
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  

 

 

ERGONOMIA, SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E ATIVIDADE DE PESCA 

ARTESANAL COM JANGADAS: ESTUDO DE CASO NA PRAIA DE PONTA NEGRA, 

NATAL-RN 

Por 

 

JOYCE ELANNE MATEUS CELESTINO 

TECNÓLOGA EM MEIO AMBIENTE, 2006 

 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO PROGRAMA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE COMO PARTE DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE 

 

 

 

MESTRE EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

NOVEMBRO, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2010 JOYCE ELANNE MATEUS CELESTINO 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  

 

 

 

 

 

JOYCE ELANNE MATEUS CELESTINO 

 

 

ERGONOMIA, SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E ATIVIDADE DE PESCA 

ARTESANAL COM JANGADAS: ESTUDO DE CASO NA PRAIA DE PONTA NEGRA, 

NATAL-RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia de Produção da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte como  

requisito parcial para a obtenção do título de Mestre. 

Esta dissertação teve o apoio da CAPES/REUNI, 

CNPq, PROEXT 2008 – MEC/SESu, PROEX – 

UFRN. 
 

 

 

 

Orientadora: 

Profª Drª Maria Christine Werba Saldanha 

 

 

 

 

Natal, RN 

2010 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisão de Serviços Técnicos 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede 

 

 

Celestino, Joyce Elanne Mateus. 

     Ergonomia, sustentabilidade sócio-ambiental e atividade de pesca artesanal com jangadas: estudo de caso na 

Praia de Ponta Negra, Natal-RN / Joyce Elanne Mateus Celestino. – Natal, RN, 2010. 

     195 f. 

 

     Orientadora: Maria Christine Werba Saldanha. 

     Co-orientadora: Karen Maria da Costa Mattos. 

         

      Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Tecnologia. Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia de Produção. 

 

      1. Ergonomia – Dissertação.  2. Meio ambiente – Dissertação. 3. Pesca artesanal – Dissertação. 4. 

Jangadeiros – Dissertação. I. Saldanha, Maria Christine Werba. II. Mattos, Karen Maria da Costa. III. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  IV. Título. 

 

RN/UF/BCZM                                   CDU 65.015.11(043.3) 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  

 

 

ERGONOMIA, SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E ATIVIDADE DE PESCA 

ARTESANAL COM JANGADAS: ESTUDO DE CASO NA PRAIA DE PONTA NEGRA, 

NATAL-RN 

 

 

Por 

 

JOYCE ELANNE MATEUS CELESTINO 

TECNÓLOGA EM MEIO AMBIENTE, 2006 

 

 

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO PROGRAMA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE COMO PARTE DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE 

MESTRE EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

NOVEMBRO, 2010 

 

 

Assinatura da Autora: ___________________________________________ 

 

APROVADO POR: 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 Profª. Maria Christine Werba Saldanha, Dra. – Orientadora- Presidente 

 

 

_____________________________________________________________ 

Profª. Karen Maria da Costa Mattos, Dra. – Co-orientadora 

 

 

_____________________________________________________________ 

Prof. Mario Cesar Rodriguez  Vidal, Dr. – Membro Externo  

 

 

_____________________________________________________________ 

Profª. Ciliana Regina Colombo, Dra. – Membro Interno 

 

 

____________________________________________________________ 

Prof. Ricardo José Matos de Carvalho, Dr. – Membro Interno 

 



Ergonomia, Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Atividade de Pesca Artesanal com Jangadas: Estudo de caso na Praia de Ponta Negra, Natal-RN                Joyce E. M. Celestino  

 v  
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Deus, por ter me 

sustentado, à minha família pelo apoio 

incondicional e aos Jangadeiros por se 

disponibilizarem e acreditarem na realização 

deste trabalho. 

 



Ergonomia, Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Atividade de Pesca Artesanal com Jangadas: Estudo de caso na Praia de Ponta Negra, Natal-RN                Joyce E. M. Celestino  

 vi  
 

AGRADECIMENTOS 

A Deus, pela sua infinita bondade e imenso amor derramados através de graças para a 

completude deste mestrado. 

Ao meu Pai (in memoriam), que sempre foi meu maior incentivador, à minha Mãe, por todo o 

apoio, carinho e cuidado em todos os momentos de minha vida e, ao meu irmão Égon, pela 

força e companheirismo de sempre. 

À professora Dra. Maria Christine Werba Saldanha, pelos ensinamentos dispensados no 

desenvolvimento desta dissertação, os quais jamais serão esquecidos. 

À professora Dra. Karen Maria da Costa Mattos pela sua prontidão, incentivo, confiança e 

tanto mais, que me impulsionaram para frente. 

À professora Dra. Ciliana Regina Colombo por sua atenção, amizade e ensinamentos junto à 

disciplina Gestão de Resíduos (Bolsa REUni). 

Ao professor Dr. Ricardo José Matos de Carvalho, pelas valiosas orientações e contribuições 

nesta pesquisa. 

Aos Professores Dr. Mario Cesar Rodrigues Vidal e Ms. Eduardo Pimenta (e famílias) por me 

proporcionarem dias de grande aprendizado e felicidade no GENTE/COPPE e Gepesca, 

durante o estágio sanduíche no Rio de Janeiro. 

A todos os amigos do GREPE, pelo compartilhamento de tristezas e alegrias, de lágrimas e 

força, mais que tudo, de amizade, pois a torcida e o respeito entre nós foram encorajadores 

para chegar até aqui, vivências que levarei para sempre em minha memória e sempre farão 

parte da minha vida. 

À minha amiga Cristina, por me acompanhar em boa parte dessa caminhada. 

Aos meus amigos da Fraternidade Germinar, pelas orações que me fizeram focalizar em 

DEUS e esperar na sua fidelidade, pois, por meio do seu Espírito Santo ungiu o meu ser para 

que eu pudesse concluir esta dissertação. 

À todos aqueles que de alguma forma torceram e foram indispensáveis para a conclusão deste 

trabalho. 

A todos os professores e funcionários do PEP/UFRN, em especial aos professores Dr. Dario 

Aloise, Dr. Rodrigo Ferreira, Dra. Mariana Almeida, a Secretária Carol e as bolsistas. 

A CAPES/REUNI, pelo financiamento da bolsa de mestrado, e ao CNPq, PROEXT 2008 – 

MEC/SESu, PROEX-UFRN e PROPESQ-UFRN e, de extensão PROEX-UFRN pelo 

financiamento da pesquisa. 

À Colônia Z-04 de Pesca e Aquicultura de Natal; à Superintendência Federal de Pesca e 

Aquicultura de Natal (SFPA RN); ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA); e à Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte que 

forneceram informações indispensáveis à realização deste estudo. 

À Associação dos Moradores de Ponta Negra, pela cessão do espaço comunitário para o 

desenvolvimento das oficinas. 

Aos jangadeiros de Redinha, por se disponibilizarem a participar desta pesquisa e, em 

especial, a todos os jangadeiros de Ponta Negra, pela imensa contribuição, profissional e de 

vida, que me proporcionaram com a realização desse trabalho. 



Ergonomia, Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Atividade de Pesca Artesanal com Jangadas: Estudo de caso na Praia de Ponta Negra, Natal-RN                Joyce E. M. Celestino  

 vii  
 

Resumo do Texto de Dissertação apresentado ao PEP-UFRN como parte dos requisitos necessários 

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

 

ERGONOMIA, SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E ATIVIDADE DE PESCA 

ARTESANAL COM JANGADAS: ESTUDO DE CASO NA PRAIA DE PONTA NEGRA, 

NATAL-RN 

Joyce Elanne Mateus Celestino 

 

Novembro/2010 

 

Orientadora: Maria Christine Werba Saldanha 

Co-orientadora: Karen Maria da Costa Mattos 

A pesca artesanal se viabiliza pelo trabalho manual do pescador, não utilizando aparelhagens que 

atinjam os mesmos níveis de produtividade pesqueira industrial e não causando impactos ambientais 

sobre os estoques pesqueiros com a mesma intensidade. A adoção de práticas de sustentabilidade 

nesse tipo de pesca vem sendo requisitada para o alcance de melhorias ambientais e socioeconômicas, 

visto que sua produção tem sofrido decréscimo com o passar dos anos e a sobrepesca tem levado à 

redução dos estoques, além disso, destacam-se as agressões ao meio ambiente, como a poluição. Dessa 

forma, esta pesquisa objetiva analisar a interferência dos aspectos/impactos ambientais que permeiam 

a atividade jangadeira realizada na Praia de Ponta Negra, Natal-RN, a fim de propor recomendações 

para a sustentabilidade ambiental. Para tanto, utilizou-se uma metodologia baseada na Análise 

Ergonômica do Trabalho (WISNER, 1987; GUÈRIN, 2001; VIDAL, 2008) que aplica técnicas 

observacionais e interacionais como protocolos de observação, registros fotográficos, vídeos, ação 

conversacional e escuta de verbalizações. Para conhecer a vulnerabilidade do meio no qual se 

desenvolve a atividade jangadeira e as interferências que este sofre, empregou-se o estudo dos 

aspectos/impactos ambientais (SÀNCHEZ 2008). Como resultados, constataram-se a partir das 

observações situadas e dos relatos dos jangadeiros, mudanças no mar, a busca por novos pesqueiros 

mais distantes da costa, redução da produção pesqueira, geração de resíduos e poluição do ambiente de 

trabalho, e a dificuldade no atracamento das jangadas, fatores decorrentes das pressões exercidas tanto 

pela sociedade, quanto pela atividade jangadeira, que denotam a necessidade da elaboração de 

propostas de recomendações e ações, através da gestão da atividade fomentando a discussão entre os 

jangadeiros e as instituições responsáveis, e capacitação por meio de oficinas de educação ambiental, 

visando transformações positivas na atividade jangadeira de Ponta Negra, bem como no meio 

ambiente no qual os jangadeiros estão inseridos, a fim de buscar a sustentabilidade da atividade, 

preservando suas características. 

 

Palavras-Chave: Ergonomia, Meio Ambiente, 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 Engeneering 

 

ERGONOMICS, SUSTAINABILITY SOCIO-ENVIRONMENTAL AND ACTIVITY WITH 

ARTUSANAL FISHING RAFTS: A CASE STUDY AT PRAIA DE PONTA NEGRA, NATAL-

RN 

Joyce Elanne Mateus Celestino 

 

November/2010 

 

Advisor: Maria Christine Werba Saldanha 

Co-adviser: Karen Maria da Costa Mattos 

 

The fishing is made possible by the handiwork of a fisherman, not using appliances that achieve the 

same levels of industrial fishing productivity and not causing environmental impacts on fish stocks 

with the same intensity. The adoption of sustainability practices in this type of fishing has been 

requested for the achievement of environmental and socioeconomic improvements, since its 

production has been decreasing over the years and overfishing has led to reduced stocks also stand 

out environmental aggressions such as pollution. Thus, this research aims to analyze the interference 

of environmental aspects/impacts that permeate the activity performed by fisherman on the beach of 

Ponta Negra, Natal-RN, in order to propose recommendations for environmental sustainability. We 

used a methodology based on the ergonomic work analysis (WISNER, 1987; GUERIN, 2001; VIDAL, 

2008) using techniques such as observational and interactional observation protocols, photographs, 

videos, conversational action, and listening to verbalizations. To understand the vulnerability of the 

environment in which the activity is carried fisherman and the interferences that it suffers, we used the 

study of environmental aspects/impacts (SÁNCHEZ 2008). As a result, it appears that from the 

observations located and reports raftsmen, changes in the sea, the search for new fishing grounds 

farther from the coast, reducing fishery production, waste generation and pollution of the workplace, 

and the difficulty in docking rafts, factors arising from the pressures both for society as Seen by 

fisherman, denoting the necessity of drawing up recommendations and actions proposed by 

management activity by promoting discussion among raftsmen and accountable institutions, and 

training through workshops on environmental education, aiming to positive changes in the activity 

fisherman from Ponta Negra and the environment in which raftsmen are inserted in order to seek a 

sustainable activity, preserving its characteristics. 

