focalização da atividade dos 

jangadeiros.  

A análise focal desta atividade possibilitou a obtenção de resultados que foram 

submetidos a constantes restituições e validações junto aos jangadeiros, permitindo se 

estabelecer uma compreensão refinada da atividade dos jangadeiros e as relações com 

os aspectos nutricionais e a saúde dos mesmos. Ou seja, este processo possibilitou que 

se chegasse a uma modelagem da atividade dos jangadeiros, assunto que será tratado a 

seguir, juntamente com as técnicas e os instrumentos que auxiliam esta modelagem. 



Produção Pesqueira Artesanal:  diagnóstico ergonômico e bases para um planejamento nutricional situado e a  promoção da saúde dos jangadeiros                           Larissa P. de Oliveira  

53 

 

A modelagem consiste em uma operação que esquematiza os passos que 

possibilitarão mediatizar a realidade do trabalho, de modo a torná-lo analisável, 

compreensível e passível de intervenção A esquematização em ergonomia consiste no 

primeiro passo dessa modelagem, a qual deve produzir uma descrição onde as relações 

entre a pessoa e a atividade e as funções das pessoas, da tecnologia e da organização 

apareçam de forma mais clara para o exame da realidade de trabalho (VIDAL, 2008). 

 

3.4.3.1 Técnicas de observações sistemáticas da atividade 

Durante as visitas a situação de foco foram realizadas observações sistemáticas 

da atividade jangadeira. Para tanto, as pesquisadoras acompanharam os jangadeiros e 

observaram algumas etapas do seu processo de trabalho. Estas observações foram 

divididas em seis etapas: saída de casa com os apetrechos de pesca em direção à praia; 

chegada à praia e preparação da embarcação; entrada da jangada ao mar (processo de 

empurrar a embarcação em direção ao mar); retorno da pescaria e estacionamento da 

jangada (processo de empurrar a embarcação em direção a terra); comercialização do 

pescado e retorno do pescador para casa.  

Todas as observações foram realizadas durante o período da manhã ou à tarde, 

visando à segurança das pesquisadoras na região. As observações realizadas foram 

registradas em um caderno de pesquisa, para posterior análise. Ao longo destas 

observações também foram realizados registros fotográficos e vídeos com equipamentos 

da marca Sonny.  

Ressalta-se que as observações sistemáticas também foram realizadas durante a 

aplicação dos questionários utilizados no processo de modelagem da atividade, sendo 

estas observações sistemáticas de extrema importância para o entendimento das 

informações coletadas por meio das técnicas interacionais, bem como para a construção 

da representação dessa atividade por parte das pesquisadoras.  

 

3.4.3.2 Técnica de ação conversacional 

Segundo Vidal, Bonfatti e Carvão (2002), a ação conversacional consiste em um 

dispositivo de interações orientadas, construído de forma metódica e sistematizada a fim 

de auxiliar no levantamento de informações sobre a atividade de trabalho que se quer 

estudar. Através da ação conversacional é possível explicitar aspectos subjetivos 
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envolvidos na atividade, dificilmente obtidos através das observações ou da aplicação 

de entrevistas/questionários (SALDANHA, 2004).  

Esta ferramenta possibilita uma maior interação entre os pesquisadores e os 

grupos de foco, na medida em que, ao dar início à aplicação desta técnica, os 

pesquisadores podem abrir espaços para conversas favorecendo o surgimento de 

revelações e impressões sobre o que ocorre de forma rotineira durante a atividade de 

trabalho, incluindo informações complementares e não rotineiras desta atividade 

(MARTINS, 2008). 

Segundo Saldanha (2004), a aplicação da técnica de ação conversacional requer 

um planejamento, em que se destaca: a elaboração do roteiro, que requer conhecimento 

mínimo sobre a atividade; a divisão das tarefas da ação conversacional, em que um dos 

integrantes da equipe interage, enquanto o(s) outro(s) anota(m), entrosamento entre os 

integrantes da equipe, pois a divisão de tarefas pode ser modificada em algumas 

situações, em função, por exemplo, de empatias entre os envolvidos; revisão “a quente”, 

imediatamente após a ação conversacional, a fim de adicionar informações não 

anotadas, complementar as anotações, consertar trechos menos legíveis destas anotações 

e fazer algumas observações a respeito da conversa; a transcrição e tabulação dos 

resultados através da matriz de inclusão de comentários. 

Nesta pesquisa, o roteiro dinâmico da ação conversacional, focado na área de 

nutrição, foi elaborado a partir de observações situadas da atividade, bem como das 

ações conversacionais realizadas durante a análise global; além das pesquisas 

bibliográficas sobre a cultura e hábitos alimentares de populações de pescadores 

artesanais. Este roteiro foi validado após a aplicação de um roteiro teste com três 

jangadeiros os quais forneceram informações importantes que não constavam no roteiro 

teste e que posteriormente foram acrescentadas. Efetuadas as modificações no roteiro 

(apêndice 4), estes foram aplicados com vinte e um jangadeiros, nos meses de julho a 

novembro de 2009. 

As ações conversacionais foram realizadas pela mestranda e por duas alunas de 

graduação em nutrição (bolsista de iniciação científica e extensão), em dois locais 

específicos, quais sejam: na situação de trabalho dos jangadeiros e nas residências dos 

pescadores (figuras 10, 11 e 12).  
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Todas as entrevistas foram gravadas com o auxílio de um aparelho MP4 da 

marca Mobile Player da empresa GO TEC, e algumas destas foram filmadas utilizando-

se uma máquina filmadora da marca Sony. Também, durante a aplicação do roteiro, 

todas as falas dos jangadeiros e os significados das entonações da voz ou expressões 

faciais foram anotadas, já que estas são informações importantes para o real 

entendimento da conversa. As informações coletadas durante as conversas foram 

registradas em um caderno de anotações para posterior realização de relatórios de 

pesquisa. Após isso, ações conversacionais foram transcritas, tabuladas e analisadas 

com auxílio uma Matriz de Inclusão de Comentários. 

Percebemos que as ações conversacionais realizadas nas casas dos pescadores 

foram mais enriquecedoras do que no local do trabalho, na medida em que tivemos a 

oportunidade de conhecer a realidade da moradia destes pescadores, bem como 

conhecer as suas esposas, pessoas responsáveis pela manipulação dos alimentos 

consumidos em casa e pela elaboração das marmitas que alguns jangadeiros levam para 

o mar. 

 

3.4.3.3 Inquéritos alimentares 

Foram utilizados dois métodos retrospectivos de inquéritos alimentares: o 

recordatório 24 horas (Apêndice 5) utilizado com a finalidade precípua de quantificar a 

Figura 11: Mestranda realizando a 
ação conversacional na praia de 
Ponta Negra 

Figura 12: Bolsista de extensão 
realizando a ação conversacional na 
casa dos jangadeiros 

Figura 10: Ação conversacional 
realizada na casa de um 
jangadeiro de Ponta Negra 
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ingestão de energia, carboidratos, proteínas e lipídios dos alimentos consumidos pelos 

jangadeiros; e o Questionário de Freqüência Alimentar (Apêndice 6), utilizado a fim de 

analisar qualitativamente os alimentos consumidos pelos jangadeiros. Durante a 

aplicação do Recordatório 24h, buscou-se também identificar os fatores que interferem 

na escolha dos alimentos tais como a mídia, o custo, hábitos, tradições etc., bem como, 

foram abordadas as formas de preparação e acondicionamento destes alimentos, 

principalmente os que são preparados durante a jornada de trabalho, buscando avaliar a 

qualidade e os possíveis riscos de desenvolvimento de Doenças de Origem Alimentar. 

Assim como na ação conversacional, a aplicação destes inquéritos ocorreu nas 

residências dos pescadores ou em seu local de trabalho, sendo realizado da seguinte 

forma: o recordatório 24h foi aplicado pela pesquisadora e duas alunas de graduação em 

nutrição, devidamente treinadas, em três dias não consecutivos, durante os meses de 

Junho a Agosto de 2009. O valor energético e a quantidade, distribuição e porcentagem 

de energia fornecida pelos macronutrientes (proteínas, carboidratos e gorduras), obtidos 

deste inquérito alimentar, foram calculados e analisados utilizando-se o software 

Avanutri 3.1.4 

O Questionário de Frequência Alimentar também foi aplicado pela pesquisadora 

e duas alunas de graduação em nutrição, devidamente treinadas, no período de setembro 

a novembro de 2009, e os dados foram tabulados com o auxílio do processador e editor 

de planilhas Excel, da empresa Microsoft. 

 

3.4.3.4 Protocolos FAO/OMS (1985), BAECKE (1982) e JOHNSON (2002) para a 

análise das necessidades diárias de energia e de macronutrientes 

A estimativa das necessidades energéticas dos jangadeiros (Valor Calórico Total 

– VCT) foi calculada a partir das recomendações da OMS (1985), onde a mesma sugere 

que o VCT diário seja obtido através da multiplicação entre a Taxa de Metabolismo 

Basal (TMB) e o Nível de Atividade Física (NAF). Estas necessidades foram calculadas 

individualmente, tanto no que diz respeito à TMB (aplicando a fórmula de acordo com a 

classificação da faixa etária de cada jangadeiro (Tabela 3) quanto no NAF (BAEACKE, 

1982). 
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Tabela 3: Taxa de Metabolismo Basal segundo a FAO/OMS (1985). 

 
Idade (anos) 

Gênero 
Masculino Feminino 

0-3 60,9 P – 54 61,0 P – 51 
3-10 22,7 P + 495 22,5 P + 499 
10-18 17,5 P + 651 12,2 P + 746 
18-30 15,3 P + 679 14,7 P + 496 
30-60 11,6 P + 879 8,7 P + 829 
>60 13,5 P + 487 10,5 P + 596 

Fonte: FAO/OMS (1985). 

Para a mensuração do Nível de Atividade Física utilizou-se de uma entrevista 

adaptada do Questionário de Baeacke (1982) (apêndice 7), aos quais foram aplicados 

durante o mês de abril de 2010, pela pesquisadora deste estudo, uma aluna de mestrado 

com formação em educação física e duas alunas de graduação em nutrição. 

Nesta entrevista o questionário consistia em uma lista de dezesseis perguntas 

envolvendo temas de trabalho, lazer e esporte, onde os jangadeiros respondiam de 

acordo com a sua percepção acerca das atividades desenvolvidas. A análise e tabulação 

dos resultados seguiram os procedimentos de Baecke et al (1982), os quais apresentam 

uma lista de escores de acordo com cada índice (trabalho, esporte e tempo de lazer) 

onde estes, ao final da tabulação, são somados e os resultados das médias dos índices 

são classificados da seguinte forma: resultados do índice igual a 01- Muito sedentário; 

02-Sedentário; 03-Moderadamente sedentário; 04-Ativo e 05-Muito Ativo.  

A partir desta classificação, utilizaram-se as recomendações da JOHNSON 

(2002), para a definição do fator de atividade física a ser utilizado de acordo com as 

características individuais de cada jangadeiro. Este fator, segundo o referido autor, é 

baseado em estudos com água duplamente marcada, sendo classificados em atividades 

leves, moderadas e pesadas (quadro 5). 

 Leve Moderada Intensa 
HOMENS 1,55  1,78 2,10 

MULHERES 1,56 1,64 1,82 
Quadro 5: Níveis de Atividade Física com base nos estudos de água duplamente marcada. 
Fonte: JOHNSON (2002). 
 

As necessidades referentes aos macronutrientes, para esta população, foram 

obtidas através das recomendações propostas pela OMS (1985), as quais recomendam 
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como faixas de distribuição aceitável para os macronutrientes (AMDR) o equivalente a 

55% – 75% para os carboidratos; 10% – 15% para as proteínas e de 15% – 30% para os 

lipídios. 

 

3.4.3.5 Protocolos para a avaliação do estado nutricional  

A avaliação nutricional foi realizada na Associação dos Pescadores, localizada 

na Vila de Ponta Negra, nos dias 25 de julho e 01 de agosto de 2009. Para o 

levantamento destes dados a equipe de nutrição contou com a participação dos 

integrantes do Laboratório do Movimento – LABMOV, Base de pesquisa em Atividade 

Física e Saúde, Departamento de Educação Física/ UFRN, os quais são devidamente 

capacitados para as aferições realizadas, e seguiram procedimentos padronizados, a fim 

de se garantir a confiabilidade e exatidão das medidas. Para tal avaliação, as medidas 

mensuradas foram: peso (kg), estatura (m), circunferências do braço (cm), da cintura 

(cm), do abdome (cm), do quadril (cm) e da panturrilha (cm) (no caso de idosos); além 

das dobras cutâneas tricipital (mm), bicipital (mm), subescapular (mm) e supra-ilíaca 

(mm). Para tanto, foram utilizados equipamentos específicos para este fim como 

balança portátil Tanita, com precisão de 0,1 kg; um Estadiômetro Personal Caprice 

Sanny com precisão de 0,1 cm; uma fita inelástica Sanny com precisão de 0,1 cm e uma 

adipômetro científico Sanny, com precisão de 0,1 mm (Figuras 13, 14 e 15).  

 

 

 

 

 

 

 

Com tais medidas foram analisados, para a conclusão do diagnóstico nutricional, 

o Índice de Massa Corporal (IMC) para adultos (OMS, 1995, 1997), o Índice de Massa 

Figura 13: Avaliação nutricional dos 
jangadeiros na associação dos 
pescadores 

Figura 14: Aferição da circunferência 
da cintura do jangadeiro de Ponta 
Negra 

Figura 15: Aferição da altura  

do jangadeiro de Ponta Negra 
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Corporal (IMC) para idosos (LIPSCHITZ, 1994), a Razão Cintura e Quadril (RCQ) 

(OMS, 2001), a porcentagem de gordura corporal total (%GC) (DURNIM E 

WOMERLEY, 1974 e LOHMA, 1992), a circunferência abdominal isolada (OMS, 

2000), a Dobra Cutânea Tricipital (DCT) (FRISANCHO, 1990), a Circunferência 

Muscular do Braço (CMB) (FRISANCHO, 1990). 

É importante destacar que ao final destas avaliações os jangadeiros recebiam das 

alunas de graduação em nutrição um formulário constando informações referentes ao 

seu peso e estatura atual, IMC, RCQ bem como informações sobre o seu estado 

nutricional, os riscos de desenvolvimento de complicações metabólicas e dicas de saúde 

e alimentação. Ressalta-se também, que todos os pescadores recebiam explicações 

detalhadas sobre o que estava escrito no formulário recebido.  

 

3.4.3.6 Restituições e Validações 

Segundo Vidal (2008), o diagnóstico formulado e consubstanciado no modelo 

operante deverá passar por uma triagem junto aos trabalhadores observados, validando 

as observações sistemáticas e seus quantitativos e restituindo para o pesquisado, o 

resultado da observação a que foi submetido. 

Dessa forma, entende-se que as restituições se configuram no ato do pesquisador 

devolver as informações coletadas aos pesquisados, onde o primeiro, na maioria das 

vezes, utiliza-se deste procedimento para realizar as validações das informações 

coletadas. Assim, através deste procedimento é possível confirmar se uma determinada 

situação, que foi percebida e analisada pelo pesquisador, realmente acontece na situação 

de trabalho analisado. 

Na presente pesquisa, as primeiras restituições foram realizadas com as 

informações obtidas após o desenvolvimento da avaliação nutricional dos jangadeiros. 

Como citado anteriormente, ao término da avaliação nutricional, os jangadeiros 

recebiam algumas informações sobre a sua saúde, configurando-se assim em 

restituições dos dados.  

Ao longo da pesquisa outras restituições e validações progressivas dos dados, 

obtidos através da aplicação das técnicas e protocolos, foram realizadas junto ao grupo 

de acompanhamento (GA) ou em sessões coletivas com os jangadeiros participantes dos 
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grupos de foco. Estes procedimentos foram realizados tanto no local de trabalho dos 

jangadeiros quanto na associação dos pescadores de Ponta Negra.  

Pode-se afirmar que as sessões coletivas para as restituições e validações dos 

dados relacionados a esta dissertação ocorreram em três momentos: sessões para análise 

da demanda, modelagem da atividade jangadeira envolvendo as análises globais e 

modelagem das ações relacionadas à alimentação dos jangadeiros. 

As restituições e validações coletivas realizadas na associação, com foco na 

alimentação, foram realizadas no dia 07 de agosto de 2010, utilizando-se como base a 

metodologia de uma oficina na qual, além da restituição e validação dos dados, 

ocorreram as primeiras ações de capacitações com os jangadeiros, já que neste momento 

foram expostas informações acerca da alimentação na atividade envolvendo temas como 

preparo, armazenamento e consumo de alimentos a bordo da jangada. Durante esta 

sessão da oficina também foram discutidas propostas de concepção de locais adequados 

para o armazenamento e preparo dos alimentos, estando todos os integrantes do GAE 

externo presentes na mediação das discussões (figura 16 e 17).  

 

 

 

As restituições e validações realizadas na pesquisa possibilitaram uma melhor 

compreensão da atividade, das variabilidades e das regulações desta, assim como, 

discussões sobre os aspectos envolvendo a alimentação dos jangadeiros e a alterações 

no projeto da jangada com indicações sobre locais adequados para o armazenamento e 

produção de alimentos. Essas restituições e validações foram de extrema importância 

para a formulação e desenvolvimento das propostas de recomendações ergonômicas 

adaptadas aos jangadeiros, bem como a promoção da saúde desta população. 

Figura 16: Mestranda (nutricionista) validando e 
restituindo os dados coletivamente na oficina 

Figura 17: Jangadeiro demonstrando para  a 
nutricionista e desenhista industrial do GAE externo 
a sua opinião sobre o melhor local para o 
armazenamento do alimento. 
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3.4.4 Análise dos dados  

Para a análise dos dados foi utilizado o processador e editor de planilhas Excel, 

da empresa Microsoft e o Software Avanutri 3.1.4. Os dados analisados são relativos 

aos resultados da ação conversacional, análise quantitativa da dieta, proveniente do 

Recordatório 24h; análise qualitativa da dieta, proveniente do Questionário de 

Frequência Alimentar e os resultados da avaliação nutricional. Estas análises são 

apresentadas no capítulo 5, itens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. 
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Capítulo 4 

Atividade Jangadeira na Praia de Ponta Negra 

 

Para um melhor entendimento da atividade jangadeira desenvolvida em Ponta 

Negra, esta análise será dividida em subitens abordando temas sobre a população de 

jangadeiros, contexto sócio-econômico, o processo de trabalho realizado pelos 

jangadeiros e cultura e hábitos alimentares.  

 

4.1 Cenário da atividade jangadeira na Vila de Ponta Negra 

 

A atividade jangadeira desenvolvida na praia de Ponta Negra é rudimentar e 

rodeada de simplicidade. Nela existem aproximadamente quarenta e dois jangadeiros 

que desenvolvem suas atividades de pesca por meio de redes de malhadeiras, tainheiras, 

linhas, covos, etc. Cerca de 95% dos pescadores residem na Vila de Ponta Negra, uma 

Vila simples, mas nos últimos anos vêm sofrendo com a especulação imobiliária.  

Esta especulação atinge os jangadeiros da região na medida em que estes, em 

busca de uma melhor condição financeira, mesmo que momentânea, são motivados a 

vender partes de suas propriedades. O resultado destas vendas são jangadeiros morando 

em casas pequenas de dois a três cômodos com mais de quatro membros familiares. 

Apesar desse avanço imobiliário, ainda é possível observar, nas calçadas da Vila, estes 

pescadores consertando suas redes, conversas sobre pescarias e em alguns pontos a 

comercialização de peixes, fatores que ainda permitem preservar a cultura desta 

população (Figuras 18, 19, 20, 21, 22 e 23). 

 

Figura 18: Vila de Ponta Negra. Figura 19: Residência de um jangadeiro 
de Ponta Negra. 
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 Existem relatos que antigamente os moradores da Vila, em sua grande maioria 

pescadores, retiravam o seu sustento não apenas do mar, mas também da prática da 

agricultura familiar. As mulheres dos pescadores eram responsáveis pelo cuidado da 

casa e dos filhos, auxiliando a renda familiar através da produção de Rendas de Bilro. 

Hoje, percebe-se que a agricultura familiar é quase inexistente e que algumas 

mulheres não fazem exclusivamente atividades domésticas. Elas precisam trabalhar fora 

do lar, comumente como empregadas domésticas, faxineiras, cabeleireiras, manicures, 

professoras, dentre outras atividades, para auxiliar no pagamento das despesas, já que o 

retorno financeiro advindo da pescaria é bastante variável.  

 

 

 

Figura 23: Jangadeiro transportando o 
motor da jangada, da Vila até a praia. 

Figura 22: Jangadeiro tratando os peixes 
para serem comercializado na Vila. 

Figura 20: Jangadeiro consertando as 
redes na calçada da Vila 

Figura 21: Jangadeiro consertando as 
redes na praia de Ponta Negra 
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4.2 População e contexto sócio-econômico dos jangadeiros 

 Para o presente estudo, dos quarenta e dois jangadeiros existentes na 

comunidade, 50% (vinte e um jangadeiros) concordaram em responder o questionário 

sócio- econômico (apêndice 2). 

Após as análises dos dados do referido questionário foi possível constatar que a 

faixa etária predominante dos jangadeiros é de 41 a 50 anos (57%) possuindo uma 

constituição familiar de três a sete filhos. Apenas um dos jangadeiros (5%) encontra-se 

na faixa de 21-30 anos, cinco jangadeiros (24%) estão compreendidos na faixa entre 31-

40 anos, dois (9%) apresentam de 51 – 60 anos e apenas um jangadeiro (5%) apresenta 

mais de 61 anos (Gráfico 2).  Do total da amostra, 71% declararam que realizam ou já 

exerceram outra atividade em paralelo à pesca, a fim de complementar seus 

rendimentos, já que 52% (gráfico 3) possuem renda familiar menor ou igual a um 

salário mínimo (R$ 510,00). 