 

 

Keywords: Ergonomics, Environment, Fishing, Raftsmen 
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Capítulo 1 

Minha jangada vai sair pro mar 

Vou trabalhar, meu bem querer, 

Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, 

Um peixe bom, eu vou trazer. 

Dorival Caymmi 

Introdução 

 
A atividade pesqueira pode ser desempenhada de várias maneiras, seja industrial, 

artesanal ou esportiva, de caráter comercial, de subsistência ou recreativa. A pesca artesanal é 

aquela que se viabiliza pelo trabalho manual do pescador, utilizando embarcações e capturas 

em pequena escala, seja ela com objetivo comercial e/ou de subsistência. Em decorrência da 

escala de captura, os impactos ambientais sobre os recursos pesqueiros gerados por esse tipo 

de pesca não ocorrem com a mesma intensidade da pesca industrial (SANTOS e CÂMARA, 

2002; SILVA, 2004). 

A pesca com jangadas é um exemplo típico de pesca artesanal e Cascudo (2002) 

preconiza que nenhuma outra embarcação é mais antiga que a jangada. Há milhares de anos 

que ela existe com os mesmos objetivos desde a sua concepção. (CASCUDO, 2002, p.66). 

A pesca marítima há séculos se faz presente no cotidiano do homem consistindo em 

uma das atividades econômicas mais antigas. Esta atividade possui enorme relevância na 

alimentação de vários povos, tendo apresentado crescimento acelerado depois da Segunda 

Guerra Mundial até os anos 80, século XX. Desde então, verifica-se segundo Faveret Filho 

(1997) uma redução do ritmo de expansão da produção, em função de problemas como 

sobrepesca, poluição e agressões a regiões de reprodução.  

A redução no ritmo de produção pesqueira conforme Haergreaves e Pimenta (2000) 

pode ser procedente ao crescimento da sociedade global, a qual tem dificultado a manutenção 

de pescas artesanais, como é o caso da atividade jangadeira, visto que existem diversos 

reflexos imbuídos nessa atividade decorrentes do “desenvolvimento” das cidades, as quais 

não atentaram para a insustentabilidade ambiental que provocam com a busca por esse 

progresso. Por outro lado, a própria atividade jangadeira também deflagra seus reflexos no 

meio ambiente, pois se não houver uma sensibilização acerca dos estoques naturais que 

extraem e da capacidade de suporte das espécies, entre outros, impactos serão deixados com 

conseqüências ainda não mensuradas.  
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A produção pesqueira ainda se sustenta principalmente da exploração intensiva dos 

recursos naturais e da sobrecarga da capacidade ambiental, pois a humanidade encontra-se 

submetida, não somente no presente, como também no futuro, à produção natural. É 

conveniente, portanto, que qualquer análise do meio marinho (seja dos organismos e da 

dinâmica marinha, ou dos seres humanos que desempenham atividades no mar) e/ou do 

ambiente costeiro se baseie num informe integrado de desenvolvimento sustentável. 

(CHAVEZ; TACHIBANA, 2005) 

A sustentabilidade vem sendo requisitada em todos os âmbitos para o alcance de 

melhorias ambientais e socioeconômicas. Segundo Jacobi (2003), a idéia de sustentabilidade 

implica a prevalência da premissa de que é preciso definir limites às possibilidades de 

crescimento e delinear um conjunto de iniciativas que levem em conta a existência de 

interlocutores e participantes sociais relevantes e ativos por meio de práticas educativas e de 

um processo de diálogo informado, o que reforça um sentimento de co-responsabilidade e de 

constituição de valores éticos. 

Nessa conjuntura, é relevante ressaltar que as atividades pesqueiras, sejam ou não 

artesanais, como a pesca com jangadas, sofrem e causam impactos, visto que atuam 

explorando recursos naturais e também se encontram envolvidas em meio a um cenário de 

outras atividades que interferem e/ou ameaçam o seu desenvolvimento. Para tanto, pode-se 

dizer que o exercício da pesca está imerso nas relações entre fenômenos naturais e sociais, as 

quais são determinantes para configurar a ocorrência dos impactos que assolam a atividade, 

bem como os provocados por esta. Através, desses fenômenos é possível compreender as 

alternativas viáveis à mitigação dos impactos negativos, a fim de que se realize a atividade 

com respeito aos limites dos fatores ambientais e sociais.  

As relações da humanidade com o socius, com a psique e com a “natureza” tendem, 

com efeito, a se deteriorar cada vez mais, não só em razão de nocividades e poluições 

objetivas, mas também pela existência de fato de um desconhecimento e de uma passividade 

fatalista dos indivíduos e dos poderes com relação a essas questões consideradas em seu 

conjunto. Catastróficas ou não, as evoluções negativas são aceitas tais como são 

(GUATTARI, 1990). Este trabalho permeia essa discussão, pois se encontra situado no 

domínio das dimensões da Ecologia Social, Ecologia Mental e da Ecologia Ambiental ou 

Ética Ecológica, as quais se amparam sob a égide ético-estética de uma ecosofia que segundo 
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Guattari (1990) é uma articulação ético-política entre os três registros ecológicos (o do meio 

ambiente, o das relações sociais e o da subjetividade humana). 

Nesse contexto, o presente trabalho visa analisar a interferência dos aspectos 

ambientais na execução da atividade jangadeira realizada na Praia de Ponta Negra, Natal-RN, 

bem como as interferências causadas por esta no meio ambiente, a fim de compreender essa 

relação de reciprocidade entre o homem e o ambiente no qual está inserido, de maneira a 

contribuir para a sustentabilidade ambiental e melhorias na qualidade de vida dos 

trabalhadores desta. 

A fundamentação metodológica empregada neste trabalho é a Análise Ergonômica do 

Trabalho, AET (WISNER, 1987; GUÈRIN, 2001, SALDANHA, 2004; CARVALHO, 2005 e 

VIDAL, 2008), método da ergonomia que compreende um conjunto de análises globais, 

sistemáticas e intercomplementares, as quais permitem a modelagem operante da situação de 

trabalho, (VIDAL, 2008), compreendendo as seguintes etapas: instrução/construção de 

demandas, modelagem da atividade e, projeto e construção de soluções adaptadas à 

organização. 

Além da aplicação da AET, utilizou-se o estudo dos aspectos/impactos ambientais, 

proposto por Sànchez (2008), com o intuito de conhecer a vulnerabilidade do meio no qual se 

desenvolve a atividade jangadeira e as interferências que este sofre a fim de se chegar as 

alternativas viáveis à minimização dos impactos negativos, os quais para serem revertidos 

necessitam da participação dos decisores deste processo, os jangadeiros, as instituições 

governamentais e a sociedade civil. Para tal é imprescindível compreender as relações entre a 

atividade e o meio, assim a AET, com suas técnicas veio favorecer a análise da atividade 

jangadeira proporcionando riqueza de detalhes ao estudo dos aspectos ambientais. 

 Esta dissertação fundamenta-se também nos aportes teóricos da antropotecnologia 

(1994, 2004), contribuindo de forma a proporcionar o melhor entendimento das 

condicionantes sócio-culturais da adaptação do trabalho ao homem. (DIAS JÚNIOR, 2000). 

Segundo Wisner (1994, 2004), os estudos ergonômicos das atividades tradicionais e suas 

alterações para o progresso técnico exigem um conhecimento aprofundado dos inúmeros 

aspectos das situações de trabalho. Os estudos em antropotecnologia permitem os 

conhecimentos acerca do cotidiano do homem, seus saberes, crenças, religiões, tradições, as 

quais contribuem para o sucesso da transferência de tecnologia. 
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 Para Santos (1997), a antropotecnologia consiste na “adaptação da tecnologia a ser 

transferida a uma determinada população, considerando a influência de fatores geográficos, 

econômicos, sociológicos e antropológicos”. No caso da atividade jangadeira é indispensável 

considerar todos esses fatores, visto que contribuem para a compreensão acerca dessa 

atividade desenvolvida em Ponta Negra, bem como para formulação de recomendações 

adequadas à realidade da população jangadeira, a fim de contribuir para a qualidade de vida, 

por conseguinte, do seu meio ambiente de trabalho. 

 Esta pesquisa é parte integrante do Projeto Atividade Jangadeira: tradição, ergonomia 

e sustentabilidade, o qual é desenvolvido pelo Grupo de Extensão e Pesquisas em Ergonomia 

(GREPE) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através de uma pesquisa 

multidisciplinar envolvendo demandas relacionadas à saúde, segurança do trabalho, qualidade 

do pescado, meio ambiente e projeto de produto. 

 Este trabalho está dividido em sete capítulos, o primeiro introduz o tema da pesquisa, a 

justificativa/problemática e os objetivos; o segundo capítulo expõe um aporte teórico acerca 

da pesca artesanal, ergonomia e sustentabilidade ambiental; o terceiro capítulo descreve a 

metodologia aplicada para o desenvolvimento desta pesquisa; o quarto capítulo retrata um 

olhar global sobre a pesca artesanal com jangadas na Praia de Ponta Negra; o quinto capítulo 

faz uma análise a partir da percepção dos jangadeiros acerca dos aspectos ambientais e suas 

influências na atividade jangadeira; o sexto capítulo apresenta as propostas voltadas à 

transformação positiva da pesca com jangadas; e, o último capítulo traz as considerações 

acerca do desenvolvimento dessa pesquisa. 

 

1.1 Justificativa e Problemática 

A pesca artesanal conforme Borghetti (2000) contribui com cerca de 60% da produção 

nacional total e a pesca industrial com cerca de 40%. A produção por tipo de ambiente revela 

que a água doce contribui com 25% da produção total e a água salgada com 75%. O número 

de embarcações utilizadas na pesca nacional está estimado em 54.000 unidades, sendo 95% 

artesanais.  

O Brasil pesca no mar cerca de 580 mil toneladas por ano. Esta cifra vem se mantendo 

com algumas oscilações, mas examinada ao longo do tempo, exibe uma tendência decrescente 

devido a esgotamento dos estoques provocado por sobrepesca. Desse total, em 2007, cerca de 

90% das capturas foram obtidas na chamada região costeira que inclui os estuários e toda a 

região da plataforma continental (IBAMA, dados não publicados). O resto provém da pesca 



Ergonomia, Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Atividade de Pesca Artesanal com Jangadas: Estudo de caso na Praia de Ponta Negra, Natal-RN                Joyce E. M. Celestino  

5 
 

oceânica que ocorre em águas com profundidades superiores a 150-200m no domínio que 

corresponde ao talude superior e de alto mar. (CASTELLO, 2010) 

Em 2007, a região Nordeste capturou 28,8% da produção nacional que representou, 

em valor econômico 41,7% do total nacional. A captura é essencialmente oriunda da pesca 

artesanal (96,3%) o que torna a frota dessa região a menos industrializada do país 

(CASTELLO, 2010). As estimativas de número de pescadores são muito incertas, 

precisamente por serem majoritariamente artesanais. No entanto, segundo Castello (2010), 

pesquisas recentes em Pernambuco (baseadas em entrevistas) revelaram que mais da metade 

não tem outra atividade, ganham entre meio e três salários mínimos, trabalham por conta 

própria e que o alto grau de informalidade dificulta a obtenção de informações confiáveis. 

O Estado do Rio Grande do Norte situa-se no extremo Norte Oriental do Brasil, com 

uma área de 53.015 km
2
, um litoral de 410 km de extensão, onde estão localizados 25 

municípios litorâneos e 97 comunidades pesqueiras. Estima-se um contingente de 13.000 

pescadores, distribuídos nesses municípios. De todos os tipos de frota existente no Estado, a 

canoa (diferente da jangada) representa a maior participação (32,6%), seguida dos paquetes 

(considerada uma jangada de porte menor) (28,5%), conforme dados do Boletim Estatístico 

da Pesca Marítima e Estuarina do Estado do Rio Grande do Norte, produzido pelo IBAMA, 

referente ao ano 2007. 

No Rio Grande do Norte a produção de pescado oriunda da atividade jangadeira, inclui 

a embarcação do tipo jangada e paquete. Percebe-se que houve um decréscimo na produção 

pesqueira dessa atividade do ano de 1995 para o ano de 2007 (tabela 01), apesar disso houve 

um aumento significativo na quantidade de jangadas e paquetes no Estado, denotando uma 

expansão na atividade.  

Tabela 01 – Dados de produção pesqueira do Rio Grande do Norte 

ANO Produção 

Pesqueira 

no RN  

(ton) 

Produção 

Pesqueira de 

Jangada e 

Paquete no RN 

(ton) 

Porcentagem da 

Produção Pesqueira de 

Jangadas e Paquetes 

em relação ao total da 

Produção no RN 

Produção  

Pesqueira 

de Barco 

Industrial 

Quantidade 

de Jangadas 

e Paquetes 

(unidades) 

1995 10.249,4 2.958,1 28,86% 0* 920 

2000 11.699,8 1.808,6 15,46% 0* 944 

2007 17.983,8 2.175 12,10% 6.186,2 

 

1071 

Fonte: Boletim Estatístico da Pesca Marítima e Estuarina da Superintendência do IBAMA-RN dos anos de 1995, 

2000 e 2007. * Dados não contabilizados. 
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A queda na taxa de produção das jangadas e paquetes do ano de 1995 para o ano de 

2007 se deve principalmente ao incremento da produção pesqueira oriunda da frota de Barco 

Industrial, visto que conferiu um acréscimo de 43% na produção total de pescado no Estado. 

Vale salientar, que estas embarcações são industriais, logo tem maior capacidade de 

armazenamento de aparelhos de pesca, bem como de pescado, ao se considerar a envergadura 

das jangadas que são artesanais. Todavia a produção proveniente da pesca com estas tem a 

sua significância para o Rio Grande do Norte, pois se não houvesse a contabilização da 

produção proveniente dos barcos industriais, a taxa de produção de jangada atingiria 18,43%. 

É relevante ressaltar que a produção pesqueira da atividade jangadeira é essencialmente 

artesanal e, conforme Santos; Câmara, (2002), em função de sua escala de captura pode-se 

afirmar que gera menos impactos, ao se considerar o esforço de pesca nessa atividade em 

escala industrial. 

A pesca é uma das atividades mais tradicionais para os habitantes das regiões 

costeiras, sendo muitas vezes uma importante, se não a única, fonte de alimentação. 

(CASTELLO, 2010). Até o início do século XX, a importância econômica da pesca era 

secundária. A técnica era artesanal e o consumo se restringia a algumas áreas litorâneas. Em 

resposta aos problemas que surgiram em conseqüência da explosão demográfica, a pesca 

ultrapassou o nível artesanal e se tornou industrial. Os progressos na construção naval, o 

aperfeiçoamento das artes de pesca, a substituição da vela pelo motor, a adoção de aparelhos 

de captura aperfeiçoados e os equipamentos frigoríficos reforçaram o aspecto industrial, 

possibilitando o desenvolvimento da pesca de alto mar. (CASTELLO, 2010). 

A pesca apresenta diversas formas de atuação, isto em função da região que atinge, 

estrato social, produto, mercado, bem como por outras características. (CHAVEZ; 

TACHIBANA, 2005). No caso da pesca industrial ou de grande escala Castello (2010) 

destaca uma dessas características que consiste na sobreexploração dos recursos, os quais já 

apresentam sinais de sustentabilidade comprometida.  

Chavez; Tachibana (2005) discutem que a pesca, assim como outras atividades 

exploratórias, exerce uma forte pressão no meio ambiente, por sua natureza tem causado o 

desaparecimento de muitas espécies, e deixado a outras perto da extinção, devido 

principalmente a uma pesca irracional. A poluição, o desenvolvimento de tecnologias de 

exploração intensivas que exige mais custo ambiental das últimas décadas e a pesca predatória 

principalmente, são fatores formadores de grandes pressões sobre os recursos hídricos 
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marinhos, que já estão mostrando esgotamento. Inclusive a poluição pode atingir drástica e 

rapidamente o ambiente marinho, que apesar da imensidão de suas águas vêm sofrendo muito 

com essa agressão.  

Os impactos ambientais induzidos pela pressão humana, segundo Cavalcanti, Camargo 

(2002) são extremamente significativos nas áreas costeiras, acarretando sérios problemas, 

sendo muitas vezes superior a capacidade de assimilação dos sistemas naturais, exercendo 

pressões no ambiente ou produzindo impactos negativos. A partir dessa discussão justifica-se 

a relevância da avaliação dos aspectos ambientais que envolvem a atividade jangadeira, a fim 

de se conhecer as causas desencadeadoras dos efeitos (impactos ambientais negativos) que 

dificultam e/ ou impedem o bom desenvolvimento da pesca com jangadas. 

Além dos impactos ambientais, Isaac et al, (2006c) apud Castello (2010) discute que 

muitos são os problemas enfrentados pela população de pescadores artesanais, na qual se 

inserem os jangadeiros, como um todo pode-se dizer que: 1) há um baixo nível de 

organização dos atores da pesca (trabalhadores, empresários e comerciantes); 2) existem 

conflitos entre diversos segmentos das pescarias, sendo freqüentes aqueles entre a pesca 

artesanal e industrial que exploram o mesmo recurso e/ou ambiente; 3) há poucas iniciativas 

bem sucedidas de autogestão independentes do Estado; e 4) há insuficiência e inadequação 

das políticas públicas para a gestão do setor pesqueiro. Em suma, as medidas que foram 

adotadas não evitaram a sobre-exploração dos recursos, tendo sido, muitas vezes, apenas 

paliativas de caráter assistencialista e produtivista, sem considerar os fatores limitantes da 

produção biológica. 

No município de Natal, a atividade jangadeira se realiza em pontos específicos como 

nos Guarapes, Canto do Mangue, ambas realizadas no estuário Potengi, e nas Praias de 

Redinha Velha, Areia Preta e Ponta Negra. Em Natal existem 381 embarcações, sendo 87 

(22,8%) destas, jangadas ou paquetes, das quais 31 (8,12%) estão localizadas na praia de 

Ponta Negra, local da presente pesquisa. 

A Praia de Ponta Negra, reconhecida pelo famoso Morro do Careca, deu origem ao 

Bairro, também assim denominado, o qual apresenta como uma das primeiras referências 

históricas a descrição do período da ocupação holandesa, em 1633, na Cartografia do Rio 

Grande do Norte. Estima-se que, até o século passado, a Vila de Ponta Negra era habitada, 

quase exclusivamente, por indivíduos ligados à atividade pesqueira. Havia, entretanto, 

roçados para ajudar na economia doméstica, além do trabalho de renda de almofadas, 
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comumente conhecida por renda de bilros, feito por mulheres. Após a 2ª Guerra Mundial, com 

a influência norte-americana de banhos de mar, foram iniciadas construções de casas de 

veraneio. (SEMURB, 2007).  

Os jangadeiros de Ponta Negra retiram do mar, com o uso das jangadas o seu meio 

de subsistência. É relevante destacar a relação estabelecida entre o jangadeiro com o meio 

ambiente de trabalho, visto que é através da exploração dos estoques naturais que ele 

sobrevive. E isto se realiza com muito esforço, elevada sobrecarga física e cognitiva, sendo 

assim será que eles ainda têm tempo para avaliarem os impactos positivos e negativos desta 

atividade? Alguns pontos são comuns nas falas desses trabalhadores, como as incertezas na 

produção pesqueira, a busca por novos pesqueiros, instabilidade e insegurança no 

desenvolvimento da atividade; pouca rentabilidade da atividade pesqueira. Além da eclosão 

do anúncio acerca da redução de produção pesqueira, haja vista, que o pescado parece estar 

sumindo/desaparecendo dos oceanos, conforme discussão de Teixeira (2009).  

Dessa forma, conhecer o contexto, no qual se desempenha a pesca artesanal com 

jangadas é importante, uma vez que possibilita resposta a diversos questionamentos: Quem 

são os atores sociais dessa atividade, os jangadeiros? Qual a sua situação socioeconômica? 

Como vivem essas pessoas? Quais as condições de trabalho desses atores sociais? Qual a 

realidade do meio ambiente em que estão inseridos? Que problemas ambientais enfrentam e 

provocam? O ambiente está degradado ou conservado?  

A fim de responder esses e outros questionamentos surgidos no decorrer do 

acompanhamento do trabalho cotidiano dos jangadeiros é que se justifica a realização de 

pesquisas nesse setor, as quais poderão, conforme discute Callou (2010), colaborar com a 

reduzida produção acadêmica brasileira no âmbito das culturas populares da pesca que 

contemplem os aspectos socioculturais e ambientais dos povos do mar. Além de colaborar 

para a otimização no processo de trabalho dos jangadeiros, através de propostas voltadas a 

uma gestão mais adequada/equilibrada/sustentada do ambiente, no qual os indivíduos 

encontram-se inseridos, de modo a alcançar melhorias na qualidade de vida destes pescadores, 

bem como na qualidade ambiental da área.  