 

 

 

  

 

 

 

É importante ressalvar que a renda familiar dos jangadeiros é bastante variável 

sofrendo influência do tipo de pescaria, volume do pescado, bem como do período da 

pescaria. Esta variação torna-se mais significativa durante o período do defeso da 

lagosta, já que os jangadeiros beneficiados por este defeso recebem um salário mínimo 

durante o período (dezembro a maio) mais os rendimentos provenientes da pescaria 

envolvendo outros organismos marinhos. 

No tocante ao grau de escolaridade (gráfico 4), constatou-se que do total dos 

jangadeiros entrevistados, 33% são analfabetos ou só assinam o nome (analfabeto 

Gráfico 2: Distribuição da faixa etária da amostra de 

jangadeiros de Ponta Negra 

Gráfico 3: Distribuição da renda familiar dos 

jangadeiros de Ponta Negra 
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funcional) e 52% estudaram em séries do nível fundamental menor (1ª a 4ª série) 10% 

cursaram séries do nível fundamental maior (5ª a 8ª série) e apenas 5% possui o ensino 

médio completo. 

 

 

  

 

Todos os jangadeiros pesquisados residem na Vila de Ponta Negra. Destes, 

100% possuem casa própria e 61,9% têm três ou quatro cômodos em suas casas, com 

banheiros e apenas 4,76% destes encontram-se dispostos fora de suas residências. 

Em média, moram quatro a cinco pessoas nos domicílios dos jangadeiros e 

42,86% destes recebem benefício do governo (bolsa família) e 10% é ou possui algum 

aposentado em sua casa.  

Com relação ao abastecimento de água, evidenciou-se que 100% das residências 

dos jangadeiros possuem água encanada e que a estratégia utilizada para o 

armazenamento da água destinada ao consumo e outras necessidades básicas também 

consiste no acondicionamento em caixa d’água (52,4%). Os demais (47,6%) utilizam a 

água direto da rua. Não foi evidenciado nessa população amostral o acondicionamento 

da água em cisternas. 

A coleta de lixo na vila de Ponta Negra é de responsabilidade do município 

(coleta pública). Os esgotos também são coletados e encontram-se sob responsabilidade 

da Companhia de Águas e Esgotos do RN. No entanto, 14,3% possuem fossa e apenas 

4,8% destinam os esgotos a céu aberto. A coleta pública é realizada em 76,2% destes. 

Gráfico 4: Grau de escolaridade da amostra dos jangadeiros de Ponta Negra 
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Os principais agravos à saúde relatados por esta população foram dores na 

coluna (66,7%), problemas visuais (66,7%), cefaléias (61,9%), dores nas pernas 

(52,4%) e dores nos braços (38,1%). O surgimento desses agravos pode estar 

correlacionado ao tipo de atividade exercida por estes pescadores. Destaca-se que entre 

estes pescadores apenas 38,1% já realizaram algum acompanhamento médico e que 

57,14% dos jangadeiros já sofreram algum tipo de acidente de trabalho. 

 

4.3 Realização da pescaria: a realidade da atividade jangadeira em Ponta Negra 

A atividade jangadeira em Ponta Negra é realizada quase todos os dias da 

semana. A decisão para a pescaria vai depender basicamente das condições climáticas e 

financeiras de cada pescador, pois existem diversas despesas para a realização dessa 

atividade, tais como: alimentação, combustível, equipamentos e utensílios de pesca. 

Constatou-se que a maioria dos jangadeiros desta região não realiza a atividade em 

feriados santos, bem como aos domingos, destinando este dia para a diversão com a 

família e amigos, principalmente, aqueles que praticam atividade física através do time 

de futebol dos Pescadores existente na Vila. 

Para um melhor entendimento da descrição do processo de trabalho dos 

jangadeiros, este será fracionado em sete etapas (figura 24). A primeira consiste no 

processo de saída de casa com os apetrechos de pesca (fig. 24 de A-D); a segunda etapa 

engloba o processo de organização do trabalho e preparação da embarcação (fig.24 

E); a terceira enfatiza o processo de entrada da jangada ao mar (fig.24 F-G); a quarta 

etapa diz respeito ao deslocamento em direção ao pesqueiro e a prática pesqueira 

(fig.24  H-I); a quinta etapa engloba as particularidades do retorno da embarcação 

(fig.24  J); a sexta etapa descreve a comercialização do pescado (fig. 24 K) e a sétima e 

ultima etapa relata o retorno para casa (fig. 24 L).  
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Figura 24: Processo de Trabalho dos Jangadeiros de Ponta Negra 

 

É importante destacar que o processo de trabalho apresentado na figura 24 

enfatiza a pescaria realizada utilizando o motor, atualmente, a mais realizada pelos 

jangadeiros. Para as embarcações que não contem este equipamento, a pescaria é 

realizada com o auxílio da vela.  

 

4.3.1 Primeira etapa: saída de casa com os apetrechos de pesca  

Os preparativos para a ida ao mar são iniciados ainda nas casas dos 

jangadeiros, de onde saem em direção à praia levando consigo os suprimentos e 

equipamentos/utensílios que não ficam armazenados na praia, por exemplo, os 

alimentos, o motor, combustível, faca, roupas para se protegerem da exposição ao sol 

forte e ao frio intenso. É importante ressaltar que não são todos os jangadeiros que 

possuem motor em suas embarcações, bem como levam consigo alimentos para serem 

consumidos durante a pescaria. 
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O caminho é percorrido carregando alguns destes equipamentos nos braços ou 

com o auxílio de um carrinho construído artesanalmente em madeira (Figura 25). 

 

Figura 25: Carrinho artesanal em madeira para transporte de equipamentos 

 

4.3.2 Segunda Etapa: organização do trabalho e preparação da embarcação 

Ao chegarem à praia os jangadeiros iniciam os procedimentos de 

checagem/vistoria da embarcação, das amarrações, dos utensílios, retiram o mastro, 

colocam o motor no local reservado para este e abastecem com o combustível, no caso 

daqueles que sairão para pescar com o auxílio do motor. Os jangadeiros que realizarão a 

pescaria sem o motor, também fazem a checagem/vistoria da embarcação, as 

amarrações, os utensílios, fecham a vela e abaixam o mastro. Geralmente esta 

preparação é feita pelo dono da embarcação e/ou com a colaboração do ajudante 

(figuras 26 e 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os jangadeiros, o primeiro passo para a realização da pescaria 

consiste na escolha do pesqueiro. Os jangadeiros de Ponta Negra possuem mais de 

Figura 26: Jangadeiro preparando o 
mastro e vela para a pescaria 

Figura 27: Jangadeiro colocando o mastro 
com a vela para o início da pescaria 
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quinze pesqueiros mapeados, com os mais diversos nomes, tais como Cabeço de Chico, 

Pedra do Ariocó, Cabeço do Pinhão (Alagamar), Navio, Pedra da Cova, Pedra de 

Barrado, Tarcí de Baieta, Tarcí com a Terra Encostada, Pedra do Morro Amarelo, 

Cabeço do Morro Amarelo, Baixas, Barreirinha, Leandro, Cabeço Seco, etc. Cabeço, 

segundo os pescadores, significa um aglomerado de pedras em alto mar e o Navio 

consiste em um pesqueiro formado a partir do naufrágio de um navio na região próximo 

a Via Costeira na cidade do Natal/RN. Outros pesqueiros recebem o nome daqueles que 

os identificaram. 

Todos estes pesqueiros foram mapeados pelos próprios jangadeiros da região, os 

quais fazem a triangulação, denominação dada à organização dos pontos de referência 

para chegada a um determinado pesqueiro. Os jangadeiros, principalmente os mestres 

utilizam as vegetações, morros, prédios, antenas, e até estrelas para a orientação da 

localização do pesqueiro.  

À distância percorrida da Praia de Ponta Negra até o local da pescaria é medida 

em braças. Uma braça equivale a 1,82 metros, sendo à distância percorrida pelos 

jangadeiros da referida praia aproximadamente 27 a 30 braças (mensurados a partir do 

local de estacionamento das jangadas). No entanto, às vezes, os jangadeiros podem ir 

para pesqueiros mais distantes.  

Para a realização da atividade jangadeira nessa praia, observou-se que os 

jangadeiros necessitam de diversos equipamentos para a navegação, pesca e 

alimentação. Dentre os utensílios utilizados para a alimentação estão às garrafas comuns 

tipo peti para o acondicionamento da água (1- Fig. 28); colheres para o consumo dos 

alimentos; (2- Fig. 28); garrafas térmicas (3- Fig. 28) também para o condicionamento 

de líquidos a serem consumidos durante a pescaria; canecas improvisadas de garrafas 

peti (4- Fig. 28); mini-fogão ou “fogão a carvão” para a preparação dos alimentos a 

bordo da jangada (5- Fig. 28). 
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A maioria dos jangadeiros deixa os seus instrumentos de pesca, navegação e 

alimentação na própria jangada, dentro da escotilha trancada com cadeado, para que os 

mesmo não sejam furtados. 

É importante destacar que alguns jangadeiros levam para a pescaria medicações 

do tipo analgésico, antitérmicos e entéricos (para infecções intestinais), a fim de 

minimizar os sintomas de doenças que podem acometê-los quando estes estão em alto-

mar. Para a proteção do frio e sol intensos, alguns jangadeiros, às vezes, levam camisas 

de manga comprida e bonés para usarem durante o dia e calças e capas para utilizarem a 

noite. 

A forma predominante da pescaria realizada no local da pesquisa é a de rede. No 

entanto, percebeu-se que estes podem realizar a pesca com linha e rede, até mesmo só 

com a linha, covos ou manzuá, além de mergulho a peito livre. A pescaria de linha é 

comumente realizada durante o período em que as redes estão dentro da água. Segundo 

o jangadeiro, esta é utilizada para distrair o pescador, enquanto espera o tempo de puxar 

a rede de volta a embarcação, que é em torno de 40 minutos: “Agente leva a linha na 

jangada, chega numa poçazinha e quando acaba de arriar as rede agente pesca de 

linha...para passar o tempo. Enquanto a rede tá lá agente tamo pescando um peixinho 

de linha” (Jangadeiro- J1). 

Figura 28: Utensílios utilizados para a alimentação durante a pescaria 

Fonte: Acervo fotográfico do projeto jangadeiros /GREPE/UFRN 
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A estratégia de trabalho destes pescadores está diretamente relacionada ao tipo 

de pescaria escolhida. Em Ponta Negra existem dois tipos de pescaria: a pescaria de “ida 

e vinda” e a pescaria de “gelo”. 

Segundo os pescadores da região, a pescaria de “ida e vinda” é comumente 

realizada nos períodos de inverno (geralmente nos meses de junho a setembro), onde os 

pescadores iniciam o processo de pescaria por volta da 01h00min da madrugada e 

retornam em torno das 09h00min ou 10h00min, dependendo da velocidade do vento, 

para aqueles que utilizam apenas a vela. Para as embarcações que utilizam o motor este 

tempo é reduzido em torno de 01 hora de viagem (ida e vinda).  

Se o tempo continuar bom, ou seja, sem ventos e chuvas fortes, comuns no 

período de inverno, alguns partem novamente no início da tarde (13h30min) e retornam 

no início da noite (19h00min). Porém, de acordo com relatos dos jangadeiros essa 

prática é arriscada: “Agora no inverno é de uma da madrugada às nove da manhã. E é 

muito raro sair um à tarde, porque nessa época agora que a gente tá é muito arriscado 

sair à tarde” (jangadeiro – J17).  

A explicação para este perigo, segundo os jangadeiros, consiste em uma maior 

probabilidade de chuvas e tempestades surgirem nessa época do ano, o que dificulta a 

visibilidade noturna para o retorno da pescaria. No entanto, se as chuvas ocorrerem no 

início da madrugada, mesmo com dificuldades de visibilidade, o retorno ainda é 

considerado, pelos jangadeiros, ser mais fácil e seguro, do que se ocorresse no início da 

noite. Este fato justifica a preferência do início da pescaria ocorrer de madruga para que 

o retorno seja no início da manhã “com dia claro, é mais fácil de ver a terra”,relata o 

jangadeiro – J17. 

Na pescaria de “ida e vinda” os jangadeiros utilizam todos os equipamentos e 

utensílios referidos anteriormente, exceto o mini-fogão, o gelo em escamas e a caixa de 

isopor para o acondicionamento do pescado, pois como essa pescaria é considerada 

rápida pelos jangadeiros, não há uma necessidade de preparar alimentos nem de levar 

utensílios e equipamentos adequados para o armazenamento do pescado e do alimento. 

O peixe, logo após a sua coleta, é armazenado em sacos de estopa e 

acondicionado dentro da escotilha ou é armazenado em monoblocos situados na proa da 

embarcação. Ambos os acondicionamentos, sem a utilização do gelo. Isso faz com que o 
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jangadeiro tenha que retornar logo para a costa, a fim de tentar preservar a qualidade do 

pescado para conseguir vendê-lo, como cita o jangadeiro: 

“A gente vê a hora que o peixe vai dar pra ficar bom, porque o saco 
também esquenta o peixe... porque o peixe dura 24hora. Aí a gente pega 
um peixe, bota dentro do saco, fica lá amontoado dentro do saco, aí 
quando chega aqui em terra já chega com aquele cheirinho, ta 
entendendo? Agente tem que chegar com um horário pra ele não ficar 
com esse cheirinho” (Jangadeiro- J19). 

Na pescaria de “gelo”, normalmente realizado durante o verão (nos meses de 

outubro a maio), os pescadores podem passar até 24h00min no mar. Neste tipo de 

pescaria levam consigo os equipamentos e utensílios para pesca, navegação, 

alimentação e salvatagem. Destaca-se que apenas nesta modalidade de pescaria foi 

observada a utilização de gelo para a conservação do pescado. Infere-se que a pescaria 

de “gelo” demanda de uma intensa carga física de trabalho, somadas as condições 

ambientais em que este é desenvolvido. 

 

4.3.3 Terceira Etapa: Entrada da jangada no mar 

Definido o tipo de pescaria, a estratégia de trabalho, a tripulação, a escolha do 

pesqueiro, dá-se início a pescaria. Para a colocação da embarcação ao mar é necessário 

mais de um jangadeiro, já que a embarcação vai cheia de instrumentos de trabalho. Um 

deles permanece na popa da embarcação puxando-a para o mar, o(s) outro (os) 

permanecem na proa da embarcação empurrando-a em direção ao mar (figura 29).  

 
Figura 29: Procedimento de colocação da embarcação ao mar – Jangadeiros empurrando e 
puxando a jangada 
Fonte: Acervo fotográfico do projeto jangadeiros/GREPE/UFRN  
 
 



Produção Pesqueira Artesanal:  diagnóstico ergonômico e bases para um planejamento nutricional situado e a  promoção da saúde dos jangadeiros                           Larissa P. de Oliveira  

73 

 

Para este procedimento são utilizados dois rolos de madeira (troncos de 

coqueiros), aqui denominados rolo X e rolo Y para um melhor entendimento (Figura 

29). Neste momento é despendida grande força cuja variabilidade depende da maré, se 

está cheia ou vazia, bem como da quantidade de pessoas participando do processo. 

Os rolos são localizados inicialmente na parte inferior da popa (rolo Y) e da proa 

(rolo X) da jangada (Figura 30). O jangadeiro localizado na proa da embarcação 

empurra a mesma para o mar, trazendo o rolo X para além da proa (fora da embarcação) 

e o rolo Y para o centro da embarcação, ficando a embarcação equilibrada apenas no 

rolo Y, (posição de gangorra) (Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Procedimento de colocação da embarcação ao mar – deslocamento dos rolos 
Fonte: Acervo fotográfico do projeto jangadeiros/GREPE/UFRN  

 

 O jangadeiro que está na proa da embarcação coloca o rolo X em pé (na 

vertical) depois deita-o novamente posicionando-o na lateral desta e empurrando o rolo 

com os pés até a popa da jangada. O jangadeiro da popa coloca o rolo X em pé, depois 

deita-o novamente, posicionando-o abaixo da popa. Para facilitar a colocação deste rolo 

abaixo da popa o jangadeiro da proa da embarcação empurra a mesma para baixo, 

levantando a popa da embarcação (Figura 31). 

 

 

 

 

 

Figura 31: Procedimento de colocação da embarcação ao mar 
Fonte: Acervo fotográfico do projeto jangadeiros/GREPE/UFRN 
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Este procedimento é realizado várias vezes até a chegada ao mar, onde são 

retirados os rolos e a jangada flutua. É possível perceber que quando a embarcação está 

próxima ao mar o esforço para empurrar e puxar a embarcação é aparentemente maior, 

já que os rolos tendem a afundar na areia molhada devido à ação das ondas. A fala de 

um dos jangadeiros retrata a importância da realização deste procedimento em equipe a 

fim de evitar acidentes e danificações na embarcação: 

Quando a gente vem empurrando o barco, a jangada, a proa dele vem 
querendo cair pra cima do rolo...é aonde a gente usa mais a mão pra 
empurrar... Não pode empurrar o barco com muita força porque ele pode 
cair de uma vez, tem que ter um limite de força... por isso que é 
importante mais de uma pessoa fazer isso “(Jangadeiro – J14). 

 

Com auxílio das ondas um dos jangadeiros posiciona a embarcação na direção 

proa-mar/popa-terra, e segura à embarcação enquanto o outro pescador retorna ao local 

de estacionamento da jangada para deixar os rolos. Geralmente esta atividade é 

realizada pelo o ajudante (figura 32). É importante destacar que as embarcações são 

estacionadas na areia da praia no sentido proa-terra/popa-mar, pois só há como girar e 

modificar o sentido da embarcação (proa-mar/popa-terra) quando as jangadas estão 

dentro da água. 

 

 

 

 

Figura 32: Procedimento de colocação da embarcação ao mar – mudança no sentido da embarcação e 
retirada dos rolos 
Fonte: Acervo fotográfico do projeto jangadeiros/GREPE/UFRN 

 

Quando a jangada está no mar, o primeiro obstáculo da navegação consiste na 

passagem das ondas. Com o auxílio da vara o jangadeiro atravessa as ondas, o que este 

denomina varejar. Após atravessá-las o mestre se posiciona no banco do governo e liga 

o motor, ainda sem realizar o processo de aceleração. Após observar que o motor está 

em perfeito funcionamento, este calha o leme, acelera o motor e governa até o local do 

pesqueiro (Figura 33). 
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Se a embarcação não utiliza motor, após atravessar as ondas, o mestre cala o 

leme e o ajudante abre a vela e começa a jogar água na mesma para obter aceleração. 

Nestes casos, não se deve abrir a vela antes de calar o leme, como ressalta o jangadeiro: 

“Não pode abrir a vela primeiro de que calar o leme na jangada, porque senão não tem 

governo” (Jangadeiro – J1). 

Percebeu-se que, durante todo o processo de colocação da embarcação ao mar, 

existe uma cooperação entre os jangadeiros de Ponta Negra, demonstrando a 

necessidade de uma colaboração entre os pescadores para o desenvolvimento da 

atividade jangadeira. 

 

4.3.4 Quarta Etapa: prática da pesca 

Ao chegar ao pesqueiro escolhido, no caso da pescaria de rede, o ajudante lança 

uma das garatéias (âncoras) ao mar para definir a localização de onde será lançado o 

início da rede de nylon. Após esse procedimento, inicia-se o processo de colocação da 

rede ao mar, momento em que o ajudante vai retirando as redes do interior da escotilha 

e o mestre segue lançando-as ao mar. Esta etapa é realizada com a embarcação em 

movimento e pode durar até 40 minutos, dependendo do vento e da força da correnteza 

das marés. Ao final do lançamento das redes, o mestre lança ao mar a outra garatéia 

para que a embarcação permaneça sem movimento até o término do tempo de 

permanência das redes no mar. 

Segundo os jangadeiros, as redes podem ficar submersas por aproximadamente 

Figura 33: Procedimento de colocação da embarcação ao mar- ligando o motor 
Fonte: Acervo fotográfico do projeto jangadeiros/GREPE/UFRN  
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30 minutos a 40 minutos e, enquanto esperam a rede, alguns jangadeiros pescam de 

linha ou realizam a sua alimentação. Após esse período, inicia-se o procedimento de 

retirada da rede do mar, que dura aproximadamente 50 minutos para retirar os eventuais 

sargaços presentes e coletar os peixes.  

No decorrer da retirada dos peixes, os pescadores relataram que podem se 

machucar, em virtude das guelras, bem como algumas partes espinhosas presentes 

nestes organismos, os quais às vezes se prendem e cortam as mãos dos jangadeiros. 

Além disso, pode ocorrer a vinda de organismos marinhos como as tartarugas que 

podem se prender na rede chegando até mesmo a arrebentá-la, em virtude do peso, nesse 

caso destacou um jangadeiro: “prefiro perder a rede, mas devolvo a tartaruga pro mar, 

se o IBAMA pegar agente vai preso” (Jangadeiro – J19). 

O procedimento de “puxar a rede” demanda um intenso esforço físico, como 

relata o pescador: “pescador tem que ter força, né mesmo?” (Jangadeiro- J6). Na 

maioria das vezes, quem puxa a rede é o ajudante, tirando os sargaços e deixando que o 

mestre recolha o peixe e coloque na tampa da escotilha. Se o volume de pescado for 

bom eles descem a rede novamente no mesmo local, caso contrário, partem para outro 

pesqueiro. Após “descer” a rede novamente ou durante o deslocamento para outro 

pesqueiro, os peixes são retirados da tampa da escotilha e acondicionados em sacos de 

estopa, ou em monoblocos, no caso de inda e venda. Se a pescaria for de “gelo”, os 

peixes são acondicionados no isopor. Neste tipo de pescaria, não há uma marcação no 

pescado, como observado nas situações de referência. 

Pode-se destacar também outro procedimento de pesca realizado em Ponta 

Negra, independente da época do ano, denominado pelos jangadeiros por “pescaria com 

redes de espera”. Se o tempo estiver bom, os jangadeiros partem para o pesqueiro, 

descem as redes (que são as mesmas utilizadas nas outras pescarias) e retornam para a 

praia, deixando a embarcação no mar, próximo a costa, por aproximadamente 

12h00min. O deslocamento dos jangadeiros da jangada (que fica atracada na água) até a 

areia da praia é realizado a nado ou através de catraias (pequenas embarcações que se 

deslocam através do uso de varas ou remos). 

 Durante o tempo de “espera”, os jangadeiros retornam para as suas residências 
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ou realizam outras atividades. Após aproximadamente 12h00min, os pescadores 

retornam para a embarcação, utilizando os mesmos procedimentos citados 

anteriormente, e saem para o mar novamente apenas para recolher as redes. Apesar da 

existência dessa modalidade de pescaria, contatou-se que a pescaria tradicional, “ida-

permanência-volta” é a mais realizada. 

 

4.3.5 – Quinta Etapa: retorno da embarcação e retirada da jangada do mar 

A decisão para o retorno da pescaria é realizada por todos os tripulantes da 

jangada. Um jangadeiro de Ponta Negra comentou sobre o risco de acidentes devido a 

não concordância por parte dos tripulantes com relação ao processo de finalização da 

pescaria: “Se você quer uma coisa tem que concordar com o seu parceiro”. “Por causa 

de teima acontece muitas coisa errada no mar” (jangadeiro- J12). 

Para esta decisão, os jangadeiros levam em consideração as condições 

climáticas, o volume pescado e as condições de saúde e alimentação como critérios de 

encerramento da atividade e retorno da pescaria. 

Dependendo da quantidade de peixes que forem capturados, para a retirada da 

embarcação do mar, é necessário um número maior de homens, a fim de empurrar e 

puxar a embarcação, pois esta se encontra mais pesada, do que para levá-la ao mar, 

devido à madeira estar molhada e a embarcação conter peixes. Estes homens podem ser 

pescadores ou não, já que a recompensa pela ajuda consiste na doação de alguns peixes 

pelos jangadeiros da embarcação assistida; Todos eles ganham...só não ganham quando 

agente pega pouco peixe, mas quando pega, todos levam peixe para casa” afirma o 

jangadeiro – J2. 

O processo de colaboração também pode ser claramente observado durante este 

procedimento, pois quando qualquer embarcação está chegando a praia, os jangadeiros 

que se encontram sem maiores afazeres vão ajudar a empurrar a embarcação para 

poderem estacioná-la. Isso ocorre, principalmente, porque eles sempre precisam uns dos 

outros para realizar este procedimento.  

Nesse sentido, geralmente, quando uma jangada está se aproximando da faixa de 

terra os roleiros (pessoas que transportam os rolos de madeira) já vão levando os rolos 

para ajudar na atracação desta. Existem casos de pessoas que não pescam, mas que 
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sempre estão pela praia e aproveitam para ajudar, com o intuito de ganhar peixes, 

evidenciando, mais uma vez, o processo de colaboração presente nesta atividade. Todos 

os homens que ajudam a estacionar a jangada recebem seu pagamento, mas aqueles que 

colaboram mais, por exemplo, carregando os rolos, são melhores recompensados, ou 

seja, ganham mais peixes.  

Após o estacionamento da embarcação, os jangadeiros organizam os 

equipamentos que foram levados, amarram as cordas, lavam o motor com água doce, 

retiram-no para guardá-lo, guardam a gasolina e, em alguns casos abrem a vela para 

deixá-la secar. Para a realização de todos esses procedimentos gastam aproximadamente 

30 minutos. Em seguida se destinam a comercialização do pescado.  

 

4.3.6 – Sexta Etapa: Comercialização do pescado   

A divisão do pescado para a comercialização, considerando uma pescaria como 

sendo 100%, ocorre da seguinte forma: deste total, 50% é destinado ao dono da 

embarcação, a fim de poder retirar o valor monetário destinado a manutenção da 

jangada e também custear a pescaria e os outros 50% é dividido igualmente entre os 

jangadeiros, independentemente de ser mestre ou ajudante. Se forem dois pescadores e 

um deles for o dono da embarcação a divisão corresponderá a 75% pra o jangadeiro que 

é dono da embarcação e 25% para o outro pescador. Um jangadeiro faz um comentário 

e explica detalhadamente: 

“A escolha dessa equipe que vai pro mar é o seguinte: eu tenho uma 
jangada, Jangadeiro- J12 e o filho dele são meus pescador, eu fico em 
casa. Se eles fizerem duzentos reais, só eu tenho direito a cem reais. 
Passa cinqüenta (reais) pra ele e cinqüenta pro filho dele. Independente 
de ser mestre ou proeiro recebe igual. Agora se eu for um dono de 
embarcação bom eu falo o que... tava em casa eu ganhei cem vou dar o 
que? Vou dar 130,00 pra eles, fica 65,00 pra cada um”. “Se for a divisão 
do pescado é desse jeito também: se pegar 10 peixes, dois peixes e um 
pedaço é dele e 7 peixes e meio é meu.” (jangadeiro- J1) 

 

Essa divisão ocorre depois que o peixe é distribuído para as pessoas que 

ajudaram a retirar a embarcação do mar. Conforme diversas falas de jangadeiros, 

quando retornam da pescaria, o marchante já se encontra na praia faz a avaliação do 

pescado, coloca em sacolas e leva para a “Vila” para pesar. Em contrapartida, outros 

jangadeiros relataram que quando chegam do mar, após retirar os peixes para pagar os 



Produção Pesqueira Artesanal:  diagnóstico ergonômico e bases para um planejamento nutricional situado e a  promoção da saúde dos jangadeiros                           Larissa P. de Oliveira  

79 

 

roleiros, levam o restante para a casa do marchante, que pesará o peixe. Apenas um 

jangadeiro ressaltou que permanece perto do seu marchante para conferir a quantidade 

de peixe capturado.  

O processo de pagamento do jangadeiro de Ponta Negra ocorre no final da 

semana, existindo uma relação de confiança. Nesta praia o jangadeiro entrega o pescado 

ao marchante no início da semana (ex: segunda-feira) e vai entregando a sua produção 

no decorrer desta. O atravessador paga os jangadeiros no sábado ou domingo, inclusive, 

pode ser que no fim de semana não tenha o dinheiro todo para pagar ao jangadeiro, 

pagando o restante na outra semana. Esse receptor que não tem tantas condições é 

chamado de cesteiro. 

Os valores a serem recebidos pelos jangadeiros sofrem variações de acordo com 

o volume do pescado, o qual é incerto, pois segundo os jangadeiros tem dias que 

capturam-se de 80 a 100 kg de peixe, mas há dias em que não pescam nem para a 

subsistência da própria família. Além disso, existem outros fatores que influenciam na 

produtividade, podendo causar oscilações na rentabilidade do pescador. O primeiro 

consiste no número de jangadeiros, pois quanto mais tripulantes na jangada maior será a 

divisão do pescado, consequentemente menor será o valor recebido por cada jangadeiro. 

Outro fator incide na espécie do peixe capturada, já que algumas são mais rentáveis, 

pois são consideradas espécies de primeira qualidade, como a cioba, o serra, e outras 

não como o bonito e a garajuba; bem como das condições climáticas adversas, pois nos 

períodos de muita chuva e de ventos fortes a pesca é dificultada podendo influenciar 

diretamente na produtividade e rentabilidade do pescador, visto que este muitas vezes 

fica impossibilitado de realizar a sua atividade. 

 

4.3.7- Sétima Etapa: retorno para casa 

O repouso dos jangadeiros pode ocorrer logo após a pescaria e repasse do 

pescado para comercialização, se não houver nenhuma atividade para realizar. Segundo 

um jangadeiro de Ponta Negra, o procedimento básico, após o retorno da pescaria, 

consiste em ir para casa, realizar uma alimentação, tomar banho e dormir. No período 

da pesca de “ida e vinda” (saída para pescaria as 01h00min e retorno as 10h00min), o 
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repouso noturno ocorre em torno das 19h00min até 01h00min da madrugada 

(aproximadamente 06h00min de descanso) variando de um pescador para outro.  

O repouso acontece apenas no retorno da pescaria. Um jangadeiro relatou que 

quando sai para a pescaria na madrugada e retorna pela manhã, não sai para pescar à 

tarde, vai apenas ao dia posterior, pois ressalta “agente precisa descansar...chega muito 

cansado...” (Jangadeiro- J1). Esta fala é comum entre boa parte dos jangadeiros, pois o 

cansaço, pela percepção dos pescadores, faz parte da rotina de trabalho, a qual exige 

muito esforço e energia por parte do pescador para realizar esta atividade de trabalho, 

evidenciando a importância do descanso e da alimentação para recompor o organismo 

para uma nova jornada. 

“Quando tem uma rede pra remendar vai remendar. Quando não tem, 
toma um banho, toma um café e vai dormir, as vêis nem vai dormir, fica 
brincando mesmo, mas o certo é dormir um soninho pra no outro dia ir 
de novo”(Jangadeiro-J2). 

 
Durante a pescaria de “gelo”, os jangadeiros descansam por um período maior 

de que 24h00min, englobando neste os horários de sono e de lazer. Esse tipo de pescaria 

é comumente realizado com saída as 14h00min e retorno as 10h00min da manhã 

seguinte. Ao chegar em casa, se alimentam, tomam banho, descansam e só retornarão as 

atividades de pesca apenas aproximadamente as 14h00min do dia posterior. É 

importante destacar que esta permanência prolongada no mar só é possível devido à 

existência do gelo para o acondicionamento do pescado e de alimentos, a fim de garantir 

a qualidade do produto e o fornecimento de energia para a realização do trabalho. 
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Capítulo 5 

Análise da alimentação dos jangadeiros e suas 
repercussões para a saúde 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados encontrados durante o processo 

de modelagem da atividade jangadeira. Dessa forma, serão apresentadas e discutidas as 

análises relacionadas à alimentação dos jangadeiros de Ponta Negra e as suas 

repercussões para a saúde destes pescadores. 

 

5.1 Análise da alimentação dos jangadeiros: uma abordagem geral da alimentação e 

sua relação com a atividade laboral 

Após as análises das ações conversacionais, por meio da Matriz de Inclusão de 

Comentários (Apêndice 8), associadas às observações da atividade, foi possível 

constatar que a atividade jangadeira desenvolvida pelos jangadeiros de Ponta Negra é 

desgastante. Sabe-se que a prática de empurrar e puxar a embarcação, associada ao 

manuseio das redes de pesca e ao transporte do pescado para a comercialização, 

demanda de um intenso esforço físico. A fadiga muscular proveniente deste esforço foi 

evidenciada por 95% dos jangadeiros de Ponta Negra. “De tanto é que o trabalho é 

forçado, o pessoal fica cansado, empurrar essa jangadinha aí cansa” (Jangadeiro- J1); 

“Tirar a rede e desmaiar o peixe, cansa, agente chega morto, com fome... vida de 

pescador é dura” (Jangadeiro- J6). “tem gente que não se alimenta direito. Às vezes 

pode até passar mal de cansado. Tanto trabalho aqui, o trabalho é pesado” 

(Jangadeiro- J11). 

No tocante à alimentação, foi possível constatar o baixo consumo de hortaliças 

por esta população, evidenciado através do registro de porções de tomates, cebolas e 

coentros apenas para temperar as preparações (67%). Dados semelhantes foram 

encontrados na pesquisa de Cascudo (2002); Murrieta (2001); Cerdeira, Rufino e Isaac 

(1997) ao estudarem a alimentação dos pescadores artesanais. Durante as visitas, foi 

possível constatar que  estes alimentos são adquiridos nos mercadinhos locais e não foi 

encontrada nenhuma horta comunitária nas residências dos pescadores entrevistados. 
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O alimento que apareceu em destaque, quando questionados sobre o que não 

pode faltar na mesa do pescador foi: o peixe frito, assado ou cozido (100%), estando o 

consumo deste na forma frita em 48% e pelos familiares em 95%. Outros alimentos 

destacados foram: feijão com carne (57%), arroz (52%) e a farinha de mandioca (52%) 

(Gráfico 5).  

 

 

As falas de alguns jangadeiros também demonstram essa realidade: 

“A farinha com peixinho frito, tem que ter toda hora” (Jangadeiro- J1). 

“O que eu acho que não pode faltar é o feijão e o peixe. É porque onde ta 
toda a vitamina. O peixe é pra fortalecer o corpo da gente através do 
exercício que a gente faz, pra dar força, né? O feijão e o peixe é o 
principal” (Jangadeiro- J2). 

“Alimentação de um pescador é uma alimentação muito boa porque nós 
“veve” da pesca, e você sabe é um alimento muito bom pra gente é uma 
comida barata, e nós nunca se abusa de comer peixe, eu não abuso de 
comer peixe. Tendo peixe pra comer em casa eu como peixe todo dia (...). 
Como peixe todo dia... dispenso a carne e vou no peixe “(Jangadeiro – 
J3). 
 

Estes dados corroboram com os achados de Cerdeira, Rufino e Isaac (1997); 

Walter (2000); Murrieta (2001); Araújo (2001); Cascudo (2002) onde, em suas 

pesquisas, demonstram que na cultura alimentar dos pescadores artesanais, como é o 

caso dos jangadeiros, os alimentos que se destacam são o peixe, carne de sol, farofa, 

mandioca, farinha de mandioca, farinha de milho, bolachas, rapadura, côco, caju e café. 

Através das ações conversacionais foi possível constatar também que 90% dos 

jangadeiros possuem o hábito de consumir alimentos antes da expedição de captura, 

principalmente quando esta é realizada após o horário do almoço. O almoço é realizado 

Gráfico 5: Alimentos representativos da dieta dos jangadeiros de Ponta Negra 
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por volta das 12h30min – 13h00min, onde os alimentos em destaque nessa refeição são 

o arroz, macarrão, feijão, farinha, peixe ou frango assado e as vezes carne guisada ou 

assada. “Arroz, feijão, que é forte e peixe que é saudável, pra mim é isso” (Jangadeiro- 

J11). Esta alimentação rica em carboidratos é de extrema importância para a liberação 

de glicose, essencial para o fornecimento imediato de energia necessária ao 

desenvolvimento da atividade. Poucos relatam consumir verdura “agente come quando 

tem”, enfatiza o jangadeiros – J2 

Outro ponto importante evidenciado a partir das ações conversacionais, diz 

respeito à diferença entre o tipo e o volume de alimento consumido durante as pescarias 

de “gelo” e a pescaria de “inda e vinda”.  

Observou-se que durante a pescaria de “gelo”, realizada comumente durante a 

época do verão (nos meses de outubro a maio), os pescadores podem passar até 

24h00min no mar. Estes iniciam a expedição de captura por volta das 14h00min, 

alimentando-se geralmente arroz e/ou macarrão, feijão, farinha e peixe frito. Para este 

tipo de expedição, os alimentos mais consumidos são o arroz (62%), a farinha de 

mandioca (57%), o peixe (frito, assado ou cozido) (52%), o frango (43%) e bolachas/ 

biscoitos (43%) (Gráfico 6).  

 

 

A sobra destes alimentos é desprezada ao mar, segundo 48% dos jangadeiros 

entrevistados (gráfico 7), pois estes conseguem perceber que após a manipulação destes 

alimentos há um risco de contaminação. Percebe-se que os jangadeiros não sabem 

explicar o porquê deste fato, mas as experiências no cotidiano da atividade, o saber-

fazer comum em comunidades tradicionais, os ensinam que estes alimentos devem ser 

Gráfico 6: Alimentos / Preparações consumidas durante a pescaria de “gelo” 
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desprezados. As falas de alguns jangadeiros corroboram com esta análise:“Porque a 

gente já vai comer comida, o feijão o arroz, e come aquela comida. Colocou a colher 

na boca, tirou, botou dentro de novo se a gente for mexer com ela, tocou na comida de 

novo a comida fica azeda” (jangadeiro – J1); “Você pode pegar uma comida, se você 

botar a colher na boca e botou naquele negócio, tampou ele e deixou; você basta deixar 

ele uma hora ele tá azedo” (Jangadeiro – J10); “Eu mesmo jogo fora porque tem muitas 

vezes que azeda e a gente não pode jamais comer. No momento que a gente ta comendo 

deixa a colher dentro e azeda a comida, ai a gente joga e o peixe come” (Jangadeiro- 

J14). 

Este fato evidencia a necessidade de ações voltadas para a manipulação segura 

dos alimentos, a fim de proporcionar uma durabilidade maior destes em alto mar, para 

que se possa realizar uma alimentação segura, sob o aspecto sanitário, durante a 

atividade laboral dos jangadeiros. 

 

 

Outro fato relacionado à problemática da contaminação alimentar está 

relacionado ao consumo de feijão a bordo da embarcação. 67% dos jangadeiros 

consideram arriscado levar feijão para o consumo em alto mar devido o seu 

perecibilidade. “leva mais arroz, porque arroz, ele não fica azedo assim tão depressa, o 

feijão fica, mas o arroz...” (Jangadeiro – J1) “levo uma bolacha, leva um peixe frito 

feito. Uma comidazinha mais, um suco porque eu gosto mais do que feijão, toda vez que 

eu como feijão eu me sinto mal” (Jangadeiro- J5).  

Quando questionados sobre a principal causa da contaminação dos alimentos, 

95% responderam que os alimentos se estragam devido à temperatura de 

armazenamento inadequado (Gráfico 8). 100% dos pescadores reconhecem a 

Gráfico 7: Destino das sobras dos alimentos que são levados para a expedição de captura 
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necessidade do gelo para o armazenamento dos alimentos. No entanto, não o utilizam 

devido ao custo de produto. 

 

  

Os alimentos prontos para o consumo como arroz, feijão, carne, frango, cuscuz e 

peixe são levados para a expedição de captura em potes ou sacos plásticos e são 

acondicionados na escotilha da embarcação sem nenhum tratamento de refrigeração que 

garanta a qualidade microbiológica destes alimentos. Percebeu-se a que a estrutura atual 

da embarcação não permite o acondicionamento adequado destes alimentos. 

Segundo a OMS, estima-se que as enfermidades causadas por alimentos 

contaminados constituem um dos problemas sanitários mais difundidos no mundo de 

hoje. Quando os alimentos cozidos se esfriam a temperatura ambiente, os 

microorganismos iniciam a sua proliferação. Dessa forma, convém consumi-los 

imediatamente após a cocção ou acondicioná-los em condições de frio em torno ou 

inferior a 10ºC (SILVA JR, 1995). 

Constatou-se que 86% dos jangadeiros levam alimentos de casa para serem 

consumidos durante a pescaria, não existindo um horário fixo para a ingestão destes. 

Pelas análises das conversas, infere-se que esta alimentação é realizada enquanto as 

redes estão no mar, conforme comenta o Jangadeiro – J5: Quando eu termino de arriar 

eu vou ajeitar a comida, faze um lanche, um negócio. Ai eu vou...e quando e termino de 

lanchar, demoro uns vinte minutos mais ou menos pra o cume assentar. Ai vou começo 

a puxar de novo e depois venho embora pra casa. 

É importante destacar que o tempo de viagem de ida, dependendo do pesqueiro 

escolhido, não é menor do que 30 minutos e levando-se em consideração que os 

jangadeiros ainda gastam, em média, 40 minutos para colocar a rede no mar, o tempo 

em que os alimentos prontos para o consumo permaneceram armazenados em condições 

inadequadas de temperatura é superior a 30 minutos. Este procedimento potencializa o 

Gráfico 8: Principais causas de deterioração dos alimentos, segundo os jangadeiros de Ponta Negra 
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risco destes pescadores desenvolverem doenças de origem alimentar, como já ocorreram 

com alguns jangadeiros conforme demonstra o relato a seguir: 

“Tem uns que não liga não com o mau cheiro e come assim mesmo 
porque leva só aquilo, né? Eu não, quando sinto o mau cheiro eu falo e 
levo um negocio reservado pra fazer outra comida que é o peixe,né? Que 
faz lá com o cuscuz ou senão o feijão ou o arroz ta azedo não vamos 
comer isso ai não. Se a mistura ta boa nós come só a mistura com o peixe 
o outro nós guarda num cantinho ai reservado quando chega certo ponto 
nós solta, se cume passa mal” (Jangadeiros – J3) 

Estes resultados corroboram com os achados de Andrade (2000) e Rosa e Mattos 

(2007). Andrade (2000), em sua pesquisa constatou que gastrenterites, devido à 

contaminação da água e alimentos são as doenças que mais acometem os pescadores. 

Rosa e Mattos (2007), também faz menção à presença de doenças gastrintestinais entre 

os pescadores, sendo estas representadas por gastrite, úlcera e outros problemas no 

estômago.   

Dentre os pescadores que levam para a expedição de captura, alimentos prontos 

para o consumo, treze (62%) jangadeiros afirmaram que suas esposas são as 

responsáveis pela manipulação dos alimentos a serem consumidos em alto mar, sete 

(33%) preparam seu próprio alimento e apenas um (5%) repassam esta responsabilidade 

para as suas mães. Constatou-se também que 57% dos jangadeiros sentem-se 

“indispostos” e sonolentos após a refeição, mas nenhum relato foi encontrado 

associando esta indisposição com os acidentes de trabalho. 

No tocante a pescaria de “inda e vinda”, segundo os pescadores da região, este 

tipo de pescaria é geralmente realizada no período de inverno (nos meses de junho a 

setembro), onde os pescadores iniciam o processo de pescaria por volta da 01h00min da 

madrugada e retornam por volta das 09h00min ou 10h00min, dependendo da velocidade 

do vento, para aqueles que utilizam apenas a vela. Para as embarcações que utilizam o 

motor este tempo é reduzido em torno de 01 hora de viagem (ida e volta).  

A maioria dos jangadeiros (95%), afirmam realizar a ultima refeição (jantar) por 

volta das 19h00min, sendo esta composta por pão, sopa, cuscuz, peixe frito com farinha, 

café com açúcar etc. Apenas 5% dos jangadeiros consomem café com açúcar e pão com 

margarina ou peixe antes da expedição de captura “mesmo tarde eu preciso comer, nem 

que seja um pão, tem que comer pra ir pra maré” (Jangadeiro – 12). 