Mediante isto, ressalta-se que esta pesquisa proporciona como contribuição científica e 

acadêmica a demonstração da aplicação de conceitos e métodos utilizados pela ergonomia: a 

Análise Ergonômica do Trabalho (WISNER, 1987; GUÈRIN, 2001 e VIDAL, 2008), e a 

Antropotecnologia (WISNER, 1994, 2004) para estudos ambientais, possibilitando o 
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entendimento da atividade real do trabalho a fim de elaborar propostas adequadas à realidade 

da população estudada.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL: 

Analisar a interferência dos aspectos/impactos ambientais que permeiam a atividade 

jangadeira realizada na Praia de Ponta Negra, Natal-RN, a fim de propor recomendações para 

a sustentabilidade ambiental.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Descrever a atividade de trabalho desenvolvida pelos jangadeiros da Praia de Ponta 

Negra 

 Registrar os aspectos/impactos ambientais externos à realização da atividade 

jangadeira que influenciam no bom desenvolvimento desta; 

 Registrar os aspectos/impactos ambientais, provenientes da realização da pesca 

artesanal com jangadas; 

 Explicar as relações entre os aspectos/impactos ambientais e a atividade jangadeira e 

vice-versa; 

 Propor recomendações para transformações positivas no que concerne aos 

aspectos/impactos ambientais registrados, com vistas a uma gestão 

equilibrada/sustentada do ambiente da atividade jangadeira de Ponta Negra. 
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Capítulo 2 

Um pescador tem dois amor, 

Um bem na terra, um bem no mar. 

Dorival Caymmi 

 

Pesca artesanal, Ergonomia e Sustentabilidade Ambiental: 

um aporte teórico 
 

2.1 A pesca artesanal 

As atividades pesqueiras, dependendo de seu objetivo, podem ser divididas nas 

categorias: subsistência, artesanal e industrial, esta de média ou grande escala.  A primeira 

destina-se ao consumo próprio e/ou familiar, enquanto as demais são comercialmente 

orientadas conforme Rios (1976) e Diegues (1983) apud Garcez e Sánchez-Botero (2005). 

A pesca artesanal é exercida em águas interiores, estuarinas e costeiras, envolvendo 

grande número de pescadores com baixa qualificação profissional, comumente disperso, em 

função da localização dos pesqueiros explotados (MARINHO, 2005). Essa atividade envolve 

habitualmente pescadores autônomos ou independentes, ou cooperados, os quais utilizam suas 

embarcações e aparelhos de pesca diversos, a fim de capturar espécies distintas. 

 
Pesca artesanal é aquela que se viabiliza única e exclusivamente pelo trabalho 

manual do pescador, sendo baseada em conhecimentos transmitidos pelos mais 

velhos da comunidade, ou adquiridos pela interação com companheiros de profissão, 

e sempre realizada em embarcações pequenas movidas a remo ou a vela, sem 

instrumentos de apoio à navegação e que usa em suas operações de pesca somente a 

experiência e o saber adquirido pelos pescadores (Castro e Silva, 2004). 

 

Diegues (1983, p. 193 apud RAMALHO, 2004,), ao caracterizar o pescador artesanal, 

diz que o ponto definidor deste não se resume ao ato de viver da pescaria, mas dominar, 

plenamente, os meios de produção da pesca: “o controle de como pescar e do que pescar, em 

suma, o controle da arte de pesca”, pois sem isso não se faz pescador e, portanto, não se é 

pescador. 

Diegues (1999) ressalta ainda o particularismo da gente do mar, seu modo de vida 

específico marcado por práticas sociais e culturais diferenciadas das camponesas. Essas 

práticas e modos de vida se constroem em relação a um meio tanto física quanto socialmente 

instável e imprevisível. O mar, espaço de vida dos pescadores marítimos, é marcado pela 

fluidez das águas e de seus recursos, pela instabilidade contínua provocada por fatores 

meteorológicos e oceanográficos, pela variação e migração das espécies, seus padrões de 
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reprodução, migração, etc. A vida no mar é também marcada não só por contingências 

naturais, mas por temores e medos, acidentes e naufrágios, pela flutuação dos preços e pela 

extrema perecibilidade do pescado que, uma vez capturado, deve ser vendido rapidamente, o 

que obriga o pescador a acertos particulares de comercialização que, usualmente, lhe são 

desfavoráveis. 

Pescadores artesanais podem ser definidos como aqueles que, na captura e 

desembarque de toda classe de espécies aquáticas, comumente exploram ambientes 

ecológicos localizados próximos à costa, pois a embarcação e aparelhagem utilizadas para tal 

possuem pouca autonomia, essas pescarias comumente empregam apetrechos relativamente 

simples e o produto é comercializado, normalmente, através de intermediários. Moraes 

(2005), afirma que toda classificação e ordenação de pesca, sejam de espécies de peixes, de 

pontos pesqueiros, ou mesmo dos instrumentos adotados, estão diretamente associadas a um 

conhecimento empírico prévio do pescador sobre o comportamento do ecossistema no qual 

está inserido. 

A captura da pesca artesanal é feita através de técnicas de reduzido rendimento 

relativo e sua produção é total ou parcialmente destinada ao mercado. Os pescadores 

artesanais mantêm contato direto com o ambiente natural e, assim, possuem um corpo de 

conhecimento acerca da classificação, história natural, comportamento, biologia e utilização 

dos recursos naturais da região onde vivem (CLAUZET, RAMIRES e BARRELLA, 2005). 

Pescarias artesanais fornecem quantidade suficiente de proteína animal para as 

populações de baixa renda (Bayley & Petrere, 1989, apud Garcez e Sánchez-Botero, 2005) e, 

geralmente, são menos impactantes sobre os recursos pesqueiros do que as industriais, as 

quais empregam um esforço muito maior (Welcomme 1985, Paiva 1997, apud Garcez e 

Sánchez-Botero, 2005). 

As formas de comercialização variam de acordo com o hábito de consumo de pescado 

pelos moradores das localidades, com o distanciamento dos centros urbanos, com a atividade 

turística na região e com o grau de organização dos pescadores.  Assim, a venda da produção 

pode ser realizada diretamente aos consumidores, para intermediários/atravessadores, 

mercados locais, peixarias, indústrias beneficiadoras de pescado, bares, restaurantes ou 

cooperativas (GARCEZ e SÁNCHEZ-BOTERO, 2005). 

As estatísticas de pesca no Brasil são tradicionalmente conhecidas como 

ineficientes, descontínuas, desestruturadas ou mesmo inexistentes (Santos et  al.  

1995, Paiva  1997).  Isto dificulta a análise do impacto da pesca sobre os estoques 

explorados e também o levantamento preciso acerca dos profissionais atuantes; 

fichas de cadastro, quando existentes, são desatualizadas. Como conseqüência, ações 
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que visem controlar ou mitigar os efeitos de pescarias não responsáveis, bem como o 

planejamento de ações para o desenvolvimento social e econômico do público alvo, 

tornam-se mais difíceis. De forma geral em todo o território brasileiro, não há uma 

política de longo prazo para o setor pesqueiro, sendo a pesca normalmente tratada de 

maneira emergencial, guiada pela necessidade de resoluções rápidas para quedas de 

safra das espécies comercialmente visadas. (GARCEZ e SÁNCHEZ-BOTERO, 

2005) 

 

García-Allut (2005) retrata muito bem o que a pesca artesanal enfrenta: a pesca de 

pequena escala, por falta de representação efetiva nos órgãos e tomada de decisão política está 

à mercê do poder dos interesses econômicos e das grandes empresas de pesca. Prova disso é 

que pouca atenção é fornecida à pesca artesanal pelas várias administrações e os meios de 

comunicação. Na verdade, grande parte da sociedade tende a ver o setor como uma unidade 

relativamente homogênea, sem entrar em avaliações qualitativas. No entanto, pesca artesanal, 

através da escala em que trabalham, transmite uma série de valores que tornam 

particularmente digno de ser protegido na sua maior preciosidade, especialmente em contraste 

com os padrões de exploração da pesca industrial. Na verdade, a pesca artesanal e de pequena 

escala, têm um reconhecimento principalmente por agências internacionais. O Código de 

Conduta Pesca Responsável (FAO, 1995, apud García-Allut, 2005), demonstrou pela primeira 

vez, “contribuições importantes da pesca artesanal para o emprego, geração de renda e a 

produção de alimentos...” recomendando que “o Estado deve proteger adequadamente os 

direitos dos pescadores, a manutenção desse ofício, para assegurar o apoio e acesso 

preferencial às áreas tradicionais da pesca, sob a sua jurisdição.”  

Neste contexto percebe-se que a pesca artesanal necessita de maior atenção do poder 

público, no tocante a políticas públicas que atendam as necessidades desse setor, de modo a 

iniciar um processo de reestruturação/renovação que possibilite configurar um novo cenário 

pesqueiro no Brasil e no Mundo. 

 

2.1.1 Atividade Jangadeira 

A atividade pesqueira deu origem a inúmeras culturas litorâneas regionais ligadas à 

pesca, entre as quais podem ser citadas: a do jangadeiro, em todo o litoral nordestino, do 

Ceará até o sul da Bahia; a do caiçara, no litoral entre o Rio de Janeiro e São Paulo; e o 

açoriano, no litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Enquanto esses dois últimos tipos 

de pescadores estavam também ligados à atividade agrícola, os primeiros dependiam quase 

inteiramente da pesca costeira (DIEGUES, 1999). 
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O nome Jangada, segundo o folclorista Câmara Cascudo, autor do livro Jangada: uma 

pesquisa etnográfica originou-se na Índia, conforme descrito a seguir: 

 
Os Portugueses encontraram na Índia uma pequena balsa denominada JANGA. Três 

a quatro paus amarrados com fibras vegetais ou seguros por madeira em forma de 

grade. 

 

O nome era dravidiano, do tâmil, tâmul ou timul, popularizado pelos malaios. Os 

portugueses escreveram Janga (Gonçalves Viana), ou mais propriamente Jangá 

(monsenhor Sebastião Rodolfo Dalgado) e ainda Changgah e Xanga. 

 

Jangada (Changadam) é a Janga de maior porte, com cinco e seus paus roliços. Os 

portugueses encontraram a jangada nas lutas pelo domínio nas Índias orientais e 

divulgaram o vocábulo. (CASCUDO, 2002, p.60.) 

 

Assim se inicia a história da jangada, a qual é proveniente da Ásia e foi trazida para o 

Brasil pelo povoador português, nos fins do século XVI. Segundo Cascudo (2002) vendo a 

Piperi ou Igapeba, idênticas à jangada oriental, indígenas no Brasil passaram para elas o 

nome já familiar. Essa se adaptou perfeitamente ao Nordeste brasileiro, visto que a plataforma 

marítima e as condições de ventos ajudaram.  

Cascudo (2002) ressalta que toda a gente se esquece de informar à Jangada do direito 

de ter algum orgulho, pois nenhuma outra embarcação é mais ancestral. A Jangada bem que 

se podia afirmar aristocrática porque tem uma hereditariedade fixada. Há trinta mil anos que a 

Jangada permanece com o mesmo intuito dos nossos dias e sempre muito parecida com a 

fundadora de sua raça. 

Com a jangada surgiram os jangadeiros e, eram milhares, espalhados pelas praias de 

todo o litoral nordestino. Hoje são bem menos, poucas centenas, habitantes de uma região que 

cada vez mais se limita, da mesma forma que diminui sua possibilidade econômica. Tentam 

manter os processos de navegação e pesca que herdaram dos avós de seus avós, e que (alguns) 

sonham legar - sonho impossível - aos netos de seus netos. 

A jangada é uma embarcação primitiva utilizada na pesca artesanal. Na Enciclopédia 

Agrícola Brasileira (2004) há registros dessa embarcação no Brasil desde o período da 

colonização, onde os índios as utilizavam para transporte e pesca. As primeiras jangadas eram 

feitas de rolos de madeira, conforme figura 01.  

A partir de 1940 começaram a surgir jangadas de tábuas (figura 02), construídas em 

compensado naval e/ou madeira, sendo mais resistentes. Segundo Araújo (1985), as jangadas 

recebem nomes variados de acordo com suas dimensões. As de pequeno porte e sem vela são 

denominadas botes ou catraias, medindo cerca de três metros e meio; as de médio porte são 



Ergonomia, Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Atividade de Pesca Artesanal com Jangadas: Estudo de caso na Praia de Ponta Negra, Natal-RN                Joyce E. M. Celestino  

14 
 

conhecidas como paquetes que variam de 4 a 5 metros; dá-se o nome de jangada de alto ao 

modelo que atinge até 8 metros de comprimento.  

                                          

                                          
 

 Para Cascudo, (2002) a tripulação das jangadas maiores é formada por pelo menos: o 

Mestre, o Proeiro, o Bico de Proa e o 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 a determinada distância de 

terra e profundidade na qual comumente existe pescado). O Proeiro tem a responsabilidade de 

substituir o Mestre quando este se encontra impossibilitado de navegar. Já o Bico de Proa é 

responsável pela substituição do Proeiro na impossibilidade de navegar, bem como, também é 

designado para jogar água na vela. A última pessoa na jangada é o Contra Bico que realiza 

sua pesca na proa da embarcação e também pode ser designado pelo mestre para jogar água 

na vela (CASCUDO, 2002). 

 Observa-se que em alguns locais as normas para quantidade de tripulantes são 

desrespeitadas pela falta de condições dos pescadores (ausência de um número adequado de 

jangadas) ou até mesmo pelo desconhecimento das normas de segurança (BENEVIDES, 

2007). Este fato favorece o surgimento de acidentes no trabalho, e contribuem para a 

insegurança em alto mar. 

 A pesca realizada com jangadas tem grande destaque e importância principalmente na 

região litorânea do Nordeste, uma vez que, conforme relatou Cascudo (2002) uma jangada 

tem a capacidade de recolher de 4.000 a 5.000 peixes diariamente. Assim o volume que uma 

Figura 02: Vista lateral da jangada 

de tábua. Fonte: Enciclopédia 

Agrícola Brasileira (2004). 

Figura 01: Jangada de rolos de 

madeira. Fonte: Jangada: uma 

pesquisa etnográfica (CASCUDO, 

2002).  
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jangada é capaz de armazenar em cada pesca pode trazer muitos ganhos aos jangadeiros, 

desde o alcance de sua sobrevivência e subsistência até a comercialização. 

Ainda deve-se atentar para o processo de produção do pescado, o qual se caracteriza 

como prática coletiva, abrangendo uma pluralidade de atividades e um conjunto de 

trabalhadores que constituem o corpo do trabalhador coletivo. Cada trabalhador, em sua 

atividade individual, exerce uma função particular que é complementar à dos demais 

trabalhadores e resulta na pesca.  

 

2.2 Ergonomia  

Em agosto de 2000, a IEA - Associação Internacional de Ergonomia adotou a seguinte 

definição oficial de Ergonomia: 

 
A Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica relacionada ao 

entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, 

e à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o 

bem estar humano e o desempenho global do sistema. 

 

A partir desta definição pode-se constatar que a ergonomia abrange diversas 

modalidades do conhecimento e possibilita a interação entre elas fazendo os sistemas de 

trabalho ganharem com isso, conforme a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) 

afere: 

A Ergonomia objetiva 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 se faz indispensável para analisar os sistemas de trabalho, em suas 

dimensões e consiste em uma ferramenta muito importante para orientar o desenvolvimento 

das interfaces entre as pessoas e destas com a tecnologia e a organização. 

 A ergonomia desenvolve uma abordagem holística do homem, onde este é pensado 

simultaneamente em suas dimensões fisiológicas, cognitivas e sociais, no entanto isso pode 

não ocorrer em todas as ações conduzidas na ergonomia. Além disso, não se trata de pensar o 

sujeito em atividade, mas de produzir conhecimentos úteis à ação, quer se trate da 

transformação ou da concepção de situações de trabalho. (FALZON, 2007).  

 A ergonomia, segundo Falzon (2007), conta com conhecimentos gerais sobre o ser 

humano em ação e estes podem ser emprestados de outras disciplinas; podem também ser 

construídos pela própria pesquisa em ergonomia. Esta possui variados conhecimentos 

metodológicos: métodos gerais de ação ergonômica, de análise, condução de projeto, coleta e 



Ergonomia, Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Atividade de Pesca Artesanal com Jangadas: Estudo de caso na Praia de Ponta Negra, Natal-RN                Joyce E. M. Celestino  

16 
 

tratamento de dados, experimentação, técnicas de entrevista, de observação, etc. Existem 

conhecimentos específicos, relativos à própria situação estudada e ainda conhecimentos 

eventuais que têm como base a experiência das situações já encontradas. 

 A especificidade da ergonomia reside em sua tensão entre dois objetivos. De um 

lado, um objetivo centrado nas organizações e no seu desempenho. Este pode ser aprendido 

sob diferentes aspectos: eficiência, produtividade, confiabilidade, qualidade, durabilidade, etc. 

De outro, um objetivo centrado nas pessoas, este também se desdobrando em diferentes 

dimensões: segurança, saúde, conforto, facilidade de uso, satisfação, interesse do trabalho, 

prazer, etc. (FALZON, 2007) 

 Wisner (1987) discute que o movimento ergonômico é extremamente complexo 

devido a sua múltipla origem científica e extensão mundial. Os contornos da prática 

ergonômica variam de um país a outro e, às vezes, de um grupo a outro. Porém, quatro de 

seus aspectos são originais: 

 utilização de dados científicos sobre o homem; 

 origem multidisciplinar destes dados; 

 aplicação sobre o dispositivo técnico e, de modo secundário, sobre a organização do 

trabalho e formação; 

 perspectiva de uso desses dispositivos pela população normal de trabalhadores 

disponíveis, sem uma severa seleção. 

 E conforme Wisner (1987) a grande questão que percorre a ergonomia é a de seus 

critérios: trata-se apenas de assegurar sem grandes problemas o funcionamento do sistema 

produtivo, ou de obter primeiramente ou pelo menos simultaneamente, a saúde plena dos 

trabalhadores?  

 Neste contexto a ergonomia vem demonstrar sua contribuição para as outras áreas de 

conhecimento, pois na discussão de Wisner (1987) os contornos da prática ergonômica são 

diversificados, no entanto mantém características imprescindíveis como a utilização de dados 

científicos sobre o homem, obtidos a partir da capacidade de multidisciplinaridade, de modo a 

se buscar equitativamente a saúde dos trabalhadores, por conseguinte, do meio ambiente, 

atrelados ao desempenho do sistema de produção. 

Falzon (2007) discute que a ergonomia contribui através da elaboração de 

conhecimentos sobre a ação ergonômica: metodologias de análise e intervenção nas situações 

de trabalho, metodologias de participação na concepção e avaliação dos dispositivos técnicos 

e organizacionais. 
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Quanto à aplicação dessas metodologias uma amplamente utilizada é a Análise 

Ergonômica do Trabalho – AET, a qual é definida por Vidal (2002, p.145): 

   

A AET (...) configura um conjunto estruturado de análises intercomplementares dos 

determinantes da atividade das pessoas numa organização. São análises quantitativas 

e qualitativas que permitem a descrição e a interpretação do que acontece na 

realidade da atividade enfocada. Estas análises são engendradas pela demanda 

selecionada de que se originam as ações ergonômicas e permitem, já na fase de 

esclarecimento inicial de demandas, definir a natureza do problema. 

 

Conforme essa abordagem percebe-se que a AET possibilita analisar uma dada 

atividade de trabalho conhecendo de maneira mais proximal o cenário, no qual essa se 

desempenha, além dos atores envolvidos, favorecendo a compreensão da atividade real, 

efetivamente como ela é. 

Nesse contexto cabe a abordagem de Guèrin (2001), a qual afirma que uma ação é 

ergonômica quando comporta uma análise da atividade de trabalho que contribui para 

desvendar as estratégias usadas pelos operadores para efetuar sua tarefa, ou seja, para atingir 

os objetivos que lhes foram fixados em determinadas condições. O início da formação de um 

ponto de vista da atividade de trabalho na empresa vai depender dessa análise. É o primeiro 

resultado tangível de toda ação ergonômica (ponto de vista da atividade). 

Guèrin (2001) ressalta ainda que esses conhecimentos servirão para ver com outro 

enfoque a empresa e seu funcionamento. Leitura do funcionamento da empresa do ponto de 

vista da atividade para alguns, análise do trabalho pela atividade, ou análise multidisciplinar 

das situações de trabalho para outros; fora as discussões legítimas que provocam, todas essas 

expressões objetivam uma prática que procura meios de reconduzir a atividade dos homens e 

das mulheres como regente do trabalho (GUÈRIN, 2001).  

Vidal (2008) preconiza a ação ergonômica como um processo construtivista, pois 

concede destaque às singularidades e demais características diferenciadoras de cada caso, 

onde se busque conseguir realizar mudanças e transformações; e ao mesmo tempo 

participativo, no sentido possível da realidade de cada organização, de sua realidade social e 

de suas múltiplas micro-sociologias real. Dessa maneira, é de grande valia o uso da ação 

ergonômica para análises das atividades de trabalho, pois através dela é possível a construção 

do sucesso na gestão integrada e participativa dos trabalhadores, com relação à melhoria do 

processo produtivo e da saúde e segurança do trabalhador, adquirindo um ambiente 

equilibrado e em busca do contínuo desenvolvimento sustentável.  
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A realização da AET se faz por etapas e numa perspectiva de progressividade e de 

seletividade (VIDAL, 2008). Dessa forma é possível o enquadramento de diversas análises, 

como o porquê da demanda de uma AET numa dada empresa, de sua população de trabalho, 

das estruturas de funcionamento daquela organização e de descrições da atividade em 

situações características. Conforme Vidal (2008) estas análises são pontuadas por etapa de 

clarificação do problema, de focalização e escolha de situações, de pré-diagnóstico, de 

diagnóstico, de restituição e validação.  

Em virtude da diversidade destas diferentes etapas, Vidal (2008) preconiza que o fluxo 

principal da metodologia da AET se divide em duas partes: a parte situacional e a parte 

analítica propriamente dita. 

A parte situacional se compõe da instrução da demanda, no bojo da qual uma análise 

global e uma apreciação ergonômica do processo é realizada, permitindo algumas 

indicações de melhoria. A parte analítica compreende o processo de aprofundamento 

desta apreciação inicial e com vistas a uma modelagem da situação de trabalho (da 

atividade de trabalho interagindo com o contexto de sua realização). Isto se faz em 

dois momentos: em um estágio qualitativo apontando o que presumivelmente está à 

origem dos problemas e em um estágio quantitativo onde estas indicações são 

avaliadas através da mensuração sistematizada de alguns de seus aspectos 

observáveis (VIDAL, 2008, p.35). 