Constatou-se que se o tempo continuar bom, ou seja, sem vento e chuvas fortes, 



Produção Pesqueira Artesanal:  diagnóstico ergonômico e bases para um planejamento nutricional situado e a  promoção da saúde dos jangadeiros                           Larissa P. de Oliveira  

87 

 

comum neste período, alguns partem novamente no início da tarde (13h30min) e 

retornam no início da noite (19h00min). Porém, de acordo com relatos dos jangadeiros 

essa prática é arriscada: “Agora no inverno é de uma da madrugada às nove da manhã. 

E é muito raro sair um à tarde, porque nessa época agora que a gente tá é muito 

arriscado sair à tarde” (Jangadeiro – J17). Para a pescaria realizada neste horário, 

segundo os jangadeiros, é imprescindível que o pescador realize uma refeição (almoço) 

antes da expedição de captura. Este almoço é geralmente constituído por arroz ou 

macarrão, feijão, peixe ou frango assado ou às vezes, carne guisada ou assada e farinha 

de mandioca “tem que fazer o cume em casa, aproveitar que tem almoço e encher a 

barriga, porque se acontecer alguma coisa, já está abastecido”, enfatiza o jangadeiro- 

J2, associando a importância de está alimentado, caso corra um acidente. 

Constatou-se também que como esta é uma pescaria de “ida e vinda”, apenas 

52% dos pescadores costuma levar alimentos para o consumo durante a atividade. No 

entanto, o tipo e a quantidade de alimentos desta pescaria, comparando-se com a 

pescaria de “gelo”, se diferencia, destacando-se a presença de alimentos industrializados 

como bolachas doces e salgadas (57%); farinha de mandioca, utilizada nas preparações 

de peixe frito e do pirão (33%); frutas, como banana, caju, manga, goiaba, melão e 

laranja (29%) (Gráfico 9).  

 

 

Destaca-se também a presença do consumo de fumo para minimizar a sensação 

de fome ocorrida pela ausência de uma ingestão adequada de alimento, como relata o 

jangadeiro “Lá na maré, quando como, só gosto de comer bolacha, não como comida 

pesada. Mastigar o fumo também é bom, espanta a fome danada” (jangadeiro J12) 

Gráfico 9: Alimentos/ Preparações consumidas durante a pescaria de “inda e vinda” 
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Percebeu-se que a preparação do pirão e do peixe frito com farinha, é realizado 

logo ao amanhecer do dia, mas a preparação deste é variável, segundo o jangadeiro -J11 

“A gente prepara o pirãozinho bem cedo, amanhece e agente come, mas só faz se tiver 

peixe né? quando da pouco, só come quando nós chega em casa, né?” 

É importante chamar a atenção que 48% dos jangadeiros desenvolvem suas 

atividades (pescaria de “inda e vinda”) sem realizar pausas para o lanche, já que estes 

não levam nenhum tipo de alimento para reposição energética. Este fato pode 

influenciar negativamente durante a atividade, visto que a baixa concentração de glicose 

sanguínea além de outros nutrientes presentes nos alimentos pode reduzir a capacidade 

para o trabalho e a concentração para o desenvolvimento da atividade aumentando 

assim, os riscos de acidentes no trabalho (AMORIM, 2002). Soma-se a isso, as 

condições adversas (condições climáticas) em que esta atividade é desenvolvida, o que 

segundo o relato do jangadeiro J14, reforça a necessidade de se realizar a alimentação 

durante a atividade. 

 “A gente tem que ta comendo alguma coisa no momento que a gente ta 
trabalhando. Um vai arriando a rede e o outro vai comendo alguma 
coisa, depois troca a função pra outro ficar arriando a rede e o outro se 
alimentando porque se acontecer alguma coisa, se o tempo muda já ta 
abastecido, porque quando acontece vai tudo embora e se não tiver 
comido é ruim, por isso tem que levar sempre comida, mesmo que seja 
para ir ali e voltar” (Jangadeiro- J11). 

Para ambos os tipos de pescaria, desenvolvidas pelos jangadeiros (“ida e vinda” 

e “gelo”), observou-se que, com relação ao consumo de líquidos durante a expedição de 

captura, 100% dos jangadeiros consomem água (levam água em garrafas peti de 

refrigerante de dois litros). Outras bebidas em destaque são os sucos artificiais (33%) e 

refrigerantes (14%) (Gráfico 10). 

  

 Gráfico 10: Principais líquidos ingeridos pelos jangadeiros de Ponta Negra durante a expedição de 

captura  
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Os relatos dos jangadeiros confirmam essas afirmações:  

 “Muita, muita água... Leva uma garrafa congelada né? Formada gelo, 
ai vai descongelando aos poucos e eu vou tomando ou então eu levo uma 
garrafa térmica que eu tenho em casa. Eu boto gelo em casa, boto um 
pouco d’água e levo água quente porque quando vai secando eu vou 
abastecendo” (Jangadeiro – J5). 
 
“É mais água! Suco é só mais na hora que termina de fazer um lanche. 
Às vezes leva um refrigerante, mas é só água mesmo” (Jangadeiro- J1). 
 
 

O consumo de líquidos durante a atividade é essencial para garantir a 

manutenção da saúde e desempenho físico. Devido à maior perda de água e eletrólitos, 

através da sudorese, é indicado que os jangadeiros ingiram fluidos antes e durante a 

atividade de trabalho que, na maioria das vezes, principalmente durante a pescaria de 

“gelo”, é realizada sob o sol intenso favorecendo o processo de desidratação. 

Também para ambos os tipos de pescaria, observou-se que, segundo relatos dos 

pescadores, 86% dos jangadeiros acham que a responsabilidade do fornecimento dos 

alimentos a serem consumidos durante a expedição de captura é de responsabilidade dos 

donos da jangada, enquanto que 9% concordam que é do Marchante e apenas 5% afirma 

que é de responsabilidade do próprio pescador (Gráfico 11).  

  

 

 Esta é uma problemática evidenciada na região, já que 100% dos donos da 

embarcação acham que esta responsabilidade é do marchante, pois os lucros destes, com 

a pescaria, são maiores e eles estão trabalhando para o marchante. Cascudo (2002) 

corrobora com os pescadores na medida em que afirma que a referida função em 

questão deveria ser do marchante. Essa problemática agrava ainda mais as condições de 

alimentação dos jangadeiros, na medida em que estes não possuem a certeza de que irão 

Gráfico 11: Responsabilidade do fornecimento da alimentação destinada à expedição de captura 
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se alimentar durante a expedição de captura, conforme relato: “Agente não leva nada 

(...) Dá fome, mas é porque o dono da embarcação aqui parece que tem pena de levar, 

aí fica com fome. O dono, o dono é que é o culpado” (Jangadeiro- J 13). 

Independente do tipo de pescaria percebeu-se outra problemática na região no 

tocante a higienização dos utensílios utilizados para a alimentação. Constatou-se que 

71% dos jangadeiros realizam a lavagem dos utensílios apenas com a água do mar, 

enquanto que 10% lavam com água doce, armazenadas na jangada em garrafas 

plásticas, e 19% realizam este procedimento com água salgada e, ao chegar a suas 

residências, utilizam água doce neste procedimento (Gráfico 12). Como citado em 

linhas anteriores, à higienização inadequada destes utensílios reflete num risco potencial 

de desenvolvimento de doenças veiculadas por alimentos, evidenciando a necessidade 

do desenvolvimento de capacitações acerca desta temática. 

 

 

Outro aspecto que merece destaque ao analisar a alimentação desta comunidade, 

diz respeito à renda advinda da expedição de captura e o seu destino para à aquisição de 

alimentos. Fazendo-se uma abordagem geral sobre este assunto, pode-se constatar que 

esta renda, segundo 62% dos pescadores entrevistados, não consegue suprir as 

necessidades diárias de alimentação da família, principalmente quando estes possuem 

mais de dois filhos. Este fato faz com que o pescador necessite realizar outras 

atividades, que não são relacionadas à pesca, para esta complementação financeira, indo 

em contra ao que é preconizado pelo Estatuto da Colônia Z 04 de Pesca e Aquicultura 

de Natal, o qual proíbe o pescador profissional de desenvolver outras atividades não seja 

relacionada à atividade pesqueira (Gráfico 13). 

Gráfico 12: Procedimentos de lavagem de utensílios utilizados para a alimentação durante a expedição 

de captura em Ponta Negra 
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É importante ressaltar que 33% dos jangadeiros destacam que a renda só é 

suficiente para a aquisição de alimentos se os jangadeiros controlarem os gastos durante 

a semana, como cita o Jangadeiro – J6. 

“Dá variado, assim! As vez..tem semana que a gente pega, tem semana 
que a gente não pega! Ai na semana que pega compra um negocinho 
bom, e na outra já vai diminuir porque não dá, ai já fica meio fraco! Se o 
pescador não tiver tirando por fora só naquela pescaria não dar pra 
sustentar sua família. E pior, pescador tem três, quatro filho só a 
pescaria dele mesmo... A pescaria é o seguinte se você for pegar hoje 
tudo numa boa ai amanhã vai e num pega, tem que se virar noutras 
coisas. Ele não vai viver com fome, entendeu? Tem que se virar, tem que 
pescar, se não tiver de um jeito tem de outro” (Jangadeiro – J6). 

Por fim, também foi possível destacar que as esposas e os filhos possuem um 

papel importante neste processo, na medida em que ajudam os jangadeiros na busca de 

rendas extras a pescaria, pois, como citado em linhas anteriores, a renda familiar desta 

população é de até um salário mínimo para 52% dos jangadeiros. 

A partir destas análises infere-se que a permanência desta realidade na 

comunidade jangadeira pode contribuir para a instalação de um quadro de insegurança 

alimentar diminuindo a qualidade de vida desta população e o desempenho de suas 

atividades laborais.  

Em conformidade com o caput do Art. 3º da lei LEI Nº 11.346, DE 15 DE 

SETEMBRO DE 2006: 

“A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de 
todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que 
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente sustentáveis” (Art. 3º da lei LEI Nº 11.346, 
2006). 

Gráfico 13: Suficiência da renda advinda da pescaria para a aquisição de alimentos  
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Assim, deduz-se que o desenvolvimento de oficinas de educação nutricional e 

manipulação segura dos alimentos possam contribuir para a adoção de hábitos 

alimentares saudáveis, respeitando a cultura e as condições de acesso aos alimentos, e 

de práticas sanitárias adequadas, contribuindo assim para a promoção da saúde e 

transformação da atividade. 

 

5.2 Análise qualitativa da alimentação dos jangadeiros 

A análise qualitativa dos alimentos consumidos pelos jangadeiros de Ponta 

Negra foi realizada através da aplicação do Questionário de Frequência Alimentar 

(QFA) (Apêndice 6). Buscou-se também, com essa análise, entender os aspectos 

culturais que envolvem o ato de se alimentar associando-os aos hábitos alimentares dos 

jangadeiros e os riscos para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis 

como o diabetes, hipertensão, dislipidemias, bem como o desenvolvimento da 

obesidade, que sozinha, aumenta o risco dessas e de outras doenças graves. Para tanto, 

foram utilizadas como referência as recomendações do Guia alimentar para a população 

brasileira (BRASIL, 2006), que contem diretrizes para a promoção da saúde e 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. 

Uma análise do consumo alimentar da população de jangadeiros de Ponta Negra 

é de extrema importância para que se possa avaliar a dieta habitual e auxiliar na adoção 

de práticas alimentares saudáveis, propondo recomendações adequadas para o tipo de 

atividade desenvolvida, bem como contribuir para a promoção da saúde desta 

população. 

Para um melhor entendimento dos resultados coletados a partir da análise do 

QFA, as discussões foram divididas em oito grupos a seguir: grupo I- cereais, raízes e 

tubérculos, grupo II- hortaliças, grupo III- frutas, grupo IV- Leite e produtos lácteos, 

grupo V- carnes e ovos, grupo VI- leguminosas, grupo VII- Açúcares e grupo VIII- 

Óleos e gorduras, Conforme o referido Guia Alimentar para a população brasileira 

(BRASIL, 2006). 

Dentre os alimentos constituintes do grupo I- cereais, raízes e tubérculos, os 

mais consumidos são o arroz cozido (86%), o pão francês (86%), a farofa/farinha de 

mandioca (81%), o macarrão (48%) e o cuscuz (33%), os quais apresentam baixo custo 
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e alto valor energético. Observa-se também, com menor frequência, o consumo de 

biscoito cream-cracker, 76% o consomem semanalmente, da tapioca (62%), da 

mandioca cozida (57%), da batata doce (43%) e do cuscuz (43%). 

Além da ingestão dos alimentos deste grupo estar acima da quantidade 

recomendada (eles consomem diariamente cerca de nove porções enquanto o Guia 

alimentar para a população brasileira (BRASIL, 2006) preconiza seis porções diárias), 

estes são pobres em fibras, contrariando a recomendação do referido Guia, que 

preconiza o consumo de carboidratos complexos (amido), como cereais, de preferência 

integrais, tubérculos e raízes, para garantir 45% a 65% da energia total diária da 

alimentação. Nesta alimentação também há pouca variedade nos tipos de alimentos 

consumidos, os nutrientes fornecidos não são suficientes para garantir a nutrição e a 

saúde adequadas, podendo ocasionar, a longo prazo, algum tipo de deficiência 

nutricional (BRASIL, 2006). 

É importante destacar que o pão, o cuscuz e a farinha de mandioca são 

alimentos, deste grupo, mais consumidos durante a pescaria. O pão é frequentemente 

consumido com a adição de margarina. O cuscuz ou a própria farinha de milho é 

utilizada para a preparação de um quarenta (um tipo de cuscuz temperado com cebola e 

tomate). Já a farinha é utilizada tanto pura, adicionada ao feijão e o arroz para dar liga e 

consistência, quanto para empanar alimentos que vão à fritura ou como ingrediente para 

o pirão de peixe. Este último é consumido por 24% dos jangadeiros diariamente, 10 % 

semanalmente, e por 29% mensalmente. Esse hábito oferece risco à saúde, pois aumenta 

o aporte calórico sem elevar a ingestão de fibras alimentares, diminuindo o tempo de 

saciedade fazendo com que haja a necessidade do aumento do número de refeições 

diárias. 

Com relação ao grupo II- Hortaliças foi possível constatar que há uma grande 

deficiência no consumo de alimentos deste grupo por essa população. A ingestão diária 

não atinge a recomendação proposta pelo guia (três porções diárias). Infere-se tal fato 

por dois motivos bastante relevantes: o primeiro refere-se ao preço de tais produtos, e o 

segundo, ao hábito alimentar brasileiro.  

Sabe-se que as hortaliças apresentam vida de prateleira bem inferior quando 

comparadas aos grãos, fazendo com que haja uma maior necessidade de cuidados para 

seu transporte, armazenamento e exposição. Esses cuidados podem provocar uma 
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elevação nos preços, acarretando o afastamento desses produtos da mesa dos 

jangadeiros, pois a renda advinda da pesca não é suficiente para a aquisição destes 

produtos. Percebeu-se que a ausência de espaço para o cultivo em suas residências, ou 

de terras apropriadas para o plantio, bem como o desconhecimento a cerca da 

construção de hortas comunitárias, contribuem ainda mais para a ausência do consumo 

destes alimentos. 

As hortaliças são um importante componente da dieta, sendo tradicionalmente 

servidas junto com um alimento protéico (carne ou peixe) e um carboidrato (massa ou 

arroz). Elas fornecem não apenas variedade de cor e textura às refeições, mas também 

nutrientes importantes como vitaminas do complexo B, vitamina C, carotenóides e 

polifenóis. Segundo Favell (1998) apud Carvalho et al (2006), as hortaliças possuem 

baixo teor de gordura e calorias, bem como um relativo baixo teor protéico. No entanto, 

algumas destas são ricas em carboidratos e fibras e fornecem níveis significativos de 

micronutrientes à dieta (CARVALHO et al 2006). 

Constatou-se que as hortaliças presentes nos hábitos alimentares destes 

pescadores são aquelas utilizadas como condimentos ou aquelas com menores preços. 

Dentre estas, destacam-se o coentro, com 81% do consumo diário, seguidos da 

cebolinha (76%), cebola (76%), tomate (71%) e cenoura (43%). Com relação às 

hortaliças de baixo custo, destaca-se o consumo de alface (52%) e o jerimum (29%), 

estando o consumo destes mais significativo quando se faz uma análise da ingestão 

semanal. 

Assim como as hortaliças, o consumo de frutas – grupo- III na população dos 

jangadeiros é relativamente baixo (varia entre uma a duas porções diárias enquanto 

preconiza-se o consumo de três porções), sendo consumidas apenas aquelas com o 

preço mais baixo no mercado, como a laranja (33%) e a banana (33%), ou as frutas da 

estação. 

As frutas, por possuírem uma grande quantidade de vitaminas, minerais e fibras, 

são considerados alimentos nutricionalmente importantes na dieta. No entanto, segundo 

Melo et al (2008), nos últimos anos, uma maior atenção tem sido dada a estes alimentos 

já que evidências epidemiológicas têm demonstrado que o consumo regular de frutas 

está associado à redução da mortalidade e morbidade por algumas doenças crônicas não 

transmissíveis. Os autores ainda completam, afirmando que o efeito protetor exercido 
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por estes alimentos tem sido atribuído à presença de fitoquímicos com ação 

antioxidante, dentre os quais se destacam os polifenóis.  

Os polifenóis são os antioxidantes frequentemente encontrados nas dietas. 

Segundo Carvalho et al (2006), esta classe compreende uma diversidade de compostos, 

dentre eles flavonóides (morango), flavinóides, ácidos fenólicos, cumarinas, taninos e 

lignina que participam dos processos metabólicos responsáveis pela cor, adstringência e 

aroma dos alimentos e possuem propriedades anti-carcinogênicas, anti-inflamatórias e 

anti-alérgicas (CARVALHO, et al 2006). 

Segundo o Ministério da Saúde (2006) a trilogia frutas, legumes e verduras é 

utilizada para enfatizar a importância da variedade alimentar e também porque esses 

grupos de alimentos devem ser parte importante das refeições e não somente lanches 

ocasionais. O consumo regular de uma variedade de frutas, legumes e verduras, 

juntamente com alimentos ricos em carboidratos pouco processados, oferece garantia 

contra a deficiência da maior parte das vitaminas e minerais, isoladamente ou em 

conjunto, aumentando a resistência às infecções. Além de ricos em nutrientes, possuem 

baixo teor energético, portanto o consumo adequado desses alimentos auxilia na 

prevenção e no controle da obesidade e, indiretamente, contra outras doenças crônicas 

não-transmissíveis (diabetes, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer), cujo risco é 

aumentado pela obesidade (BRASIL, 2006). 

Com relação ao consumo de leite e produtos lácteos – grupo IV pode-se 

observar, de forma geral, que estes alimentos não contribuem de forma significativa na 

composição da dieta da população dos jangadeiros.  

O queijo, o iogurte natural e o leite integral são os alimentos mais consumidos 

deste grupo, porém nenhum deles é ingerido em freqüência adequada e quantidade 

significante. O leite integral compõe a dieta de 10% deles, diariamente; o iogurte é 

consumido por 33% deles, semanalmente; e o queijo, alimento consumido com mais 

freqüência, compõe a dieta de 14% deles diariamente, e de 57% semanalmente, estando 

em destaque o queijo mussarela, pelo seu baixo custo, quando comparados a outros 

tipos de queijo. Alimentos como iogurte diet, leite fermentado, leite desnatado, coalhada 

e requeijão, não são consumidos pelos jangadeiros devido ao alto custo destes produtos. 
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A maioria da população (76%) não consome nenhum alimento do grupo dos 

lácteos diariamente e apenas 24% o faz (consomem apenas uma porção), mas mesmo 

assim, estes não conseguem atingir a recomendação proposta pelo Guia Alimentar para 

a população Brasileira (BRASIL, 2006), o qual sugere a ingestão de três porções de leite 

e derivados diariamente para que se consiga uma alimentação equilibrada.  

De acordo com o MS (2006), o leite e seus derivados (queijos, iogurtes) são as 

principais fontes alimentares de cálcio, além de fornecerem proteínas de boa 

digestibilidade e alto teor de aminoácidos essenciais, lipídeos e outros micronutrientes 

importantes como a vitamina B2, A, D e B12 e oligoelementos como fósforo, magnésio, 

potássio e zinco. O cálcio, além de fundamental para a formação e manutenção da 

massa óssea e dentária, exerce diversas outras funções importantes como: o transporte 

em nível de membrana celular, contração muscular (regulação do ritmo cardíaco e 

pressão arterial), transmissão de impulsos nervosos e secreção glandular (CUPPARI, 

2005), coagulação sanguínea e ativação de sistemas enzimáticos (IEA, 2004).  As 

recomendações (DRIs – Dietary Reference Intake) para a ingestão diária deste 

micronutriente, em dietas de 2.000 Kcal dia são de 1.000mg para adultos e 1.200mg 

para idosos. 

Um dos principais problemas relacionados à deficiência na ingestão de fontes de 

cálcio é a osteoporose, que é uma doença na qual a massa óssea vai perdendo sua 

densidade devido à quantidade de cálcio fixado nos ossos ser menor que a quantidade 

reabsorvida (BRASIL, 2006). No caso dos jangadeiros, a exposição solar e a prática de 

exercícios físicos, inerente a atividade de trabalho, auxiliam na fixação do cálcio na 

matriz óssea, porém, esses fatores positivos não são suficientes caso a ingestão deste 

mineral seja inadequada. 

É importante ressaltar que a redução do consumo de leite é uma tendência 

preocupante observada na população brasileira. A sua substituição pelo refrigerante 

acarreta prejuízo da disponibilidade de cálcio e dificuldade de fixação deste mineral na 

matriz óssea (BRASIL, 2006). Foi constatada, durante as pesquisas com os jangadeiros, 

a alta preferência do consumo de refrigerantes, já que estes são mais acessíveis dos que 

o leite e seus derivados. 