  

 A AET conforme Vidal (2008) é uma passagem recomendável e exigível para 

alcançar um processo de transformação positiva do processo de trabalho. Essa se constitui em 

um conjunto estruturado de análises globais, sistemáticas e intercomplementares. Tais 

análises visam à modelagem operante da situação de trabalho, o que corresponde a 

modelagem da atividade inserida em seu contexto. Como objetivo a AET busca estabelecer os 

determinantes da atividade das pessoas numa organização. Uma AET comporta, desta forma 

dois níveis de estudo: um quadro geral ou cenário ergonômico da situação de trabalho, e um 

quadro especifico, que são as análises da atividade de trabalho. O cenário ergonômico 

significa a modelagem do contexto das atividades e as análises da atividade significam a 

modelagem da atividade em si mesma. E, é claro, a potência do método está no fato dessas 

duas modelagens formarem um sistema articulado de descrições e caracterizações úteis e 

aplicadas, para o projeto de transformações positivas daquela realidade.  

 

2.3 Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: conceitos para a sustentabilidade 

ambiental 

Atualmente a crise ambiental consiste em algo que orienta toda a sociedade a um 

desenvolvimento insustentável, o qual pode ser irreversível. Assim, é indispensável à soma de 
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esforços de todos que compõem a sociedade global de modo a buscar alternativas mitigadoras 

para os problemas ambientais tão emergentes nos dias de hoje, conforme destaque de Freitas 

(2006). 

A crise ambiental, reconhecida principalmente a partir da década de 1970, vem 

colocando por terra os sonhos de um modelo linear de progresso e desenvolvimento 

econômico que faz parte da modernidade. A ideologia produtivista, da sociedade de 

consumo e do otimismo tecnológico, vem perdendo terreno diante dos crescentes e 

complexos problemas ambientais reconhecidos nas últimas décadas. Mais 

crescimento econômico, mais conhecimento científico e difusão de tecnologias 

sofisticadas não significam necessariamente a melhoria das condições de vida das 

populações atuais, e cada vez mais se colocam em risco as condições de vida das 

gerações futuras. (FREITAS, 2006, p.19) 

 

As diversas conferências e encontros que reuniram especialistas e governantes para 

avaliar preocupações ambientais vêm revelando a iminência de grandes mudanças nas 

condições de vida no Planeta, decorrentes das intensas atividades humanas nos últimos 

cinqüenta anos. Tais atividades, sustentadas na cadeia produção-consumo têm, de um lado, a 

incontrolável degradação dos recursos ambientais e, de outro, a contaminação da atmosfera, 

das águas e dos solos com todos os tipos de resíduos, oriundos da produção ou do consumo. 

Essa escalada destrutiva dos recursos naturais do Planeta tem origem em uma visão e, 

por que não dizer, em uma ideologia de desenvolvimento, predominante desde a revolução 

industrial, sustentada sobre um único pilar, o do crescimento econômico. Em nome do 

crescimento tudo se justificou ao longo do século XX. (FERREIRA, FONSECA e WANDER 

JÚNIOR, 2007) 

A necessidade e o instinto do crescer e produzir levou o homem a adequar o ambiente 

de maneira a deixá-lo em condições favoráveis para sua sobrevivência. A noção de 

sustentabilidade do desenvolvimento nasceu de questionamentos, quanto ao desenvolvimento 

econômico das nações no período entre o término da Segunda Guerra Mundial e meados dos 

anos 1970. (CASTRO; VIESI, 2007) 

 

A previsão de escassez de recursos naturais básicos e matérias-primas é cada vez 

mais preocupante, seja para a continuidade da vida no planeta, caso da água, um 

bem natural cada vez mais comprometido, seja para a produção e consumo das 

sociedades industriais. Com isso o pensamento liberal e o paradigma da economia 

neoclássica, pautados na abundância e suplantação da escassez, vêm dando lugar a 

outros pensamentos, como a desmaterialização da produção e a reciclagem na 

construção de um novo metabolismo industrial. A crise ambiental contribui para a 

redefinição de paradigmas em diversos campos, como na construção de uma nova 

economia ecológica, baseada na incorporação das leis da termodinâmica e da 

entropia, referentes ao fluxo de materiais e energias da natureza. O pensamento 

sistêmico, a integração entre fenômenos antes dissociados, as noções de 
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complexidade, fluxos e redes fazem parte deste novo pensar. (FREITAS, 2006, p. 

22-23) 

 

Conforme discussão de Freitas (2006), as matérias-primas estão mais escassas com o 

passar dos anos, assim a necessidade de se repensar o exacerbado desenvolvimento 

econômico se faz urgente, dando lugar ao imprescindível desenvolvimento sustentável 

suscitado na década de 1970. Esse novo modelo de desenvolvimento tem um significado 

muito importante, pois pressupõe o equilíbrio dinâmico entre três pilares ou dimensões. Aos 

efeitos econômicos devem ser combinadas as amplitudes sociais e ambientais, de tal modo 

que os resultados presentes do desenvolvimento não comprometam as possibilidades das 

gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades. (FERREIRA, FONSECA, 

WANDER JÚNIOR 2007). Seiffert (2009) corrobora esta afirmação quando destaca que a 

percepção dos problemas ambientais vem levando o homem a repensar o seu modelo de 

crescimento econômico, buscando alinhá-lo ao ideal do desenvolvimento sustentável. 

O termo desenvolvimento sustentável é conceituado por diversos autores sendo difícil 

chegar a um consenso do seu real significado, pois dependerá no que se quer aplicar tal 

conceito. A definição mais conhecida e utilizada para o desenvolvimento sustentável é a 

proposta consignada no Relatório Brundtland (1987), entendido como “[...] aquele que provê 

as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de prover 

suas próprias necessidades” (MAWHINNEY, 2005, p. 11). No entanto, a Organização das 

Nações Unidas define e completa apropriadamente o Desenvolvimento Sustentável no tocante 

a atividades agrícolas e pesqueiras, como mostrado a seguir: 

 
Desenvolvimento sustentável é o gerenciamento e a conservação da base de recursos 

naturais e a orientação de mudança tecnológica e institucional de forma que assegure 

o alcance e a satisfação continuada das necessidades humanas para o presente e 

gerações futuras. Esse desenvolvimento sustentável (na agricultura e setores 

florestais e de cultivo e de captura de peixes) conserva a terra, água, plantas e os 

recursos genéticos de animais, não degradante do meio ambiente, tecnicamente 

apropriado, economicamente viável e socialmente aceitável (FAO Fishiers 

Departament apud GESAMP, 2001, p. 04) 

 

Sabe-se, atualmente, que o homem ainda tem degradado o seu ambiente natural, 

mesmo que ocorram esforços para a redução de atividades que causem impactos negativos ao 

meio ambiente e, vários são os exemplos. A urbanização não planejada consiste em um fator 

desencadeante de problemas que incorrem em alterações ambientais, desde o uso e ocupação 

do solo desordenado, deslizamento de encostas, assoreamento; bem como sociais, nas 
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situações de trabalho, problemas de habitabilidade, modo de vida, entre outros fatores que 

atingem a vida das populações principalmente, as menos favorecidas.  

Os ecossistemas antrópicos apresentam como característica marcante um nível 

elevadíssimo de entropia, uma conseqüência natural de sua baixa autonomia local ou 

insustentabilidade. Os impactos ambientais decorrentes da entropia gerada por estes 

ecossistemas vêm evidenciando ao longo das últimas décadas um potencial muito elevado de 

comprometimento da qualidade de vida do homem, sua saúde e mesmo sua sobrevivência 

(SEIFFERT, 2009). 

Seiffert (2009) preconiza a necessidade de conciliar o crescimento e preservação 

ambiental, duas questões antes tratadas separadamente levaram à criação e ao 

amadurecimento do conceito de desenvolvimento sustentável, que surge como uma alternativa 

inclusive de abrangência global. A consciência de que é necessário utilizar com parcimônia os 

recursos naturais, uma vez que estes podem se esgotar rapidamente mobiliza a sociedade no 

sentido de se organizar para que o crescimento econômico não seja predatório, mas sim 

sustentável, conforme preconiza Leff (2001) apud Seiffert (2009) a questão ambiental não se 

configura neutra, muito menos distante dos problemas sociais e interesses econômicos.  

Conforme esquema dessa autora (figura 03) verifica-se que diversas são as forças que 

impulsionam a ocorrência de mudanças econômicas, sociais e ambientais que possibilitem a 

busca da sustentabilidade, no entanto estas são desafiadoras mediante as pressões que 

exercem sobre a necessidade de determinados serviços/sistemas, padrões, modo de 

gerenciamento de recursos e tudo isso só poderá ocorrer com a decisão da sociedade civil, das 

ONGs, governos, das empresas, ou seja, todos os indivíduos são responsáveis pela decisão e 

alcance de um ambiente melhor.  

É possível perceber que o Planeta, com todos que o compõem, precisa reconhecer que 

apenas com a modificação do comportamento econômico danoso ao meio ambiente e à 

sociedade, será possível oferecer uma condição de vida decente para todos. Isto requer que se 

estabeleça uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo, a qual segundo ECLAC (1991 

apud SACHS, 1994) deve contemplar obrigações específicas para os países, a fim de se 

estabelecer padrões de produção com equidade social e respeito ao meio ambiente, para que 

se possa construir uma civilização intensiva em conhecimento, centrada no esforço do 

homem, para o alcance de transformações positivas. Um novo equilíbrio precisa ser 

encontrado entre todas as formas de capital – humano, natural, físico e financeiro –, bem 

como os recursos institucionais e culturais. 
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Figura 03: desafios para a busca da sustentabilidade ambiental. p. 49.  

Fonte: Seiffert (2009). 

 

Muitos críticos do desenvolvimento sustentável afirmam que este modelo, em nenhum 

momento, propõe o fim do capitalismo, grande causador dos problemas sociais e ecológicos 

que o desenvolvimento sustentável pretende solucionar ou atenuar, o que leva a um 

questionamento por parte dos críticos: como alcançar o desenvolvimento sustentável com a 

manutenção do sistema capitalista de produção?  

Segundo Freire (1980 apud Colombo, 2004) meio ambiente e desenvolvimento não 

constituem desafios separados; estão inevitavelmente interligados. O desenvolvimento não se 

mantém se a base de recursos ambientais se deteriora; o meio ambiente não pode ser 

protegido se o crescimento não leva em conta as conseqüências da destruição ambiental. 

Por isso, o termo sustentabilidade ganha força e Colombo (2004) aponta que a idéia de 

sustentabilidade vem, em parte, da conscientização humana da finitude dos recursos 

oferecidos pela natureza (mineral, vegetal, animal) ao longo do tempo. Não tem o significado 

de não tocar na natureza, e sim de fazer uso dos recursos naturais sem destruí-los, sem 

ultrapassar a capacidade de recuperação (resiliência), sem excluir as possibilidades de seu uso 

pelas gerações futuras. 
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Sustentabilidade consiste na idéia de minimizar as mudanças reversíveis, deixando 

abertas as possibilidades para o presente e o futuro, numa escala de tempo bastante ampla. 