Outra ressalva importante a se fazer diz respeito à composição química dos 

produtos lácteos consumidos por estes pescadores. Além de insuficientes em 
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quantidade, dos 24% que consomem produtos lácteos diariamente, apenas 10% deles 

consomem leite integral e 14% ingerem queijo mussarela, estes produtos contém uma 

quantidade considerável de gordura saturada; nutriente que deve ser consumido com 

moderação devido à sua relação com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 

outras alterações metabólicas. 

No tocante ao consumo de alimentos pertencentes ao grupo V- carnes e ovos, 

conhecidos principalmente por fornecerem proteínas de alto valor biológico, o peixe é o 

mais consumido (67% o consomem frito diariamente). O consumo diário de alimentos 

deste grupo entre os jangadeiros chega a atingir o triplo da quantidade recomendada 

pelo do Guia (uma porção) devido ao peixe participar de várias refeições por ser um 

alimento de fácil acesso, já que estes pertencem a uma comunidade de pescadores. O 

ovo é o terceiro alimento mais consumido entre eles, participando da dieta diária de 

24% destes pescadores. Semanalmente observa-se o consumo de carne cozida e carne 

de sol (71% da população); frango assado (62% deles); o ovo frito (48%). 

O fato de consumirem peixe diariamente tem suas vantagens e desvantagens. 

Como vantagem, tem-se que o peixe é um alimento rico em ácidos graxos essenciais, 

além de ser fonte de cálcio e, como todas as carnes, serem boas fontes de aminoácidos 

essenciais, ferro de alta biodisponibilidade e vitamina B12. Os ácidos graxos ômega 3, 

principalmente o ácido eicosapentaenóico -EPA e ácido docosahexaenóico- DHA 

contidos na carne do peixe, são responsáveis por inúmeros benefícios como auxílio na 

prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, hipertensão, inflamações em geral, 

asma, artrite, psoríase e vários tipos de câncer (SUÁREZ-MAHECHA et al, 2002). 

Outra vantagem do peixe é que, o comparado as carne vermelhas e ao frango ele possui 

menor teor de colesterol. 

Apesar de consumirem este alimento tão saudável, a desvantagem encontra-se na 

técnica dietética utilizada pelos jangadeiros para a preparação, já que 67% desta 

população consomem o peixe frito, ou seja, é acrescentado a este alimento quantidade 

considerável de carboidrato e gordura, pois são usados farinha e óleo de soja para tal 

preparação. Constatou-se que o peixe cozido é consumido por 43% dos jangadeiros, 

ressaltando que este fato ocorre apenas uma vez por mês. O ovo também é consumido 

sempre frito, o que também contribui para o aumento no consumo de gordura. 



Produção Pesqueira Artesanal:  diagnóstico ergonômico e bases para um planejamento nutricional situado e a  promoção da saúde dos jangadeiros                           Larissa P. de Oliveira  

98 

 

Estudos demonstram que o óleo de soja não é o mais adequado para ser utilizado 

em frituras do ponto de vista nutricional, pois, em altas temperaturas há a degradação 

das inúmeras insaturações contidas neste produto, gerando, além da perda das 

propriedades benéficas dos óleos vegetais, a formação de produtos tóxicos. A extensão 

dessas reações (decomposição, a oxidação, polimerização e hidrólise) depende das 

condições de fritura (temperatura, duração e aeração envolvida), do tipo de alimento a 

ser frito, e também do tipo de preparo. Se está empanado, como na preparação do peixe 

frito, partículas da superfície podem se desprender para o óleo e serem queimadas, 

carbonizando-o, originando o seu escurecimento e conferindo sabores e aromas 

desagradáveis ao alimento, ao mesmo tempo em que aceleram a degradação deste (ANS 

et al,1999; MARQUES et al, 2009). Soma-se a isso, o fato dos jangadeiros praticarem a 

reutilização deste óleo para outras preparações. 

O consumo de alimentos pertencentes ao grupo das leguminosas- grupo VI, está 

de acordo com o que é preconizado pela Guia alimentar (BRASIL, 2006), que 

recomenda o consumo diário de uma porção de leguminosas. Os representantes mais 

significativos deste grupo são o feijão marrom ou preto com carne, consumidos 

diariamente por 71% deles.  

O feijão comum (Phaseolus vulgaris, L.) é uma das leguminosas mais 

consumidas no Brasil apresentando-se como uma importante fonte de nutrientes, já que 

o mesmo possui proteínas, carboidratos complexos, vitaminas, minerais e fibras. No 

entanto, todo o potencial nutritivo deste alimento torna-se impossibilitado de utilização 

dependendo das técnicas dietéticas utilizadas para o seu consumo (PEREIRA e COSTA, 

2000). Para aumentar a utilização biológica do ferro e de outros minerais de origem 

vegetal contido neste alimento, recomenda-se o consumo concomitante de alimentos 

ricos em vitamina C, provenientes das frutas, legumes e verduras. (BRASIL, 2006), o 

que não foi evidenciado na alimentação dos jangadeiros.  

Os feijões contêm ainda fibra alimentar, vitaminas do complexo B, ferro, cálcio 

e outros minerais, bem como em compostos bioativos, além de conter pequenas 

quantidades de gorduras, quase toda do tipo insaturada (BRASIL, 2006). 

No entanto, a forma de preparação do feijão realizado pela maioria dos 

jangadeiros compromete a qualidade nutricional do produto e oferece risco as saúde. 

Percebeu-se que, para a preparação destes, os jangadeiros adicionam carnes ricas em 
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sódio (carne de charque, carne-de-sol e carne seca), além do cloreto de sódio adicionado 

com tempero, contribuindo para o risco de doenças cardiovasculares, como a 

hipertensão.  

Com relação ao consumo dos alimentos pertencentes ao grupo dos açúcares – 

grupo VII, os jangadeiros ultrapassam consumo recomendado (1porção diária). Tem-se 

que dentre este alimentos, os mais consumidos pelos jangadeiros de Ponta Negra são o 

açúcar refinado, consumido por 95% deles diariamente para adoçar bebidas como café e 

sucos; a goiabada (48%); o bolo comum (38%); o sorvete/ picolé (48%); e a rapadura 

(43%), incluídos na dieta semanalmente.  

Um dado relevante identificado após a análise do QFA é o de que 62% dos 

jangadeiros entrevistados consomem, diariamente, suco artificial ou refrigerante, os 

quais têm grande quantidade de açúcar e no caso do primeiro, geralmente ainda 

acrescenta-se tal ingrediente. O alto consumo de refrigerante (33% o consomem 

diariamente) foi demonstrado na Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002- 2003, a qual 

mostrou um aumento de 400% no consumo de refrigerante quando comparado ao 

consumo desta bebida na década de 70. 

Segundo o Ministério da Saúde (2006), a ingestão de açúcares deve fornecer 

menos de 10% da energia ofertada pela dieta diária, pois dietas com altos teores de 

açúcares simples estão associadas ao excesso de peso e obesidade, que são fatores de 

risco relacionados a alterações metabólicas de significativa importância para a saúde 

pública. 

Por fim, no tocante ao consumo de alimentos pertencentes ao grupo de óleos e 

gorduras, grupo-VII, constatou-se que, indiscutivelmente, o óleo de soja, usado na 

preparação mais consumida por esta população, o peixe frito, é o alimento mais ingerido 

entre os alimentos integrantes do grupo de óleos e gorduras, sendo utilizado diariamente 

por 86% dos jangadeiros. A margarina, adicionada a pães e a frituras, também é 

bastante consumida por eles, já que 52% a consomem diariamente e 19%, 

semanalmente. 

Percebeu-se que o azeite de oliva não compõe a dieta de 90% dos jangadeiros. A 

manteiga também não é um alimento que faz parte da dieta habitual da maioria deles, 

onde, apenas 24% a consome diariamente, e 57% não a consomem em sua rotina 
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alimentar. A maionese também não faz parte do hábito alimentar desta população, pois 

43% dos pesquisados nunca a inclui na sua dieta habitual diariamente. 

Segundo o Ministério da Saúde (2006), a energia derivada de gorduras deve 

representar entre 15 a 30% da energia diária total, sendo apenas 10% destas originadas 

das saturadas. O consumo deste grupo de alimentos não deve ultrapassar uma porção, 

que equivale a uma colher de sopa de óleo de soja ou ½ colher de sopa de margarina. O 

que se observa na ingestão habitual destes pescadores quanto ao consumo destes 

alimentos, é que a grande maioria, 81%, consomem óleo ou margarina pelo menos duas 

vezes por dia, o que atinge, no mínimo, o dobro da quantidade recomendada. 

Analisando o consumo de gordura desta população infere-se que provavelmente 

há excesso no consumo deste grupo de alimentos. O óleo vegetal, apesar de ser 

consumido, é usado para fritura, perdendo assim, as propriedades benéficas que este 

alimento proporciona quando consumido em temperatura ambiente. Soma-se a isso o 

fato da margarina também ser rica em gordura saturada (gordura trans) por ser 

produzida através de óleos vegetais submetidos à hidrogenação, o que contribui para o 

surgimento de doenças, como citado em linhas anteriores. 

Outras análises que merecem destaque sobre a alimentação dos jangadeiros de 

Ponta Negra, diz respeito ao consumo de bebidas em geral. Entre as consumidas 

diariamente, as que merecem destaque são a água natural, o café e os sucos naturais 

(sem leite), consumidos por 100%, 81% e 57% dos jangadeiros, respectivamente. 

Constatou-se que tanto no café quanto no leite integral pode haver a adição do açúcar. 

Assim, o café com leite compõe a dieta diária de 29% deles e os sucos com leite / 

vitaminas de frutas participam da dieta semanal de 29%. 

Quanto ao consumo de chás, apenas 24% deles fazem uso de tal bebida 

mensalmente, só a incluindo na dieta quando estão doentes. O refrigerante diet também 

não faz parte do costume deles, apenas 5% o consome semanalmente. 

Um dado que merece atenção, encontrado nesta pesquisa, diz respeito ao 

consumo de bebida alcoólica. Constatou-se que 62% dos jangadeiros consomem 

bebidas alcoólicas semanalmente. O elevado consumo de bebidas alcoólicas pode 

provocar uma série de efeitos deletérios como o aumento dos níveis de triglicerídeos 

(por meio da estimulação da produção de VLDL no fígado), elevação da pressão 
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arterial, do peso corpóreo, da glicemia, além de alterações gastrintestinais como cirrose 

hepática, câncer de pâncreas e insuficiência múltipla de órgãos (COSTA e SILVA, 

2005). Além desses danos à saúde, deve-se atentar para o perigo que a ingestão de 

bebida alcoólica pode oferecer quando tal consumo ocorre durante a atividade de 

trabalho, pois as alterações em nível do sistema nervoso central (equilíbrio) ocasionadas 

pelo álcool potencializam o risco de acidentes no mar. 

Fazendo-se uma análise sobre a alimentação dos jangadeiros de Ponta Negra, 

sob o aspecto qualitativo, pode-se afirmar que os resultados demonstram a necessidade 

de intervenções no tocante a orientações alimentares, no que diz respeito à escolha dos 

alimentos e a sua forma de preparo e armazenamento, a fim de promover a adoção de 

hábitos alimentares saudáveis e contribuir para a prevenção das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), bem como as suas interferências para o desenvolvimento da 

atividade laboral. Assim, estes achados também evidenciam a necessidade de 

realizações de intervenções educativas para a promoção da saúde e transformação 

positiva do trabalho. 

Também é importante ressaltar que estes achados podem justificar os resultados 

encontrados na avaliação nutricional onde foi diagnosticada a prevalência de quadro de 

sobrepeso e obesidade entre os jangadeiros de Ponta Negra. 

 

5.3 Análise quantitativa da alimentação dos jangadeiros  

Para a análise quantitativa da dieta habitual dos pescadores, utilizou-se de 

métodos retrospectivos de consumo alimentar como o recordatório 24 horas. Neste 

método, os pesquisadores propuseram aos pescadores recordar e descrever todos os 

alimentos e bebidas ingeridos no período prévio de 24 horas. As quantidades foram 

estimadas em medidas caseiras e posteriormente transformadas em gramas. Este 

recordatório foi aplicado durante três dias não consecutivos, entre os meses de julho a 

agosto de 2009 e os resultados correspondentes às calorias e aos macronutrientes 

(carboidratos, proteínas e lipídios) da dieta foram representados pela média dos três dias 

da semana em que foram coletadas as informações.  

Os questionários foram aplicados pela pesquisadora e duas alunas bolsistas 

(graduandas em nutrição). Durante a aplicação dos questionários foram abordadas as 
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formas de preparação e acondicionamento dos alimentos, principalmente, os que são 

preparados durante a jornada de trabalho, buscando também avaliar a qualidade e os 

possíveis riscos de desenvolvimento de Doenças de Origem Alimentar. 

O valor energético e as quantidades de macronutrientes obtidos através do 

recordatório 24h foram calculados utilizando-se o software Avanutri 3.1.4. A estimativa 

das necessidades energéticas destes pescadores (Valor Calórico Total – VCT) foi 

calculada a partir das recomendações da OMS (1985). A Taxa de Metabolismo Basal 

(TMB) foi encontrada seguindo as recomendações da FAO/OMS (1985) e o Nível de 

Atividade Física (NAF) foi evidenciado através da aplicação do questionário de 

Baeacke (1982). 

Após a análise dos resultados do questionário de Baeacke (1982), foi possível 

realizar a classificação do nível de atividade física, segundo o Institut of Medicine/Food 

and Nutrition Board (2000). Pelas características da atividade jangadeira realizada em 

Ponta Negra e com base nos resultados obtidos através do questionário, pode-se 

concluir que esta atividade corresponde a uma atividade moderada, sendo o índice desta 

atividade, de acordo com Johnson (2002) apud Kamimura (2001) equivalente a 1,78. 

Segundo o mesmo autor, as atividades consideradas moderadas são aquelas que 

compreendem a realização de ginástica aeróbica, corrida, natação, tênis, além de 

trabalhos domésticos de esforço leve e moderado. 

Durante a realização da atividade jangadeira, percebeu-se que os jangadeiros 

estão sujeitos a cargas físicas no trabalho. Segundo Vidal (2002, pág.148) a carga de 

trabalho corresponde ao resultado das exigências sobre o indivíduo no decorrer de sua 

atividade de trabalho que refletem negativamente sobre o desempenho. Ainda segundo 

Vidal (2002, pág.150) “a carga de trabalho inadequada está na origem dos problemas 

ergonômicos, seja ela física, gerando a fadiga, cognitiva, induzindo a erros, ou 

organizacional, conduzindo ao stress”. Para Grandjean, (1998); Couto, (1995); Wisner, 

(1987), a carga física no trabalho está relacionada com temas evolvendo dispêndio 

energético, que refletem no custo humano para a produção. 

Constatou-se, a partir das análises situadas da atividade, que um dos momentos 

mais críticos dessa atividade, que demandam mais esforço físico, é o momento de 

colocar e retirar a embarcação na água, bem como, o instante de descer e puxar a rede 

para cima da jangada. Os trajetos casa-praia e praia-casa são demarcados por um terreno 
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íngreme, repleto de ladeiras e escadas, o que acaba dificultando ainda mais o 

deslocamento dos materiais de trabalho (motor, redes, colete salva-vidas, leme e remo). 

Durante o retorno da pescaria até as suas casas, além do material encontrar-se molhado, 

trazem consigo peixes como peso extra, aumentando assim seu esforço físico. Estes 

achados demonstram a necessidade de uma alimentação equilibrada e adequada em 

termos energéticos, para que se possa garantir a realização do trabalho muscular sem 

sobrecarregar o indivíduo. 

Outro ponto que deve ser considerado é o horário em que a atividade é realizada, 

sendo este, prioritariamente, durante a madrugada, provocando alterações no seu ciclo 

circadiano. Porém há também momentos no qual o esforço físico não é tão aumentado 

como, por exemplo, quando a rede está no mar. Nesses momentos que o esforço físico é 

diminuído, aumenta-se a exigência cognitiva, pois é exigido mais concentração e mais 

atenção às condições climáticas (mudança de tempo) e análise das redes para o término 

da expedição de captura. Estes fatos corroboram com os achados de Pimenta e Vidal 

(2000), onde, ao analisarem a atividade de alguns pescadores, estes autores 

identificaram que estes profissionais demandavam de um intenso esforço físico (carga 

física) para a realização do trabalho. Como citado anteriormente, esse esforço físico 

requer uma demanda energética que, quando não suprida pode comprometer o 

rendimento no trabalho, diminuindo a atenção e aumentando os riscos de acidentes.  

Seguindo os procedimentos metodológicos anteriormente citados, constatou-se 

que a média calórica consumida por esta população é equivalente a 3.197,65 Kcal. Este 

resultado foi encontrado a partir das análises dos dados referentes a calorias da dieta 

encontrados nos três recordatórios 24h (R24h) aplicados individualmente aos 

jangadeiros, conforme apresentado na tabela 4. Dessa forma, fazendo-se uma análise 

individual das calorias obtidas através dos recordatórios 24h e comparando-as com os 

resultados das recomendações, foi possível constatar que nenhum jangadeiro pesquisado 

atinge as suas necessidades energéticas através da alimentação, 57% destes possuem 

uma ingestão calórica abaixo do preconizado pela FAO/OMS (1985) e 43% acima do 

recomendado (Tabela 4 e Gráfico 14). 
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Tabela 4: Cálculo das necessidades energéticas dos jangadeiros de Ponta Negra 

Jangadeiros 
Peso 
(Kg) 

Idade 
(anos) 

Fórmula da TMB 
(OMS, 1985) 

TMB dos 
jangadeiros 

NAF dos 
jangadeiros 

VCT dos 
jangadeiros 

Kcal do 
R24h 

J1 63 39 11,6 x P + 879 1.331,4 1,78 2.369,89 c 2.524,08 

J2 75 34 11,6 x P + 879 1.273,4 1,78 2.266,65 c 5.980,56 

J3 83 34 11,6 x P + 879 1.273,4 1,78 2.266,65 c 4.741,28 

J4 72 49 11,6 x P + 879 1.447,4 1,78 2.576,37 c 2.788,20 

J5 88 43 11,6 x P + 879 1.377,8 1,78 2.452,48 c 2.023,72 

J6 60 43 11,6 x P + 879 1.377,8 1,78 2.452,48 c 4.275,17 

J7 73 40 11,6 x P + 879 1.343,0 1,78 2.390,54 c 2.212,00 

J8 77 49 11,6 x P + 879 1.447,4 1,78 2.576,37 c 3.436,42 

J9 71 46 11,6 x P + 879 1412,6 1,78 2.514,43 c 2.005,11 

J10 102 50 11,6 x P + 879 1.459,0 1,78 2.597,02 c 2.273,51 

J11 98 21 15,3 x P + 679 1.000,3 1,78 1.780,53 c 692,67 

J12 65 64 13,5 x P + 487 1.351,0 1,78 2.404,78 c 7.518,85 

J13 58 55 11,6 x P + 879 1.517,0 1,78 2.700,26 c 1.694,11 

J14 82 42 11,6 x P + 879 1.366,2 1,78 2.431,84 c 5.177,02 

J15 93 47 11,6 x P + 879 1.424,2 1,78 2.535,08 c 5.790,69 

J16 70 48 11,6 x P + 879 1.435,8 1,78 2.555,72 c 2.545,34 

J17 89 33 11,6 x P + 879 1.261,8 1,78 2.246,00 c 5.172,63 

J18 77 44 11,6 x P + 879 1.389,4 1,78 2.473,13 c 957,60 

J19 73 48 11,6 x P + 879 1.435,8 1,78 2.555,72 c 1.561,35 

J20 85 50 11,6 x P + 879 1.459,0 1,78 2.597,02 c 1.879,96 

J21 98 55 11,6 x P + 879 1.517,0 1,78 2.700,26 c 1.900,29 

Média 79kg a 44 b 11,6 x P + 879 1786,4 1,78 3.179,89 c 3.197,65 
Fontes: Dados da pesquisa – Projeto Jangadeiros GREPE/UFRN. Calculados a partir do Software Avanutri. 3.1.4. 
a - Cálculo da Média de peso da população segundo FAO/OMS (1985) – Σ (Frequência do peso x Média da 
freqüência do peso) /Total da população 
b - Cálculo da Média de peso da população segundo FAO/OMS (1985) – Σ (Frequência da idade x Média da 
freqüência da idade) /Total da população 
c- Resultado encontrado a partir da equação da Taxa de Metabolismo Basal x Nível de Atividade Física 

 

 

Gráfico 14 – Adequação de Kcal da dieta dos jangadeiros de Ponta Negra 
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Estes dados apontam para um desequilíbrio alimentar no tocante às necessidades 

energéticas e à demanda desta para a realização do trabalho. Com base nas discussões 

de Iida (1990), Amorin (2002), Kroemer e Grandjean (2005), Couto (2001), sobre a 

alimentação e o rendimento no trabalho, pode-se inferir que a baixa ingestão calórica 

pode comprometer o rendimento na atividade jangadeira, aumentando os riscos de 

acidentes no trabalho e agravos à saúde. Soma-se a isso, o baixo consumo de frutas e 

verduras, evidenciado em 67% desta população, o que pode comprometer o 

fornecimento de vitaminas, em especial as vitaminas A, K, C, Ácido pantotênico e 

Ácido fólico, bem como o fornecimento dos minerais como Magnésio, Cobalto, Cobre, 

Zinco, Fósforo, Ferro, Manganês, Molibdênio, Níquel, sendo estes micronutrientes 

essenciais para as reações metabólicas e liberação de energia.  

Outro ponto importante que merece destaque diz respeito ao elevado consumo 

de energia por 43% dos jangadeiros favorecendo o surgimento de quadros de obesidade 

nestes, sendo esta patologia já evidenciada em 35% dos jangadeiros. 

No tocante às análises de adequações no consumo dos macronutrientes pelos 

jangadeiros, constatou-se a presença de um desequilíbrio alimentar nesta população 

quando comparados com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (Gráfico 

15 e tabela 5). 

 

Gráfico 15: Adequação do consumo de macronutrientes pelos jangadeiros, de acordo com a OMS (1985) 
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Tabela 5: Consumo e Recomendações de macronutrientes da dieta dos jangadeiros, segundo a 
FAO/OMS (1985) 

Jangadeiros 
 
 

Proteína (g)  
R24h 

 

Carboidrato (g) 
R24h 

 

Lipídio (g) 
R24h 

 

Recomendação  
de proteínas (g) 

FAO/OMS 
10%-15% 

Recomendação de  
carboidratos (g) 

FAO/OMS 
55%-75% 

Recomendação 
de lipídios (g) 

FAO/OMS 
15%-30% 

J1 120,37 356,42 68,55 59,00 – 88,87 325,86 - 444,35 39,00 – 79,00 

J2 365,21 734,09 175,93 57,00 - 85,00 311,66 – 425,00 38,00 – 76,00 

J3 304,30 517,99 161,35 57,00 – 85,00 311,66 – 425,00 38,00 – 76,00 

J4 191,21 398,13 119,90 64,00 – 96,61 354,25 – 483,07 43,00 – 83,00 

J5 151,84 185,48 74,94 61,00 – 91,97 337,22 – 459,84 41,00 – 82,00 

J6 282,11 453,03 148,29 61,00 – 91,97 337,22 – 459,84 41,00 – 82,00 

J7 189,29 184,26 79,76 60,00 – 89,65 328,70 – 448,23 40,00 – 80,00 

J8 173,70 324,87 88,21 64,00 – 96,61 354,25 – 483,07 43,00 – 83,00 

J9 154,05 158,91 83,70 63,00 – 94,29  345,73 – 471,46 42,00 – 84,00 

J10 149,33 236,40 81,18 65,00 – 97,39 357,09 – 486,94 43,00 – 87,00 

J11 29,58 103,78 17,69 45,00 – 66,77 244,82 – 333,85 30,00 – 59,00 

J12 285,93 1303,36 129,07 60,00 – 90,18 330,66 – 450,90 40,00 – 80,00 

J13 99,28 221,42 45,70 68,00 – 101,26 371,29 – 506,30 45,00 – 90,00 

J14 300,52 632,85 160,39 61,00 – 91,19 334,38 – 455,97 41,00 – 81,00 

J15 452,46 457,79 238,85 63,00 – 95,07 348,57 – 475,33 42,00 – 85,00 

J16 183,94 262,39 84,44 64,00 – 95,84 351,41 – 479,20 43,00 – 85,00 

J17 304,02 583,32 180,36 56,00 – 84,23 308,83 – 421,13 37,00 – 75,00 

J18 33,63 151,23 24,24 62,00 – 92,74 340,06 – 436,71 41,00 – 82,00 

J19 106,58 150,39 59,27 64,00 – 95,84 351,41 – 479,20 43,00 – 85,00 

J20 139,39 190,53 62,25 65,00 – 97,39 357,09 – 486,94 43,00 – 87,00 

J21 105,21 246,71 54,73 68,00 – 101,26 371,29 – 506,30 45,00 – 90,00 
Fontes: Dados da pesquisa – Projeto Jangadeiros GREPE/UFRN. Calculados a partir do Software Avanutri. 3.1.4. 

 

Com relação aos resultados obtidos sobre o consumo de proteínas na dieta, 

constatou-se que a quantidade de proteína ingerida pelos jangadeiros está acima do que 

é recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 1985) para 86% desta 

população (dezoito jangadeiros), um jangadeiro encontra-se com o consumo abaixo do 

recomendado e apenas dois jangadeiros (9%) encontram-se com a ingestão adequada 

deste macronutriente (Gráfico 15 e tabela 5). 

Estes achados podem ser justificados através das análises dos questionários de 

Frequência Alimentar (QFA), onde o elevado consumo do grupo de carnes, ovos e peixe 

podem contribuir significativamente para o excesso do consumo deste macronutriente 

na dieta. Segundo Marangon e Melo (2004), o excesso de proteínas no organismo pode 

ser prejudicial, uma vez que as energias extras, na forma de proteína, transformam-se 

em gorduras e são armazenadas em depósitos subcutâneos. Além disso, o excesso 
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sobrecarrega o fígado e os rins, órgãos relacionados ao metabolismo protéico podendo 

diminuir a qualidade de vida destes pescadores com o passar dos anos.  

No que diz respeito ao consumo de carboidratos, observou-se resultados 

contrários a ingestão de proteínas. Constatou-se que 57% dos pescadores possuem a 

ingestão de carboidratos abaixo do recomendado e 24% acima do recomendado. Apenas 

04 jangadeiros (19%) possuem uma ingestão de acordo com a OMS (1985) (Gráfico 15 

e tabela 5). 

Uma baixa ingestão de carboidratos pode prejudicar o metabolismo energético 

diretamente, pois os carboidratos são a principal fonte de energia do corpo. Quando o 

consumo de carboidratos está diminuído o corpo procura adaptar-se para que não haja 

perdas nas suas funções mais básicas e vitais, fazendo com que encontre outras rotas 

metabólicas para chegar a outras fontes de energia. As proteínas e, posteriormente, os 

lipídios são os combustíveis utilizados neste processo, porém esse desvio acarreta em 

muitas alterações, como perda de massa magra e de massa gorda. As proteínas são 

combustíveis que demandam muita energia para sua degradação e absorção, não sendo 

vantajoso para o fornecimento de energia. Os lipídios, diferente das proteínas, são 

vantajosos quando utilizados, pois fornecem muita energia ao corpo, porém sua via de 

acesso é mais lenta, necessitando mais tempo para sua utilização (MATTOS E 

MARTINS, 2000). 

Constatou-se que o tipo de carboidrato consumido pela maior parte da população 

de jangadeiros é de baixa qualidade, pobre em fibras alimentares, sendo basicamente 

fonte de carboidratos do tipo simples. As fibras são carboidratos complexos, não 

absorvidos pelo intestino, e possuem ação reguladora na função gastrintestinal. De 

acordo com a sua solubilidade em água, as fibras podem ser classificadas em solúveis 

(FS) e insolúveis (FI). As fibras solúveis são representadas pela pectina (encontrada nas 

frutas), pelas gomas (encontradas na aveia e cevada), e pelas leguminosas (feijão, 

lentilha e ervilha). Elas atuam reduzindo o tempo de trânsito gastrintestinal e ajudam na 

eliminação do colesterol. Já as FI, não atuam sobre a colesterolemia, mas aumentam a 

saciedade, auxiliando na redução da ingestão calórica. Estas são representadas pela 

celulose (trigo), pela hemicelulose (grãos) e pela lignina (hortaliças) (COSTA e SILVA, 

2005).  
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Ao contrário dos carboidratos complexos, os carboidratos simples consumidos 

pela maioria dos jangadeiros, diminuem o tempo de saciedade, fazendo com que haja o 

surgimento da sensação de fome com mais rapidez durante a atividade jangadeira. 

Destaca-se que estes dados contrariam os achados encontrados pela análise do 

Questionário de Frequência Alimentar (QFA) descrito no item 5.2. No entanto, ressalta-

se que a análise do QFA é uma análise qualitativa e foi realizada considerando a 

população dos jangadeiros e não os indivíduos isoladamente. Referindo-se às análises 

feitas neste questionário, pode-se perceber que do grupo de carboidratos, o alimentos 

que destacam-se como mais consumidos são o arroz cozido, o macarrão, o pão francês e 

a farinha de mandioca, sendo estes pobres em fibras, como citados em linhas anteriores. 

Justifica-se esse elevado consumo, possivelmente, devido ao baixo custo destes 

alimentos, bem como também a praticidade no preparo e transporte destes produtos. 

No tocante ao consumo de lipídios, observou-se resultados semelhantes ao 

consumo de proteínas na dieta dos jangadeiros, estando 45% dos jangadeiros com a 

ingestão desse acima do recomendado pela OMS (1985). 15% encontram-se com o 

consumo abaixo do recomendado e 40% (08 jangadeiros) consomem este 

macronutriente dentro da faixa da normalidade (Gráfico 15 e tabela 5). 

Fazendo-se uma correlação destes achados com os resultados encontrados 

através do Questionário de Frequência Alimentar (QFA) percebe-se que a gordura 

consumida por essa população é originária basicamente de óleos para fritura e também 

de fonte animal (carne vermelha e frango assado), principalmente o peixe, bem como de 

gordura hidrogenada presentes nas margarinas utilizadas na preparação de alguns 

alimentos.  A técnica dietética utilizada na preparação do peixe, não é tida como a mais 

saudável, já que estes preparam o peixe frito no óleo, diminuindo as propriedades 

funcionais deste produto e adicionam mais gordura à preparação. Esse hábito oferece 

um grande risco para a saúde, pois pode propiciar o desenvolvimento de doenças 

crônicas não-transmíssiveis, como a aterosclerose e as dislipidemias e também 

contribuem para o aumento do peso corporal. 

A aterosclerose é um processo que está relacionado a uma resposta inflamatória 

crônica da parede arterial, iniciada por uma lesão do endotélio, cuja progressão é 

mantida pela interação entre as lipoproteínas modificadas, macrófagos derivados de 

monócitos, linfócitos T e constituintes celulares normais da parede arterial. Várias 
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hipóteses são formuladas para explicar os processos envolvidos no desenvolvimento da 

aterosclerose (ABDALLA E SENA, 2008). O aumento da ingestão de ácidos graxos 

saturados, ácidos graxos transisométricos (ácidos graxos trans) e colesterol dietético são 

associados ao aumento de colesterol total, em especial ao aumento da lipoproteína de 

baixa densidade (LDL). Os ácidos graxos trans, ainda, promovem diminuição da 

lipoproteína de alta densidade (HDL). Já os ácidos graxos monoinsaturados e 

poliinsaturados são considerados benéficos, uma vez que os primeiros são associados à 

diminuição de colesterol total e ao aumento da HDL, enquanto que os últimos são 

associados à diminuição dos triglicerídeos séricos, à melhora da função plaquetária e à 

diminuição da pressão arterial em hipertensos (CARVALHO E ALFENAS, 2008). 

A dislipidemia, caracterizada pelas alterações nos níveis de colesterol sérico e/ou 

frações, é um dos principais determinantes da ocorrência de doença isquêmica do 

coração e da doença cérebro-vascular. Os níveis séricos de lipídios estão associados ao 

nível de atividade física, ao hábito de fumar, à ingestão de bebidas alcoólicas, à 

composição corporal e à quantidade de gorduras e carboidratos ingeridos. O exercício 

físico pode ajudar na prevenção e controle das dislipidemias, pois aumenta a capacidade 

do tecido muscular de consumir ácidos graxos e da atividade da enzima lipase 

lipoprotéica no músculo, aumentando os níveis de colesterol HDL e diminuindo os 

níveis de triglicérides, de colesterol LDL e de colesterol VLDL. O hábito de fumar pode 

estar associado a uma diminuição dos níveis de colesterol HDL (em média de 6 a 8 

mg/dL) e aumento do colesterol VLDL e da glicose sanguínea. Por outro lado, a 

ingestão excessiva de álcool é freqüentemente acompanhada de aumento dos 

triglicerídeos por meio da estimulação da produção de VLDL pelo fígado e dos 

quilomícrons, ocorrendo níveis variados de colesterol LDL e aumento do colesterol 

HDL (COSTA e SILVA, 2005). 

Através das discussões acima relacionadas também infere-se que os jangadeiros 

de Ponta Negra necessitam de orientações alimentares no que diz respeito à escolha dos 

alimentos e a sua forma de preparo e armazenamento, a fim de promover a adoção de 

hábitos alimentares saudáveis e contribuir para a prevenção das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DNCT) e as Doenças Veiculadas por Alimentos (DVA), bem como as 

suas interferências para o desenvolvimento da atividade laboral. 
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5.4 Avaliação Nutricional dos jangadeiros de Ponta Negra 

Com o objetivo de se conhecer e avaliar a saúde dos jangadeiros de Ponta 

Negra, sob o aspecto nutricional, foi realizado, nos dias 25 de julho e 01 de Agosto de 

2009, uma avaliação nutricional com os jangadeiros da Região. Segundo Hammond 

(2002), a avaliação nutricional é a: “Ciência que determina o estado nutricional por 

meio da história da análise da história médica, dietética e social do indivíduo; dados 

antropométricos; dados bioquímicos e interação droga-nutriente” 

Para Cuppari (2005) com os resultados dos procedimentos de avaliação 

nutricional é possível realizar correlações mais fidedignas entre as necessidades 

nutricionais adequadas ao indivíduo e o seu desempenho no trabalho. A autora ainda 

completa afirmando que, por meio desta análise, também é possível identificar os 

distúrbios nutricionais causados pela baixa ingestão de alimentos ou o excesso deste, 

possibilitando uma intervenção adequada de forma a auxiliar na recuperação e/ou 

manutenção do estado de saúde do indivíduo. 

Para realizar a avaliação do estado nutricional dos jangadeiros de Ponta Negra 

foi escolhido o método antropométrico por este apresentar alta confiabilidade, ser de 

fácil execução, não-invasivo e de baixo custo (VITOLO, 2008; NACIF e VIEBIG, 

2007). A antropometria compreende a mensuração do tamanho corpóreo e de suas 

proporções, sendo as medidas mais utilizadas neste tipo de avaliação o peso, a estatura, 

as dobras cutâneas (bicipital, tricipital, subescapular e supra-ilíaca) e as circunferências 

(braço, cintura, quadril e abdome) (KAMIMURA et al, 2005). De acordo com Nacif e 

Viebig (2007), a avaliação antropométrica no adulto deve ser realizada de forma global, 

levando-se em consideração além destas medidas, os índices antropométricos: Índice de 

Massa Corpórea (IMC) e Relação Cintura- Quadril (RCQ), os quais, segundo Heyward 

e Stolarczyk (2000), identificam indivíduos em risco de doenças. 

Dessa forma, a avaliação nutricional dos jangadeiros de Ponta Negra constou 

com a mensuração das seguintes medidas: peso (kg), estatura (m), circunferências do 

braço (cm), da cintura (cm), do abdome (cm), do quadril (cm) e da panturrilha (cm) (no 

caso de idosos); além das dobras cutâneas tricipital (mm), bicipital (mm), subescapular 

(mm) e supra-ilíaca (mm). Para tanto, foram utilizados equipamentos específicos para 

este fim como balança portátil Tanita, com precisão de 0,1 kg; um Estadiômetro 
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Personal Caprice Sanny com precisão de 0,1 cm; uma fita inelástica Sanny com precisão 

de 0,1 cm e uma adipômetro científico Sanny, com precisão de 0,1 mm.  

Para a análise dos resultados é importante ressaltar que dos vinte e um 

jangadeiros (população amostral), vinte são adultos e um é idoso. Um jangadeiro adulto 

não permitiu a realização das aferições das circunferências e pregas cutâneas. Não foi 

possível aferir a prega cutânea tricipital em três jangadeiros.  

O resultado da avaliação nutricional revelou, de forma geral, um diagnóstico 

bem uniforme. Em relação à classificação proposta pelo IMC entre os adultos, cinco 

(25%) estão eutróficos, oito (40%) estão com sobrepeso e sete (35%) apresentam 

obesidade, estando seis (30%) com obesidade grau I e um (5%) com obesidade grau II 

(Gráfico 16). Já com relação ao idoso este apresenta-se com excesso de peso. 

 

Gráfico 16: Classificação do estado nutricional dos jangadeiros de Ponta Negra, segundo o IMC. 

 

Em relação ao percentual de gordura corporal (%GC), nenhum dos jangadeiros 

apresentou %GC próximo à média de normalidade. Dentre os vinte jangadeiros que 

participaram desse tipo de avaliação (um não permitiu a mensuração das dobras 

cutâneas), oito (40%) encontram-se com %GC acima da média e doze (60%) 

apresentam, segundo Lohman et al (1992) apud Nacif e Viebig (2007), %GC que os 

classificam como estando em risco de doenças associadas à obesidade (Gráfico 17). 
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Gráfico 17: Diagnóstico nutricional dos jangadeiros de Ponta Negra segundo a %GC 

 

O resultado da análise da Prega Cutânea Tricipital (DCT), a qual expressa à 

quantidade e distribuição de tecido adiposo subcutâneo, e consequentemente, pode 

indicar a quantidade de tecido adiposo corporal, as reservas corporais de energia e o 

estado nutricional atual, não apresentou boa correlação com os resultados expressados 

pela %GC. A análise isolada da DCT (comparada ao padrão de referência de Frisancho, 

1990) revelou que dezessete (85%) jangadeiros apresentam normalidade quanto à 

reserva de gordura, estando apenas um (5%) com risco de déficit de gordura e dois 

(10%) com excesso de gordura. Este resultado apresentou-se incompatível com a análise 

da %GC, a qual demonstrou que 40% dos jangadeiros estão com %GC acima da média, 

e até mesmo em desacordo com a classificação (mesmo que menos precisa) do IMC, o 

qual classificou 75% dos jangadeiros com excesso de peso corporal (Gráfico 18). 

 

 

Gráfico 18: Classificação do estado nutricional dos jangadeiros de Ponta Negra, segundo a Prega Cutânea 
Tricipital (PCT). 
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Em relação ao risco de desenvolver alterações metabólicas, segundo a Razão 

Cintura e Quadril (RCQ), três (15%), destes pescadores apresentam risco baixo para 

alterações metabólicas; treze (65%), risco moderado; três (15%), risco alto; e um (5%), 

risco muito alto (gráfico 19). Já de acordo com a interpretação da circunferência 

abdominal/cintura isolada, nove (45%) jangadeiros não apresentam risco para 

complicações metabólicas, e dos onze (55%) que apresentam este risco, cinco (25%) 

tem risco aumentado e seis (30%) jangadeiros tem risco muito aumentado (gráfico 20). 

Como já foi discutido anteriormente, o uso da RCQ para o diagnóstico de riscos de 

desenvolvimento para complicações metabólicas vem diminuindo por este ser um 

parâmetro pouco específico para predizer o acúmulo de gordura na região abdominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os parâmetros que avaliam a reserva de tecido muscular mostraram, de forma 

geral, a presença de eutrofia. De acordo com a Circunferência Muscular do Braço 

(CMB) 85% dos jangadeiros apresentam-se dentro dos intervalos de normalidade. Este 

resultado pode ter sido influenciado pela elevação do percentual de massa magra nestes 

indivíduos devido às exigências musculares para a realização da atividade o que 

favorece a hipertrofia muscular nestes indivíduos. 

Após estas análises, pode-se inferir a existência de uma alta prevalência de 

obesidade entre os jangadeiros. Como já discutido anteriormente, a obesidade é 

importante fator de risco para diversas complicações metabólicas e no caso deles, além 

do prejuízo acarretado à saúde, ainda há o impacto negativo que tal condição representa 

Gráfico 19: Diagnóstico nutricional dos jangadeiros 
de Ponta Negra segundo a Razão Cintura e Quadril 

Gráfico 20: Diagnóstico nutricional dos jangadeiros 
de Ponta Negra segunda a circunferência abdominal 
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no desenvolvimento da atividade, que tem seu rendimento reduzido pela diminuição no 

condicionamento físico que o excesso de gordura corporal ocasiona.  

O diagnóstico nutricional dos jangadeiros reflete a inadequação existente no 

consumo alimentar desta população (resultados que foram discutidos nos tópicos 5.1, 

5.2 e 5.3), a qual tem como base alimentar diária o arroz, feijão, pão, peixe frito, farofa, 

refrigerante ou sucos artificiais, etc. Verificou-se que, na dieta habitual destes, há uma 

inclusão de alimentos de alto valor energético e pouca quantidade de fibras (como a 

farofa e o pão francês), aliada à ausência no consumo de frutas e hortaliças. Uma 

ressalva importante a se fazer é em relação ao consumo de peixe, o qual é 

rotineiramente consumido frito, fazendo com que seus atributos nutricionais tão 

exaltados (baixo teor de colesterol, fonte de ácidos graxos w3 e w6) sejam minimizados 

pelo alto teor de gordura acrescentada a essa preparação. 

É interessante salientar a impactante influência da dieta na composição corporal, 

pois apesar da atividade jangadeira demandar muita energia, o excesso de gordura 

corporal e sua distribuição em nível abdominal têm alta prevalência entre eles devido a 

inadequação dos hábitos alimentares presentes. 

Sabendo desta realidade conclui-se que são necessárias ações de intervenção 

para a melhoria dos hábitos alimentares destes jangadeiros a fim de recuperar o estado 

nutricional e, conseqüentemente, o estado de saúde desta população para garantir uma 

melhor qualidade de vida e melhor desenvolvimento da atividade de trabalho. 

Ressalta-se que para um melhor entendimento sobre os aspectos culturais que 

envolvem os hábitos alimentares destes pescadores foi necessária a utilização de 

instrumentos metodológicos de inquéritos alimentares aos quais possibilitaram a 

clarificação dos aspectos qualitativos e quantitativos que envolvem a ingestão de 

alimentos nesta comunidade e a sua relação com a saúde dos jangadeiros.  
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Capítulo 6 

Considerações Finais 

 

Esta dissertação tratou da análise da atividade de trabalho, saúde e alimentação 

dos jangadeiros de Ponta Negra, Natal/ RN. Teve como objetivos: analisar a atividade 

jangadeira em Ponta Negra; conhecer e avaliar os hábitos gerais de nutrição e saúde dos 

jangadeiros; realizar uma avaliação nutricional com esta comunidade e propor ações que 

possam influenciar em melhorias nas condições de trabalho, saúde e alimentação dos 

jangadeiros de Ponta Negra. Para tanto, foi utilizada uma metodologia baseada no 

método da Análise Ergonômica do Trabalho, utilizando-se de técnicas observacionais e 

interacionais na compreensão das situações de trabalho (WISNER, 1987; GUÈRIN, 

2001, SALDANHA, 2004; CARVALHO, 2005 e VIDAL, 2008), sustentada no 

processo de construção social (SALDANHA, 2004; CARVALHO, 2005 e VIDAL, 

2008) e na análise antropotecnológica da atividade (WISNER, 1987). 