Consiste na consciência de que cada ser vivo não está só, que todos fazem parte de uma rede, 

e que cada nó construído dessa rede destrói um pouco de cada um dos demais nós, dentre os 

quais se é um e a qualidade de vida de todos depende da vida desse todo. (COLOMBO, 2004) 

A sustentabilidade no setor pesqueiro requer inicialmente que seu conteúdo seja 

difundido, havendo uma conscientização tanto das indústrias quanto das comunidades 

pesqueiras que sobrevivem desta atividade. Políticas de incentivo vêm sendo desenvolvidas 

no país, com o objetivo de repassar aos pescadores o conhecimento de exploração sustentável 

das reservas pesqueiras do litoral brasileiro, pois o esgotamento dessas compromete a 

atividade pesqueira. Segundo Sachs (1993 apud Soares et al 2007) os princípios do 

desenvolvimento sustentável derivam das bases conceituais do ecodesenvolvimento, que 

consiste num projeto de Estados e sociedades, cujo centro do desenvolvimento econômico é a 

sustentabilidade social e humana capaz de ser solidária com a biosfera precisando contemplar 

as dimensões: econômica, social, ambiental (ecológica), espacial e cultural.  

Para buscar a sustentabilidade de uma dada atividade, como é o caso da pesca, é 

imprescindível conhecer a realidade na qual está inserida, a fim de que se compreenda seu 

cenário, com todos os impactos que a envolve para favorecer a elaboração de alternativas 

viáveis à busca pela sustentabilidade nessa dada realidade. 

  

2.3.1 Estudo dos Aspectos Ambientais: conhecendo o meio ambiente de uma atividade  

O potencial de causar alterações ambientais será decorrente de determinada obra ou 

ação humana dependendo de duas ordens de fatores: 

 
 As solicitações impostas ao meio pela ação ou projeto, ou seja, a sobrecarga 

imposta ao ecossistema, representada pela emissão de poluentes, supressão ou 

adição de elementos ao meio; 

 A vulnerabilidade do meio, ou seja, o inverso da resiliência, que por sua vez 

dependerá do estado de conservação do ambiente e das solicitações impostas 

anteriormente e cujos efeitos se acumularam; ou a importância do ambiente ou 

do ecossistema – muitas vezes é difícil tornar operacionais os conceitos de 

vulnerabilidade ou de resiliência, sendo mais fácil designar tipos de ambiente 

que se deseje proteger (devido à sua importância ecológica, valor cultural ou 

outro atributo), ou ainda áreas geograficamente limitadas. (SÁNCHEZ, 2008, 

p.112) 

 

Por essa razão é importante conhecer a vulnerabilidade do meio e as interferências 

neste, para buscar um desenvolvimento mais equilibrado, de modo a permitir a capacidade de 
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resiliência do ambiente em casos de impactos negativos, a fim de alcançar a possibilidade de 

suportar aqueles provocados nesse dado meio. Em suas discussões, Sànchez (2008) preconiza 

que projetos de grande porte têm um alto potencial de causar impactos significativos, logo 

deveriam ser objetos de um planejamento cuidadoso com a contribuição da Avaliação de 

Impacto Ambiental – AIA. Em contrapartida, atividade de menor porte, desenvolvida em um 

meio resiliente não necessitaria, a princípio, de cuidados especiais, contudo devem-se tomar 

cuidados, a fim de analisar se os aspectos ambientais levantados causam interferências 

negativas no meio ambiente. 

Conforme discute Sànchez (2008, p.114) existem três conjuntos, nos quais os limites 

de fronteiras são inexistentes, o que é indicado através das linhas tracejadas (figura 04). O 

sempre crescente conjunto das atividades humanas, constantemente ampliado pela contínua 

invenção humana, o qual admite um subconjunto de atividades que podem afetar o meio 

ambiente ou causar alguma forma de impacto negativo ou degradação ambiental e que, por 

essa razão, podem ser motivo de regulação governamental, como o licenciamento, regras de 

zoneamento, pagamento de taxas ou qualquer outro instrumento de política ambiental pública. 

Dentro desse subconjunto comporta-se outro, o de atividades que são capazes de originar 

impactos significativos, e que devem ser sujeitas à avaliação prévia de seus impactos antes de 

serem autorizadas de desenvolvimento. 

 
Figura 04: Campo de aplicação da Avaliação de Impactos Ambientais – AIA (SÀNCHEZ, 2008, p.114). 

 

A atividade jangadeira está situada no segundo subconjunto, pois pode causar impacto 

ambiental e está sujeita a controle administrativo por diversos órgãos, como o Instituto 
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Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, a Superintendência 

Federal de Pesca e Aquicultura do Rio Grande do Norte – SFPA-RN (antiga Secretaria 

Especial de Aquicultura e Pesca – SEAP), bem como a Capitania dos Portos. 

Para tanto será realizado um estudo para analisar os aspectos ambientais envolvidos na 

pesca artesanal realizada com jangadas. Segundo Sánchez (2008) preconiza em seu livro 

Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos, a abordagem dirigida pressupõe que só 

faz sentido levantar dados a serem efetivamente utilizados na análise dos impactos, ou seja, 

aqueles que serão úteis na tomada de decisões. O objetivo é o entendimento das relações entre 

a atividade e o meio e não a mera compilação de informações, nem mesmo o entendimento da 

dinâmica ambiental em si, a AIA utiliza conhecimento e métodos científicos para auxiliar na 

solução de problemas práticos, concretamente o planejamento do projeto, no caso da atividade 

jangadeira, o planejamento de suas ações e a tomada de decisões. 

O estudo dos aspectos/impactos ambientais, conforme Sànchez (2008, p. 164) é 

iniciado pela compilação dos dados existentes sobre a região onde a atividade se desenvolve, 

através de levantamentos básicos de campo. Paralelo a essa codificação de informações 

realiza-se o reconhecimento da atividade, a qual se desenvolve por meio de visitas de campo, 

de revisão bibliográfica, de consulta a órgãos públicos que detém informações setoriais (como 

estatísticas socioeconômicas, classificações de uso e ocupação do solo, etc.) e, se possível, por 

meio de conversas informais com moradores e/ou lideranças locais. Concomitante, também se 

realiza a identificação dos prováveis impactos ambientais oriundos da atividade, consiste em 

identificação preliminar que permite um entendimento inicial das problemáticas que 

envolvem a atividade. 

 Essas etapas (figura 05) possibilitarão o entendimento da atividade, cujos 

aspectos/impactos serão analisados e de suas alternativas (o processo de trabalho, a forma de 

operação, os insumos e matérias-primas consumidos e os tipos de resíduos são algumas 

informações fundamentais para se planejar um estudo de impacto ambiental). Posteriormente, 

realiza-se uma classificação ou hierarquização dos impactos listados, com o objetivo de 

selecionar aqueles mais importantes ou significativos.  



Ergonomia, Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Atividade de Pesca Artesanal com Jangadas: Estudo de caso na Praia de Ponta Negra, Natal-RN                Joyce E. M. Celestino  

26 
 

 
Figura 05: Principais etapas no planejamento e execução de um estudo de impacto ambiental. Adaptado de Fig. 

7.1 de Sànchez (2008, p. 166) 

 

2.3.2 Considerações para a sustentabilidade ambiental  

As áreas de trabalho devem ser consideradas como locais que necessariamente tem 

que cumprir requisitos básicos de segurança e comodidade. Esses requisitos básicos de 

segurança são alcançados quando as condições de trabalho são adequadas, fator determinante 

para um aumento da produtividade. 

As condições em que são realizadas as atividades de trabalho são determinantes na 

qualidade de vida das pessoas. A qualidade de vida tem sido definida, como a satisfação 

experimentada pela pessoa com boas condições vitais, somadas a combinação de 

componentes objetivos e subjetivos, como a qualidade das condições de vida de uma pessoa 

junto à satisfação que esta experimenta e, a combinação das condições de vida acrescida à 

satisfação pessoal ponderadas pela escala de valores, aspirações e expectativas pessoais. 

(BATIZ, 2007) 

A fim de alcançar um ambiente mais salubre, que possibilite o atendimento às 

necessidades humanas, a gestão ambiental se apresenta como alternativa, pois é um meio de 

atuar sobre as modificações causadas no meio ambiente, não somente pelo uso e/ ou descarte 

dos bens e detritos gerados pelas atividades humanas, mas principalmente pelo 

desenvolvimento destas e outras atitudes que degradam, a partir de um plano de ação técnica e 

economicamente viável, com prioridades perfeitamente definidas.  

A gestão ambiental abrange diversos instrumentos: monitoramentos, controles, 

taxações, imposições, subsídios, divulgação, obras e medidas mitigadoras, bem como 

treinamento e ações de sensibilização/conscientização. Nesse contexto cabe destacar várias 
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preocupações, como exemplo, os impactos decorrentes das atividades humanas sobre o 

ambiente de trabalho dos jangadeiros, que os fazem reduzirem a sustentabilidade no 

desenvolvimento de suas atividades. 

As melhorias de desempenho ambiental são conseguidas por meio de um processo 

estruturado de ações gerenciais, apoiadas por forte programa de treinamento. Nesse 

programa, deverão ser aprendidas técnicas de administração e conceitos de 

qualidade, que fatalmente serão aplicados por todos em outras atividades de sua vida 

profissional, não somente em relação às questões ambientais, resultando em 

melhorias globais de desempenho da organização. (MOURA, 2002, p.50). 

 

 

A preocupação ambiental, não deve se restringir apenas a algumas pessoas que 

compõem uma dada atividade de trabalho, mas sim a todos que atuam direta ou indiretamente 

nessa. Essa preocupação deve ir além dos impactos decorrentes das atividades humanas, 

necessita-se atentar para os problemas oriundos do desempenho da própria atividade, que 

podem recorrer em impactos nas atividades, dificultando o alcance das melhorias globais de 

desempenho. 

Dessa maneira, analisar a atividade e os fluxos do processo produtivo possibilitam 

encontrar as mitigações para impactos que poderiam causar danos ao ambiente, os quais com 

a implantação de um manejo adequado ocasionarão o mínimo de problemas possível. 

O ser humano é considerado como o principal causador de impactos ao ambiente 

(Oskamp, 2000). Fishbein et al (1991) afirmam que a chave do sucesso para as 

intervenções comportamentais é a identificação dos determinantes específicos 

daqueles comportamentos que se quer manter ou mudar. Daí a importância de 

trabalhos que aumentem a percepção ambiental, definida por Corral-Verdugo (2003) 

como a tomada de consciência do ambiente pelo homem; o ato de perceber que se 

está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo. (REPINALDO; TONINI, 

2007, p.1) 

 

Para a realização desse processo se faz necessário, uma gestão participativa e 

integrada, na qual os indivíduos expressem suas experiências, além disso, no decorrer desse 

processo é importante que os trabalhadores passem por sensibilizações ambientais, acerca da 

implantação de um novo manejo do ambiente no qual estão trabalhando, para que seja 

inserida neles uma nova concepção, a de sustentabilidade ambiental. Esta só poderá ocorrer, 

através de um planejamento participativo, com diretrizes voltadas a todos os envolvidos com 

a atividade, de modo a evidenciar a importância da participação de todos nesse processo, os 

quais são indispensáveis para a obtenção do êxito. 