 

6.1 Considerações sobre a pesquisa   

O diagnóstico ergonômico, obtido através dos procedimentos metodológicos 

desenvolvidos neste estudo, serve de bases iniciais para um planejamento nutricional 

situado objetivando a manutenção e promoção da saúde dos jangadeiros de Ponta 

Negra.  

A partir das análises dos resultados obtidos durante o processo de modelagem 

dessa atividade, com o foco na saúde e alimentação, foi possível confirmar a demanda 

provocada (alimentação inadequada sob o aspecto quantitativo, qualitativo e higiênico-

sanitário) e concluir que os jangadeiros desenvolvem suas atividades com precárias 

condições de trabalho, saúde e alimentação. As práticas alimentares destes pescadores 

comprometem o desenvolvimento do trabalho tornando-o ainda mais desgastante, além 

de contribuir para o surgimento de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT). 

Além disso, demandas envolvendo a gestão da atividade em si, bem como 

problemáticas no projeto atual da embarcação, também foram questões evidenciadas na 
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comunidade as quais comprometem a saúde, alimentação e o desenvolvimento desta 

atividade. 

Fazendo-se uma breve explanação sobre a atividade desenvolvida (organização 

do trabalho), bem como do quadro geral da saúde e alimentação destes pescadores, 

infere-se que esta atividade é realizada quase todos os dias da semana e a estratégia da 

organização do trabalho depende do tipo de pescaria desenvolvida (“inda e vinda” ou de 

“gelo”). A prática de empurrar e puxar a embarcação, associada ao manuseio das redes 

de pesca e ao transporte do pescado para a comercialização demandam de um esforço 

físico que promove um cansaço em 95% dos jangadeiros. 

Observou-se também o baixo consumo de frutas e hortaliças. 67% dos 

jangadeiros consomem tomate, cebola e coentro apenas para temperar as preparações. 

Dentre os alimentos consumidos diariamente e que apareceram em destaque estão: o 

peixe (100%), feijão com carne (57%), arroz (52%) e a farinha de mandioca (52%).  

Existem diferenças entre o tipo e o volume de alimento consumido durante as 

pescarias de “inda e vinda” e de “gelo”, principalmente devido à ausência de um local 

adequado na embarcação para o acondicionamento destes. 95% dos jangadeiros acham 

que os alimentos se estragam devido à temperatura de armazenamento inadequado na 

jangada. Constatou-se que a jangada não oferece condições sanitárias adequadas ao 

armazenamento e produção dos alimentos, o que pode comprometer a qualidade 

higiênico-sanitária dos alimentos consumidos a bordo da embarcação favorecendo o 

surgimento de DVA, comprometendo o trabalho e a saúde dos jangadeiros.  

Outro fator que determina a composição (quantidade e qualidade) do alimento 

que será consumido está relacionado com as questões referentes à posse da jangada. 

Evidenciou-se que quando um dos jangadeiros era dono da embarcação na qual estava 

realizando a expedição de captura, a preocupação em levar alimentos para a pescaria era 

maior do que quando o proprietário da jangada não estava nesta expedição. 

Constatou-se também que a renda proveniente da pescaria é outra problemática 

que interfere no acesso aos alimentos, pois 62% dos jangadeiros afirmaram que a 

referida renda não consegue suprir suas necessidades diárias do ponto de vista de uma 

alimentação adequada.  
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Os dados da análise quantitativa da dieta demonstram que esta população 

apresenta um elevado consumo de proteína e lipídios e um baixo consumo de 

carboidratos, de acordo com as recomendações propostas pela OMS (1985). No que diz 

respeito ao consumo de calorias na dieta, 57% destes possuem uma ingestão calórica 

abaixo do preconizado pela FAO/OMS (1985) e 43% acima do recomendado. Já os 

dados qualitativos da dieta também apontam para um desequilíbrio no consumo 

alimentar, onde apenas a ingestão de leguminosas acontece de acordo com o que é 

preconizado pelo Guia Alimentar do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006). As 

recomendações referentes ao consumo de cereais, tubérculos; carnes e ovos; óleos e 

gorduras; e açúcares, encontram-se a cima do recomendado (BRASIL, 2006). Estes 

dados podem confirmar a situação do estado nutricional dos jangadeiros.  

Após avaliação nutricional diagnosticou-se que, com relação aos adultos (vinte 

jangadeiros), apenas 25% estão em eutrofia de acordo com a classificação do IMC 

(OMS, 2001). Dentre os 75% que apresentam excesso de peso, 40% apresentam 

sobrepeso, 30% apresentam obesidade do grau I e 5% obesidade do grau II.  Já com 

relação ao idoso, um único jangadeiro, este apresenta-se com excesso de peso. 

Em relação ao percentual de gordura corporal (%GC), 40% encontram-se com 

%GC acima da média e 60% apresentam risco de desenvolvimento de doenças 

associadas à obesidade. Em relação ao risco de desenvolver alterações metabólicas, 

segundo a RCQ (OMS, 2001), 15% destes pescadores apresentam risco baixo; 65%, 

risco moderado; 15%, risco alto; 5% risco muito alto. Já de acordo com a interpretação 

da circunferência abdominal isolada, 45% não apresentam risco para o desenvolvimento 

de complicações metabólicas enquanto 55% apresentam algum grau de tal risco (25% 

risco aumentado e 30% risco muito aumentado). 

Os parâmetros que avaliam a reserva de tecido muscular mostraram, de forma 

geral, a presença de eutrofia. De acordo com a Circunferência Muscular do Braço 

(CMB) 85% dos jangadeiros apresentam-se dentro dos intervalos de normalidade. Este 

resultado pode ter sido influenciado pela elevação do percentual de massa magra nestes 

indivíduos devido às exigências musculares para a realização da atividade o que 

favorece a hipertrofia muscular destes. 

Dessa forma, os dados da presente pesquisa apontam para a existência de uma 

carência acerca de conhecimentos e adoção de uma alimentação saudável para o 
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desempenho da atividade e para a recuperação/ e ou manutenção da saúde destes 

jangadeiros. Em torno desta discussão, é importante citar, para um melhor entendimento 

desse aspecto, o conceito de uma alimentação saudável de acordo com o Ministério da 

Saúde:  

“Uma alimentação saudável é aquela que atende às necessidades 
nutricionais e as características de cada fase do curso da vida, é acessível 
física e financeiramente a todos, saborosa, variada, colorida, harmônica e 
segura do ponto de vista sanitário e que respeita a cultura alimentar da 
população” (BRASIL, 2006).  

Estes dados, associados à realização e análises de exames clínicos e bioquímicos 

com esta população, são peças chaves para a elaboração de um planejamento alimentar 

situado. A diminuição do consumo de carboidratos simples (pão, batata, bolo, por 

exemplo) e a sua substituição por carboidratos complexos (inhame, macaxeira etc.), são 

atitudes simples, inseridas dentro do contexto de vida destes pescadores, que podem 

melhorar a sua alimentação e desempenhar reflexos positivos em relação a sua saúde. 

Outras atitudes como a substituição do consumo de peixe frito por peixes cozidos ou 

assados, e o aumento no consumo de frutas e verduras da época, pois são mais baratos 

nesse período, também trariam benefícios à saúde dos jangadeiros, como detalhado no 

capítulo 5 desta dissertação. 

No entanto, é importante destacar a necessidade da realização de exames 

clínicos e bioquímicos como, hemograma completo, colesterol total, triglicérides, 

glicemia em jejum, albumina, creatinina, uréia, hemoglobina glicada e exames 

parasitológicos de fezes e exame de urina, para a elaboração de um planejamento 

alimentar conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. 

 

6.1.1 Propostas de ações adaptadas aos jangadeiros de Ponta Negra 

Com base nas análises das conclusões deste estudo, sustentados na construção 

social desenvolvida em Ponta Negra, três aspectos centrais foram evidenciados no 

diagnóstico ergonômico como processos chaves para a elaboração das propostas de 

ações adaptadas a realidade dos jangadeiros de Ponta Negra, quais sejam: oficinas de 

capacitação em educação nutricional e manipulação segura de alimentos; organização 

da atividade com foco na alimentação; e modificações/adaptações no projeto da 

embarcação, também envolvendo o aspecto da alimentação. 
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Fazendo-se uma explanação sobre estes aspectos, pode-se dizer que o primeiro 

deles da ênfase à implementação de ações voltadas a orientações alimentares adequadas, 

bem como relacionadas à manipulação segura de alimentos e as suas consequências para 

a saúde e rendimento no trabalho dos jangadeiros. Estes ações visam à promoção de 

uma alimentação saudável para a saúde e desempenho no trabalho, minimizando assim 

os riscos de desenvolvimento de DCNT e o surgimento de DVA durante a atividade 

jangadeira.  

Para esta população, evidenciamos que há a necessidade de esclarecimentos 

sobre o que venha ser uma alimentação saudável. Parte-se do princípio de que e preciso 

conhecer para escolher bem os alimentos a serem consumidos. Infere-se que a obtenção 

de informações sobre práticas alimentares saudáveis, levando em consideração o acesso 

aos alimentos e ao tipo de trabalho desenvolvido, contribui para a opção individual e o 

auto cuidado em busca de um estilo de vida saudável e uma nutrição adequada ao corpo. 

Dessa forma, as orientações alimentares devem contemplar sugestões de consumo de 

alimentos antes, durante e depois da pescaria, estando estas recomendações adequadas 

ao tipo de pescaria desenvolvida (de “gelo” ou de “inda e vinda”).  

Assim, na pescaria de “inda e vinda”, é importante conscientizar os jangadeiros 

da importância da alimentação antes da atividade para o fornecimento de energia 

necessária ao trabalho muscular. Deve-se priorizar o consumo de carboidratos 

complexos (como macaxeira, inhame, batata doce, etc.) e frutas (suco ou in natura) 

antes da pescaria, fazendo-se também pausas para os lanches que pode ser variado entre 

porções de carboidratos e frutas. Antes da pescaria, é importante que não se consuma 

alimentos ricos em gorduras, pois estes, por favorecer uma digestão mais lenta, pode 

interferir negativamente na performance dos jangadeiros durante a atividade. Para a 

reposição energética despendida, as recomendações devem ser direcionadas ao consumo 

de alimentos fontes de proteínas e carboidratos para a reposição do glicogênio perdido 

durante a atividade, bem como o consumo de frutas e hortaliças, já que o retorno desta 

atividade, na maioria das vezes, acontece próximo da hora do almoço. Também é 

importante levar em consideração a forma de preparo destes alimentos para que se 

possam preservar os nutrientes contidos nestes. No tocante a pescaria de “gelo”, deve-se 

priorizar nestas orientações, além do consumo de alimentos citados anteriormente, as 

formas de manipulação destes alimentos (transporte, preparo, armazenamento, 
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conservação), o consumo em períodos não superiores a 04h00min, bem como os 

aspectos de higienização dos utensílios utilizados na alimentação. 

O segundo aspecto engloba as questões relacionadas à organização da atividade, 

no tocante a adoção de pausas durante o trabalho para a alimentação, repondo assim a 

energia despendida na atividade, bem como a conscientização, pelos jangadeiros, da 

necessidade de levar alimentos e de consumi-los durante expedição de captura, mesmo 

que a mesma seja de “inda e vinda”. Esta necessidade está fundamentada na importância 

de se consumir alimentos a cada 04h00min para que haja a manutenção adequada das 

reações metabólicas, não afetando assim a atenção, equilíbrio e a realização da 

contração muscular, aspectos esses comprometidos em casos de hipoglicemia instalados 

no indivíduo. 

Salienta-se, ainda com relação a esse aspecto, a necessidade da substituição dos 

utensílios utilizados para a alimentação, os quais se encontram precários, sugerindo-se a 

formulação de parcerias com as instituições relacionadas à pesca, para que estas 

auxiliem na aquisição de utensílios adequados para este fim, tais como: copos, talheres 

com cabos de plástico, pratos, facas com cabos de plástico destinados apenas para a 

alimentação, panelas e tábuas de polietileno para o preparo do pescado consumido a 

bordo da jangada. 

O terceiro aspecto envolve modificações no projeto da jangada, envolvendo 

questões relacionadas a locais adequados para o armazenamento e manipulação dos 

alimentos, bem como dos utensílios utilizados para a alimentação, com o objetivo 

precípuo a garantia da inocuidade destes. Também deve-se levar em consideração 

questões relacionadas ao processo de higienização das mãos, utensílios e alimentos a 

bordo da embarcação.  

 

6.2 Propostas de trabalhos futuros  

Durante a coleta de dados desta pesquisa evidenciou-se a necessidade de 

aplicações de outras ferramentas metodológicas que complementassem o estudo, tais 

como a realização de exames laboratoriais e exames clínicos que fundamentariam os 

resultados do diagnóstico nutricional encontrado, além da análise do gasto energético 
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despendido na atividade. No entanto, o tempo para a realização e conclusão desta 

pesquisa de mestrado, nos impossibilitou a realização destas complementações.  

Neste contexto, dentre as recomendações propostas para a realização de 

trabalhos futuros estão:  

• Análise do gasto energético despendido para a realização da atividade a fim de 

promover adequações nutricionais mais reais a partir do esforço físico exigido 

para a realização do trabalho; 

• Realização de exames laboratoriais e clínico com a população dos jangadeiros a 

fim de complementar e confrontar os achados discutidos neste trabalho, bem 

como fornecer subsídios para o desenvolvimento de um planejamento alimentar 

adequado a realidade dos jangadeiros 

• Criação de um programa alimentar adequado aos jangadeiros de Ponta Negra, 

associado à realização de atividade física regular e orientada, visando à prática 

de uma alimentação saudável e melhoria da qualidade de vida desta população. 

• Realização de trabalhos com ênfase na análise das políticas públicas 

relacionadas à alimentação dos pescadores artesanais. 
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Apêndices 

APÊNDICE 1 

Ficha de Avaliação  

 

 

 

 

Nome dojangadeiro:____________________________________________________ 

Data de Nascimento:___/____/___           Data da avaliação ___/_____/____ 

Peso:_______               Altura:____________     

 
Sua Pressão Arterial:___________ 

Classificação PAS PAD 
Normal Menor 120 Menor 80 

Pré-Hipertensão 120-139 80-89 
Hipertensão Estágio I 140-159 90-99 
Hipertensão Estágio II Maior 160 Maior 100 

 
Seu Índice de Massa Corporal: ________________________ 

CLASSIFICAÇÃO IMC 
Baixo Peso Menor 18,5 
Normal 18,5 – 24,9 
Preobeso/Sobrepeso 25 – 29,9 
Obesidade Classe I 30 – 34,9 

Obesidade Classe II 35 – 39,9 
Obesidade Classe III Maior  40 
1o Consenso Latino-Americano de Obesidade, 1998. 
 
Sua Relação Cintura Quadril:__________________ 

Risco relativo de complicações metabólicas 
 Aumentado 

Circunferência da Cintura/ Quadril (Homem) Maior  0,90 cm 
Bray, 1992. 
 
Dicas de Saúde  

� Faça pelo menos 3 refeições (café da manhã, almoço e jantar) e 2 lanches saudáveis 
por dia. Não pule as refeições; 

� Inclua diariamente os cereais (arroz, milho, trigo, pães e massas), tubérculos como 
batata e raízes como a mandioca nas refeições. Dê preferência aos grãos integrais e 
aos alimentos na sua forma natural; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA - GREPE 

Projeto jangadeiros – Ponta Negra 
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� Coma diariamente legumes e verduras como parte das refeições e frutas nas 
sobremesas e lanches; 

� Coma feijão com arroz todos os dias ou, pelo menos, 5 vezes por semana. Esse prato 
brasileiro é uma combinação completa de proteínas e bom para a saúde; 

� Consuma diariamente leite e derivados, e carnes, aves, peixes ou ovos. Retirar a 
gordura aparente das carnes e a pele das aves antes da preparação torna esses 
alimentos mais saudáveis; 

� Evite refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos doces e recheados, 
sobremesas e outras guloseimas como regra da alimentação; 

� Mantenha seu peso, para evitar uma pressão entre os discos e sobrecarga na coluna, 
causadoras de dores; 

� Diminua a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa. Tempere com 
coentro, salsinha, cebolinha etc; 

� Beba pelo menos 2 litros (6 a 8 copos)de água por dia. Dê preferência ao consumo de 
água nos intervalos das refeições; 

� Evite as bebidas alcoólicas e o fumo; 

�  Torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física 
todos os dias; 

� Aprenda novos hábitos de postura ao sentar, andar, dormir e trabalhar isso é 
importante para sua saúde; 

� Cuide dos seus joelhos você vai precisar muito deles; 

� Alongue-se e faça exercícios, principalmente para o abdômen pois eles farão um colete 
de proteção na sua coluna; 

� Aprenda os exercícios respiratórios eles renovarão sua vida; 

� Mantenha a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranqüilo.  

                                                       Obrigada por 
participar da pesquisa! 
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APÊNDICE 2 
Questionários Sócio-Econômico 

 

ENTREVISTA SÓCIO ECONÔMICA 

 

INFORMAÇÕES SOCIAIS: 

 

Identificação: 

Data de Nascimento: 

Naturalidade: 

Endereço: 

Bairro:                                                                          Cidade: 

Telefone para contato: 

Escolaridade: 

Estado civil: 

Profissão:                                                                                                                Há quanto tempo? 

Outra atividade:                                      

Q.T.?                       Frequência?                      Continua pescando?  € Sim     € Não 

Religião: 

 

 

 

INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO À PESCA: 

 

Função:     € Mestre (Qt)               € Ajudante (Qt)               € Outros (Qt)                Qual?                  

Tipo de pesca:   € Linha     € Rede     € Apinéia    € Arrasto    € Manzuá ou Covo 

Nome da embarcação que trabalha: 

Dono da embarcação?     € Sim     (Nome da embarcação:                                           )   € Não                             

A embarcação que trabalha é cadastrada?     € Sim     € Não 

Cadastro na colônia?     € Sim     € Não 

Possui carteira de pescador?     € Sim     (Data de emissão:                               )   € Não      

Formação (cursos) relacionada à pesca    € Sim     € Não 

     Qual curso? 

     Onde foi feito?                                                      Quando?                               Duração? 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Grupo de Extensão e Pesquisa em Ergonomia – GREPE 

Projeto Jangadeiros 
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Conhecimento sobre:     € Alimentação (manipulação de alimentos)     € Segurança      

     € Tratamento do pescado    € Meio Ambiente    € Postura  

     Como adquiriu o conhecimento? 

 

 

 

INFORMAÇÕES ECONÔMICAS: 

 

Quantas pessoas moram na casa? 

Parentesco e idade dos familiares: 

 

 

     Destes, quantos são pescadores? Quem? 

Quantas pessoas trabalham na casa? 

    Quem e em quê? 

 

 

    Qual a renda familiar? 

É beneficiado com algum programa do governo?     € Sim   (Qual?                                )  € Não      

Existem aposentados na casa?     € Sim     (Quantos?              ) \ € Não      

Quais e quantos dos itens abaixo têm na sua casa? 

Fogão    € 0     € 1     € 2     € 3     € 4     € 5 

Geladeira    € 0     € 1     € 2     € 3     € 4     € 5 

     Televisão   € 0     € 1     € 2     € 3     € 4     € 5 

     Computador  € 0     € 1     € 2     € 3     € 4     € 5 

     Som   € 0     € 1     € 2     € 3     € 4     € 5 

     DVD   € 0     € 1     € 2     € 3     € 4     € 5 

     Antena parabólica   € 0     € 1     € 2     € 3     € 4     € 5 

                                                                       Celular   € 0     € 1     € 2     € 3     € 4     € 5 

Telefone fixo    € 0     € 1     € 2     € 3     € 4     € 5 

Freezer    € 0     € 1     € 2     € 3     € 4     € 5 

Microondas    € 0     € 1     € 2     € 3     € 4     € 5 

Meio de transporte utilizado:    € Automóvel    € Bicicleta   € Moto    € Ônibus    € Nenhum 
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ESTRUTURA DA CASA: 

 

Habitação:    € Própria     € Alugada     € Cedida     € Outros   Qual? 

Estrutura da casa:    € Tijolos     € Madeira    € Materiais improvisados    € Outros    Qual? 

Estrutura do piso:    € Chão batido     € Areia     € Cimento     € Cerâmica    € Outros   Qual? 

Quantos cômodos existem na casa (fora o banheiro)? 

Possui banheiro?    € Sim   (€ Dentro     € Fora)    € Não        

Possui energia elétrica?     € Sim     € Não      

 

 

 

SANEAMENTO: 

 

Possui água encanada?     € Sim     € Não      

Acondicionamento da água:     € Caixa d água    € Cisterna          

A água para consumo é tratada?   € Sim  (€ Filtrada   € Fervida   € Coada   € Mineral)   € Não  

Lixo:     € Queimado     € Enterrado     € Terreno baldio     € Coletado 

Destino do esgoto:    € Fossa     € Céu aberto      

 

 

 

INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE SAÚDE: 

 

Utiliza óculos de grau?     € Sim     € Não      

Diabético:       € Sim     (Q.T.?        Utiliza medicação?   € Sim     € Não     Q.T.?        )   € Não                  

    Faz acompanhamento no posto de saúde?     € Sim     € Não     Qual posto? 

Hipertenso:    € Sim     (Q.T.?        Utiliza medicação?   € Sim     € Não     Q.T.?        )   € Não 

    Faz acompanhamento no posto de saúde?     € Sim     € Não     Qual posto? 

Fumante?   € Sim     € Não  Há quanto tempo? 

Quais os agravos à saúde você tem ou já teve? 

€ pneumonia € tuberculose € asma € bronquite € sinusite  

€ hepatite € dengue € leptospirose € meningite 

€ cálculo renal € cirrose € câncer  

€ dermatites € alergia € visão 

€ gastrite/úlcera/problemas no estômago€ diarréia € desidratação € insolação 

€ varizes  
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€cansaço €sono  

€ dores de cabeça € dores na coluna €dores nas pernas € dores nos braços 

€ seqüelas com acidentes na pescaria com jangada 

Alguma delas teve acompanhamento?   € Sim     € Não     Qual? 

Vacinas: 

€ Tétano € Gripe  € Raiva  € Rubéola  € Outras 

 

Observações: 

 

Pesquisadora                                                               Data e hora:                                         Local: 
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APÊNDICE 3 

Roteiro de Ação conversacional geral 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA 
 
 

AÇÃO CONVERSACIONAL 
 

1 ROTEIRO DE AÇÃO CONVERSACIONAL 

• Gosta de trabalhar como pescador; 

• Tipo de pesca (rede ou linha): 

o Rede: Quanto tempo a rede passa no mar; 

o Linha: Quanto tempo eles ficam no mar. 

• Período da pesca de inverno e verão; 

• Tempo de permanência no mar de acordo com o tipo de pesca; 

• Organização do trabalho em terra: 

o Número e função dos pescadores; 

o Processo de aprendizagem; 

• Equipamentos da embarcação, segurança e pesca; (isca, gelo, utensílios 

de manipulação de alimentação e pescado e vestimenta) 

• Horários de trabalho; 

• Procedimentos ao retorno da embarcação; 

• Organização do trabalho no mar: 

o Número e função dos tripulantes; 

• Entrada da jangada ao mar; 

• Condições de habitabilidade; 

• Escolha do pesqueiro; (tempo de chegada ao local) 

• Decisão para o retorno da pescaria; 

• Função de cada tripulante 

• Rotina de trabalho; (divisão do trabalho) 

• Repouso;  

• Divisão do pescado. 
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APÊNDICE 4 
Roteiro de Ação conversacional / Nutrição 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA - GREPE 
 
 

AÇÃO CONVERSACIONAL COM FOCO NA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
DOS JANGADEIROS 

 

Jangadeiros e alimentação durante a atividade 

• Tipo de alimentação (cultura e hábitos alimentares) 

• Horário e frequência das refeições (alimentação antes, durante e após a pescaria) 

• Manipulação das refeições (quem faz; equipamentos e utensílios) 

o Pré preparo, Preparo, Consumo, Manutenção/armazenamento, Sobra 

• Grau de entendimento sobre as DVA 

• Disposição após as refeições (atenção – sonolência) 

• Acidentes/alimentação 

• Gasto energético (fadiga muscular, câimbras 

• Fornecimento da alimentação 

 

Jangadeiros e Manipulação do pescado (peixe como alimento) 

• Manipulação do pescado (tratamento e preparo) 

• Higiene pessoal 

• Higiene dos equipamentos e utensílios e da embarcação 

• Consumo do peixe 

• Benefícios do governo para aquisição de alimentos 

 

Jangadeiros e comercialização do pescado (renda destinada a alimentação) 

• Consumo do pescado – família 

o Renda destinada a alimentação
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                                     APÊNDICE 5 

Inquérito Recordatório 24 horas 
 
 
 
 
 
 
 
Nome do Entrevistado:_____________________________DATA ___/___/____ Hora:_____ 

 
O QUE O SENHOR COMEU E BEBEU ONTEM DESDE A HORA QUE ACORDOU ATÉ A 
HORA DE DORMIR E QUAIS FORAM OS HORÁRIOS?  
Para todos os alimentos, identifique a medida caseira, exemplo: 1 xícara grande de leite 
 
Café da manhã / Hora: 
 
 
 
 
Lanche da manhã / Hora: 
 
 
Almoço / Hora: 
 
 
 
 
 
Lanche da tarde / Hora: 
 
 
Jantar / Hora: 
 
 
 
 
 
Antes de dormir ou durante a pescaria / Hora: 
 
 
 
Aversão Alimentar: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Entrevistador:________________________________________________________________

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRNADE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA 

Projeto Jangadeiros – Ponta Negra 
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APÊNDICE 6 
                   QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA ALIMENTAR 

Nome do Entrevistado:___________________________________________________ 

Data da Entrevista:_______/__________/______   Hora: ____:_______ 

 

 Dentre os alimentos listados abaixo, quais os senhor costuma consumir habitualmente? Lembre-se de que esta quantidade representa seu consumo médio nos 

últimos 6 meses. 

I.Doces, salgadinhos e guloseimas 

ALIMENTO QUANTIDADE Nunca 1 x por  

mês 

2 a 3 x 

mês 

1 x por 

semana 

2 a 3 x 

semana 

1 x 

ao dia 

2 x ou 

mais dia 

1. Batatinha tipo chips ou salgadinho ½ pacote grande        

2. Chocolate/ brigadeiro 1 tablete / 1 barrinha / 3 unidades 

pequenas 

       

3. Bolo comum / bolo Pullman (de caixa) 1 fatia média        

4. Sorvete massa / palito 2 bolas / 1 unidade        

5. Achocolatado em pó 2 colheres rasas de sopa        

6. Pipoca 1 saco médio de pipoqueiro        

7. Açúcar adicionado em café, chá e leite 2 colheres de sobremesa        

8. Balas 2 unidades        

9. Doces de frutas (goiabada etc) 1 fatia fina / 1 unidade média        

10. Sobremesa tipo musse 1 taça / 1 pote        

11. Rapadura 1 pedaço médio        

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRNADE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA 

Projeto Jangadeiros 
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II. Salgados e preparações 

ALIMENTO QUANTIDADE Nunca 1 x  por 

mês 

2 a 3 x 

mês 

1 x por 

semana 

2 a 3 x 

semana 

1 x 

ao dia 

2 x ou 

mais dia 

12. Cheeseburger de carne/ frango 1 sanduíche        

13. Sanduíche (misto, queijo, frios ou quentes) 1 sanduíche        

14. Sanduíche (pão com ovo) 1 sanduíche        

15. Sanduíche (pão com salsicha) 1 sanduíche        

16. Sanduíche natural 1 sanduíche        

17. Coxinha, rissole, pastel, enroladinho frio de 

presunto e queijo 

1 unidade média        

18. Pão de queijo 1 unidade média        

19. Esfiha, empada, enroladinho, assado de presunto 

e queijo 

1 unidade média        

20. Salada de batata com maionese 1 colher de servir        

21. Sopa (canja, feijão e legumes) 1 prato fundo        

22. Farofa (farinha de mandioca) 1 colher de servir        

23. Pirão de peixe 1 colher de servir        

24. Pizza 1 fatia média        

25. Cachorro-quente 1 sanduiche        

III. Leite e produtos lácteos 

ALIMENTO QUANTIDADE Nunca 1 x  por 

mês 

2 a 3 x 

mês 

1 x por 

semana 

2 a 3 x 

semana 

1 x 

ao dia 

2 x ou 

mais dia 

26. Leite integral 1 copo de requeijão cheio        

27. Leite desnatado 1 copo de requeijão cheio        

28. Leite fermentado 1 garrafinha        

29. Iogurte natural /frutas 1 pote        

30. Iogurte diet 1 pote        

31. Queijo mussarela, prato, coalho 1 fatia média        
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32. Requeijão 1 colher de sopa        

33. Coalhada  1 pote        

 

IV. Óleos e gordura 

ALIMENTO QUANTIDADE Nunca 1 x  por 

mês 

2 a 3 x 

mês 

1 x por 

semana 

2 a 3 x 

semana 

1 x 

ao dia 

2 x ou 

mais dia 

34. Maionese tradicional 1 colher de sopa        

35. Manteiga (origem animal) 1 ponta de faca        

36. Margarina (origem vegetal) 1 ponta de faca        

37. Azeite de oliva 1 colher de café        

38. Óleo de soja / girassol 1 colher de café        

 

V. Cereais, pães e tubérculos 

ALIMENTO QUANTIDADE Nunca 1 x  por 

mês 

2 a 3 x 

mês 

1 x por 

semana 

2 a 3 x 

semana 

1 x 

ao dia 

2 x ou 

mais dia 

39. Arroz cozido (terra, integral, parbolizado) 4 colheres de sopa/ 

1 ½ colher de servir 

1 escumadeira grande 

       

40. Macarrão / instantâneo /sugo /manteiga 3 colheres de servir / pegador        

41. Biscoito sem recheio/ Cream- cracker / água e sal 6 unidades        

42. Biscoito com recheio 7 unidades        

43. Pão francês/ forma/ integral/ caseiro 1 ½ unidade / 3 fatias        

44. Cuscuz 1 colher de servir        

45. Mandioca cozida 2 pedaços médios        

46. Macaxeira frita 2 pedaços médios        

47. Inhame 2 pedaços médios        

48. Bata frita de palito 1 saquinho pequeno        

49. Batatas (purê) 1 colher de servir        

50. Batata doce 2 pedaços médios        
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51. Pamonha doce / salgada 1 unidade média        

52. Canjica 4 colheres de sopa        

53. Tapioca 1 unidade média        

54. Aveia em flocos 4 colheres de sopa        

 

 

ALIMENTO QUANTIDADE Nunca 1 x  por 

mês 

2 a 3 x 

mês 

1 x por 

semana 

2 a 3 x 

semana 

1 x 

ao dia 

2 x ou 

mais dia 

55. Alface 1 porção / 6 folhas médias        

56. Acelga / repolho 2 colheres de servir        

57. Agrião / rúcula 3 ramos / 5 folhas médias        

58. Couve-flor 2 ramos médios        

59. Coentro 1 colher de sobremesa        

60. Cebolinha 1 colher de sobremesa        

61. Beterraba 1 colher de servir        

62. Cenoura 1 colher de servir        

63. Espinafre / couve 1 colher de servir        

64. Ervilha 2 colheres de sopa        

65. milho verde 1 colher de sopa        

66. Pepino 6 fatias médias        

67. Tomate 3 fatias médias        

68.Cebola 1 colher de sopa        

69 Jerimum 1 colher de sopa        

 

VII. Frutas 

ALIMENTO QUANTIDADE Nunca 1 x por  

mês 

2 a 3 x 

mês 

1 x por 

semana 

2 a 3 x 

semana 

1 x 

ao dia 

2 x ou 

mais dia 

70. Abacate ½ unidade        

71. Abacaxi/ suco  1 fatia média/ 1 copo de requeijão        

VI. Verduras, legumes e leguminosas 
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72. Banana  1 unidade média        

73. Laranja/ tangerina/ suco  1 copo de requeijão/ 1 unidade média        

74. Maçã/ pêra 1 unidade média        

75. Mamão/ suco  1 fatia média/ 1 copo de requeijão        

76. Melão/ Melancia/ suco 1 fatia média/ 1 copo de requeijão        

77. Manga / suco ½ unidade média / 1 copo de requeijão        

78. Caju/ suco 1 unidade média/ 1 copo de requeijão        

79. Umbu ½ xícara de chá        

80. Acerola ½ xícara de chá/ 1 copo de requeijão        

81. Uva 1 cacho médio        

 

VIII. Feijão 

ALIMENTO QUANTIDADE Nunca 1 x  por 

mês 

2 a 3 x 

mês 

1 x por 

semana 

2 a 3 x 

semana 

1 x 

ao dia 

2 x ou 

mais dia 

82. Feijão (marrom ou preto) sem carne 1 ½ concha média        

83. Feijão (marrom ou preto) com carne 1 ½ concha média        

84. Feijão (verde ou branco) sem carne 1 ½ concha média        

85. Feijão (verde ou branco) com carne 1 ½ concha média        

 

 

 

ALIMENTO QUANTIDADE Nunca 1 x  por 

mês 

2 a 3 x 

mês 

1 x por 

semana 

2 a 3 x 

semana 

1 x 

ao dia 

2 x ou 

mais dia 

86. Carne cozida (moída / de panela/ picadinho/ 

guizado/ grelhado) 

1 fatia média/ 1 colher de servir/ 1 

unidade média 

       

87. Carne de sol (assada/ frita) 1 fatia média/ 1 colher de servir/ 1 

unidade média 

       

88. Bife frito / bife à milanesa 1 unidade média        

89. Frango cozido/ assado/ grelhado/ frito 1 pedaço médio        

IX. Carnes e ovos 
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90. Peixe frito 1 filé médio/ posta        

91. Peixe cozido 1 filé médio/ posta        

92. Carne suína (bisteca/lombo) 1 unidade média/ 1 fatia média        

93. Ovo frito/ mexido/ omelete 1 unidade média/ 1 pedaço médio        

94. Embutidos (presunto/ apresuntado/ peito de 

peru/ mortadela/ salame etc 

2 fatias médias        

95. Salsicha 1 ½ unidade        

96. Lingüiça 1 gomo médio        

 

X. Bebidas 

ALIMENTO QUANTIDADE Nunca 1 x por  

mês 

2 a 3 x 

mês 

1 x por 

semana 

2 a 3 x 

semana 

1 x 

ao dia 

2 x ou 

mais dia 

97. Refrigerante normal 1 ½ copo de requeijão / 1 lata        

98. Refrigerante diet 1 ½ copo de requeijão / 1 lata        

99. Chá (qualquer tipo) 1 xícara de chá        

100. Sucos naturais com leite/ vitamina de frutas 1 copo de requeijão        

101.Sucos naturais sem leite 1 copo de requeijão        

102. Sucos artificiais 1 copo de requeijão        

103. Café 1 xícara de chá        

104. Café com leite 1 xícara de chá        

105. Bebida com álcool (cerveja, cachaça,  batidas) 1 copo médio        

106. Água 1 copo de requeijão        

 

XI. Outros 

ALIMENTO QUANTIDADE Nunca 1 x por   

mês 

2 a 3 x 

mês 

1 x por 

semana 

2 a 3 x 

semana 

1 x 

ao dia 

2 x ou 

mais dia 

107. Adoçante gotas/ pó         

108.  Vitaminas/ suplementos/ comprimidos/ xarope         
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XII. Não mencionados 

ALIMENTO QUANTIDADE Nunca 1 x por 

mês 

2  a 3 x 

mês 

1 x por 

semana 

2 a 3 x 

semana 

1 x 

ao dia 

2 x ou 

mais dia 

109.         

110.         

111.         

 
 
OBS: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pesquisador:_________________________________________________________ 

Hora do término da entrevista _____:_____
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APÊNDICE 7 

 
 

 
 
 
 
ENTREVISTA ADAPTADA DO QUESTIONÁRIO DE BAECKE – NÍVEL DE ATIVIDADE 

FÍSICA HABITUAL 

 
Nome:__________________________________________________________________________  
Data: ___/ ___ / ___          Hora: ___:_____                         Data de Nascimento ____/_____/_____ 
Função:_______________________                                 Tipo de pescaria_____________________ 

1- Qual a sua principal ocupação? 

( )Empregado de escritório, condutor, professor, estudante, dona de casa e todas as profissões de 
níevel universitário 

(  ) Operário fabril, carpinteiro, agricultor, mecânico e atividades afins  

(  )Trabalhador portuário, trabalhador da construção civil e desportista 

2- No trabalho, costuma sentar-se? (considerar só o tempo de realização da função) 
 
     Nunca        Raramente          Algumas vezes         Frequentemente         Muito frequentemente  
 
3- No local de trabalho, mantém-se na posição de pé? 
 
     Nunca        Raramente          Algumas vezes         Frequentemente         Muito frequentemente  
 
4- No trabalho, movimenta-se na posição de pé? 
      
     Nunca        Raramente          Algumas vezes         Frequentemente         Muito frequentemente  
 
5- No trabalho, pega em cargas pesadas?  
 
     Nunca        Raramente          Algumas vezes         Frequentemente         Muito frequentemente  
 
6- Depois do trabalho sente-se cansado? 
 
     Nunca        Raramente          Algumas vezes         Frequentemente         Muito frequentemente  
 
7- Durante o trabalho transpira? 
 
     Nunca        Raramente          Algumas vezes         Frequentemente         Muito frequentemente  
 
8- Em comparação com outros colegas da sua idade você pensa que o seu trabalho é fisicamente 
 
     Muito menor              Menor                Igual               Maior                    Muito maior 
 
9- Pratica algum esporte (incluir caminhada, ginástica de academia, musculação, hidroginástica dança) 
NÃO INCLUIR A CAMINHADA OU BICICLETA COMO TRANSPORTE AO TRABALHO? 
 
     Sim              Não 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRNADE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA- GREPE 
Projeto Jangadeiro – Ponta Negra 
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Se respondeu afirmativamente: 
 
Qual o esporte que pratica mais frequentemente? _____________________________________ 
 
Quantas horas por semana? (somar as horas de prática durante toda a semana) 
 
 Menos de 1 hora         entre 1-2 horas            entre 2-3 horas         entre 3-4 horas     mais de 4 horas 
 
Quantos meses por ano? 
 
    Menos de 1 mês          entre 1-3 meses        entre 3-6 meses       entre 7-9 meses        mais de 9 meses 
 
 
Se pratica um segundo esporte: 
 
Qual é o esporte? _____________________________________________________________ 
 
Quantas horas por semana? (somar as horas de prática durante toda a semana) 
 
    Menos de 1 hora         entre 1-2 horas            entre 2-3 horas         entre 3-4 horas      mais de 4 horas  
 
Quantos meses por ano? 
 
    Menos de 1 mês          entre 1-3 meses        entre 3-6 meses       entre 7-9 meses        mais de 9 meses 
 
10- Em comparação com outros colegas da sua idade, pensa que sua atividade física, durante o tempo 
livre (lazer) é: 
 
    Muito menor               Menor                       Igual                        Maior                  Muito maior 
 
11- Durante os tempos livres (lazer) você transpira (suor)? 
 
     Nunca        Raramente          Algumas vezes         Frequentemente         Muito frequentemente  
 
12- Durante os tempos livres (lazer) você pratica esporte? 
 
     Nunca        Raramente          Algumas vezes         Frequentemente         Muito frequentemente  
 
13- Durante os tempos livres (lazer) você assiste televisão? 
 
     Nunca        Raramente          Algumas vezes         Frequentemente         Muito frequentemente  
 
14- Durante os tempos livres (lazer) você anda a pé? 
 
     Nunca        Raramente          Algumas vezes         Frequentemente         Muito frequentemente  
 
15- Durante os tempos livres você anda de bicicleta? 
 
     Nunca        Raramente          Algumas vezes         Frequentemente         Muito frequentemente  
 
16- Quantos minutos você anda A PÉ OU DE BICICLETA por dia? (para se dirigir ao trabalho, local 
para prática de atividades físicas, compras, etc) 
 
 Menos de 5 min           entre 5-15 min         entre 15-30 min        entre 30-45 min    Mais de 45 min 
 
 

Entrevistador(a):________________________________________ 
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APÊNDICE 8 

MATRIZ DE INCLUSÃO DE COMENTÁRIOS PARA A ANÁLISE DOS DADOS 
DA AÇÃO CONVERSACIONAL COM OS JANGADEIROS DE PONTA NEGRA 

 
JANGADEIROS E ALIMENTAÇÃO DURANTE A ATIVIDADE 

Informações/ Estilo Topificado 
Horário e freqüência das refeições (Alimentação antes da pescaria; Alimentação durante a pescaria; 
Alimentação depois da pescaria) 

 
Jangadeiros Comentários do pesquisador Falas dos jangadeiros 

J1   
J2   
Jn   

Informações/ Estilo Topificado 
Tipo de Refeição (Alimentação, cultura e hábitos alimentares) 

Jangadeiros Comentários do pesquisador Falas dos jangadeiros 
J1   
J2   
Jn   

Informações/ Estilo Topificado 
Consumo de líquidos (Desidratação) 

Jangadeiros Comentários do pesquisador Falas dos jangadeiros 
J1   
J2   
Jn   

Informações/ Estilo Topificado 

Manipulação da refeição (Quem e como faz – equipamentos e utensílios; Pré-preparo; Preparo; 
Manutenção/ armazenamento; Consumo; Sobra /armazenamento e consumo) 

Jangadeiros Comentários do pesquisador Falas dos jangadeiros 
J1   
J2   
Jn   

Informações/ Estilo Topificado 
Grau de entendimento sobre Doenças Veiculadas por Alimentos (Freqüência) 

Jangadeiros Comentários do pesquisador Falas dos jangadeiros 
J1   
J2   
Jn   

Informações/ Estilo Topificado 

Acidentes causados pela falta de ingestão de alimentos (Hipoglicemia; Tremores; Tonturas) 
Jangadeiros Comentários do pesquisador Falas dos jangadeiros 

J1   
J2   
Jn   

Informações/ Estilo Topificado 
Gasto energético (Fadiga muscular – câimbras) 

Jangadeiros Comentários do pesquisador Falas dos jangadeiros 
J1   
J2   
Jn   

Informações/ Estilo Topificado 
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Fornecimento da alimentação (Dono da jangada x responsabilidade individual) 
Jangadeiros Comentários do pesquisador Falas dos jangadeiros 

J1   
J2   
Jn   

JANGADEIROS E MANIPULÇÃO DO PESCADO (PEIXE COMO ALIMENTO) 
Informações/ Estilo Topificado 

Manipulação do pescado (Tratamento e preparo) 
Jangadeiros Comentários do pesquisador Falas dos jangadeiros 

J1   
J2   
Jn   

Informações/ Estilo Topificado 

Higiene Pessoal 
Jangadeiros Comentários do pesquisador Falas dos jangadeiros 

J1   
J2   
Jn   

Informações/ Estilo Topificado 
Higiene de equipamentos e utensílio 

Jangadeiros Comentários do pesquisador Falas dos jangadeiros 
J1   
J2   
Jn   

Informações/ Estilo Topificado 
Consumo do peixe 

Jangadeiros Comentários do pesquisador Falas dos jangadeiros 
J1   
J2   
Jn   

JANGADEIROS E COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO (RENDA DESTINADA A 
ALIMENTAÇÃO) 

Informações/ Estilo Topificado 

Consumo do pescado (Família) 
Jangadeiros Comentários do pesquisador Falas dos jangadeiros 

J1   
J2   
Jn   

 
Fontes: Dados da pesquisa – Projeto Jangadeiros GREPE/UFRN 

 

 

 