Gestão integrada poderá significar uma forte participação da população na definição 

de prioridades no modelo de gestão (tomada de decisões democráticas, articulada 

com as escolhas tecnológicas), além do seu papel importante no controle e 

acompanhamento.[...] Em diversos níveis, gestão integrada pode significar ainda a 

integração de resíduos quanto às preocupações relativas à atividade econômica, ao 
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emprego, à autonomia e ao desenvolvimento sustentável. (NUNES MAIA, 2002, 

p.2-3). 

 

Assim a gestão integrada e participativa possibilitará a ocorrência de melhorias tanto 

no processo produtivo, quanto nas condições do meio ambiente de trabalho dos sujeitos, 

favorecendo o alcance de um ambiente mais salubre. 

Mas para tal é necessário que se conheça e integre além de novos conceitos, novas 

atitudes para com o ambiente no qual se vive e desempenha uma dada atividade, que os 

sujeitos se percebam como pertencentes desse local, no contexto dessa discussão Zaoual 

(2003, p.28) faz uma abordagem pertinente: 

As teorias, os conceitos, os princípios de novos saberes e, em sequência, os modos 

de ação no campo, cada vez mais, levam em conta as contingências qualitativas de 

cada meio. São, entre outros, o horizonte e a filosofia de base do paradigma 

pluralista dos sítios simbólicos de Pertencimento (Zaoual, 2002a). Com efeito, os 

princípios aplicados baseiam-se no respeito à diversidade e à multiplicidade das 

práticas tomadas como metamorfose das dimensões mais ou menos invisíveis do 

local considerado.  

 

Segundo Zaoual (2003) o indivíduo considerado nessa teoria é o homo situs, intérprete 

da situação, ele o é de modo imediato e ao longo da dinâmica de sua situação. É o homem 

social, pensando e agindo em dada situação. E ele é tudo isso, transmitindo o significado do 

momento, o de sua situação com todo o peso do passado e da mudança que se impõe. É então 

em múltiplas contingências que exerce o seu comportamento. Contrariamente ao homo 

economicus, o homo situs é, logo, um homem comunicando-se com seu meio.  

De modo essencial, na prática, o conceito de sítio é “flexível”. Pode aplicar-se em 

múltiplas escalas e organizações: um bairro, uma cidade, uma região, qualquer localidade, 

uma tribo, uma etnia, uma comunidade de fato de origem diversa, um país, uma cultura, uma 

civilização, uma profissão, um ofício, uma empresa ou organização qualquer... (Zaoual, 

2003). 

Em suma, para nos aproximar do homem situado, precisamos de uma abordagem 

“indisciplinada” (Latouche et al., 1999), uma pedagogia mais humana, destacando a escuta e 

o acompanhamento. Nessa perspectiva, torna-se primordial o sentido que os atores atribuem a 

seu próprio mundo. Na maioria das vezes, isto está implícito em seu sítio de pertencimento, 

que, agindo como bússola, orienta os comportamentos individuais e coletivos. (Zaoual, 2003). 

A fim de se aproximar desse homem é indispensável que se ponha em prática o 

cuidado pelo ser humano na sua totalidade, deve haver a prática do cuidado recíproco entre 

toda a sociedade humana com o intuito de que se cultive a arte de fazer parte do ambiente, de 
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se sentir parte dele e importante para ele, favorecendo conseguintemente salvar os recursos 

naturais, nesse contexto cabe a discussão de Boff (1999): 

Hoje, na crise do projeto humano, sentimos a falta clamorosa de cuidado em toda 

parte. Suas ressonâncias negativas se mostram pela má qualidade de vida, pela 

penalização da maioria empobrecida da humanidade, pela degradação ecológica e 

pela exploração exacerbada da violência. Que o cuidado aflore em todos os âmbitos, 

que penetre na atmosfera humana e que prevaleça em todas as relações! O cuidado 

salvará a vida, fará justiça ao empobrecido e resgatará a Terra como pátria e mátria 

de todos (BOFF, 1999, p. 191). 

Esse cuidado pode ser fomentado através da sensibilização dos indivíduos, a qual se 

realiza através de atividades de educação ambiental. 

 

2.3.2.1 Educação Ambiental: instrumento para a sustentabilidade ambiental 

 A Educação Ambiental (EA) sempre esteve relacionada com o meio ambiente e seu 

entorno. A evolução dos conceitos da EA sempre se encontrou intrinsecamente ligada ao 

enriquecimento dos conceitos de meio ambiente e a maneira como este é visualizado. São 

várias as definições de EA existentes, não se devendo julgar a errada ou a correta, visto que 

cada uma possui suas especificidades e metas a serem atingidas. Afinal o importante é a 

efetivação de seu objetivo maior que consiste em fazer as pessoas compreenderem a 

importância do envolvimento nos cuidados para com o meio ambiente de maneira a torná-las 

participantes no seu meio, através da formação de uma consciência crítica (CELESTINO 

2007), como está claro na definição apresentada no Capítulo I, art. 1º, da Lei n. 9.795, de 27 

de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental: 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”  

  

Dessa forma, percebe-se que a EA é a chave, em qualquer caso, para renovar os 

valores e a percepção do problema, desenvolvendo uma consciência e um compromisso que 

possibilitem a mudança, desde as pequenas atitudes individuais, e desde a participação e o 

envolvimento na resolução dos problemas, para promover um desenvolvimento sustentável 

dos povos. Já que o investimento em capital humano pode propiciar a mudança social e 

econômica, junto com uma melhoria do meio ambiente, conforme preconiza Díaz (2002, p. 

44). 

 A destruição da natureza é prioritariamente resultante da intervenção do homem no 

meio de maneira insustentável, em virtude da obrigação do ter e do possuir estar se 
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sobrepondo a do ser, do existir. Isso é decorrente do que o homem aprendeu durante a sua 

existência, ou seja, a cultura por ele adquirida. Portanto, a ação de degradar não pode ser 

voltada apenas para um ou outro indivíduo, mas sim para todas as relações sociais, políticas, 

econômicas, culturais, tecnológicas, entre outras, vivenciadas pela sociedade como um todo. 

Por essa razão, a Educação Ambiental deve ser usada objetivando a renovação dos antigos 

conceitos de necessidade, de prioridades e da relação homem-ambiente, de modo a 

possibilitar o conhecimento da atual realidade ambiental, na qual a população mundial se 

encontra inserida, visando despertar a importância de cada ser nesse processo (CELESTINO, 

2006). 

O ensino sobre o meio ambiente deve contribuir principalmente para o exercício da 

cidadania, estimulando a ação transformadora, além de buscar aprofundar os 

conhecimentos sobre as questões ambientais de melhores tecnologias, estimular a 

mudança de comportamento e a construção de novos valores éticos menos 

antropocêntricos. A educação ambiental é fundamentalmente uma pedagogia da 

ação. Não basta se tornar mais consciente dos problemas ambientais sem se tornar 

também mais ativo, crítico, participativo. Em outras palavras, o comportamento dos 

cidadãos em relação ao seu meio ambiente é indissociável do exercício da cidadania 

(BERNA, 2004, p.18). 

 

     Pode-se verificar conforme discussão de Berna (2004) a importância que é dada à 

participação do homem, afinal ele é a “mola-mestre” para se obter êxito na atividade de 

educação ambiental, visto que constitui o ser vivo mais beneficiado com as mudanças, além 

de ser o único que realmente pode fazer a diferença. No entanto, na maioria das vezes os 

autores da área enaltecem a participação do homem, mas não colocam a importância de se 

sensibilizar os moradores para tal, ou seja, a completude da comunidade, o que é de extrema 

importância, para poder assegurar efetivamente a inserção do homem nesse processo de 

educação ambiental. Visto que com a sensibilização, a partir da complicada realidade 

ambiental que vem sendo enfrentada pelas populações, pode-se garantir o conhecimento dela, 

assim como a utilização dos esforços da própria comunidade em prol da alteração dessa 

realidade. 

Enfim a Educação Ambiental consiste em um processo contínuo, o qual inicialmente 

deve suscitar a sensibilização e posteriormente possibilitar a conscientização dos indivíduos, 

através do contato com a realidade ambiental vivenciada por cada pessoa, comunidade, 

sociedade, a qual deve objetivar a efetiva mudança de atitude para com o ambiente, por meio 

do conhecimento do problema, assim como, da solução para o referido. Além da participação 

ativa da sociedade, em busca da melhoria e bem estar comum, de maneira a assegurar a 

sustentabilidade dos recursos naturais a todos os seres. Tudo isso é alcançado através do 
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estímulo à criação de novas realidades socioambientais, ou seja, da instalação do estado de 

resiliência, o qual permitirá um desenvolvimento sustentado e, por conseguinte mais 

eqüitativo a todos (CELESTINO, 2006). 

 A partir de então é possível verificar, a educação ambiental não tem uma definição 

pré-determinada, o que se sabe realmente é que ela objetiva garantir a sustentabilidade, enfim 

o bem-estar comum a todos os indivíduos, de maneira a deixar cada autor/artista livre para 

desenhá-la, pintá-la e construí-la, conforme as visões de alcance que acreditam possuir a 

educação ambiental.  

 Capra (2006, p.53) completa essa discussão, expondo um pensamento peculiar: “a 

sustentabilidade sempre envolve a comunidade na sua totalidade. Essa é a lição profunda que 

temos que aprender com a natureza. As trocas de energia e recursos em um ecossistema são 

mantidas pela cooperação de todos”. Enfatiza ainda, que todos os sistemas vivos se 

desenvolvem e todo desenvolvimento envolve aprendizagem. No nível das espécies, o 

desenvolvimento e o aprendizado se manifestam no desdobramento criativo da vida ao longo 

da evolução. Os indivíduos e o meio ambiente adaptam-se mutuamente – eles co-evoluem 

numa dança contínua.   

 Percebe-se que toda a aprendizagem parte da troca entre os seres, os quais a partir da 

cooperação podem chegar ao alcance das transformações e/ou mudanças para um ambiente 

sustentado. Desse modo, o processo de educação ambiental deve ser considerado um 

instrumento indispensável de gestão ambiental e para a materialização do ideal de 

desenvolvimento sustentável. (SEIFFERT, 2009, p.268), dessa forma este instrumento tem 

grande contribuição na busca pela sustentabilidade ambiental de qualquer setor, atividade, 

ação, enfim auxilia na (re)construção de um novo contexto ambiental, se assim os habitantes 

desse meio o quiserem. 

 

2.4 Meio Ambiente versus Pesca Artesanal versus Sociedade: uma relação conflituosa 

 

2.4.1 Reflexos da sociedade na pesca artesanal 

 A pesca com jangadas se desenvolve principalmente na costa do Nordeste brasileiro e 

tem presença marcante em praias mais afastadas das áreas urbanas, todavia ainda persiste em 

algumas praias urbanas, apresentando características específicas que precisam ser 

consideradas em meio a todo esse crescimento para que possa sobreviver com suas tradições.  



Ergonomia, Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Atividade de Pesca Artesanal com Jangadas: Estudo de caso na Praia de Ponta Negra, Natal-RN                Joyce E. M. Celestino  

32 
 

As cidades são como pessoas: pertencem à espécie urbana, mas têm sua 

personalidade própria. A resposta ao desafio urbano deve levar em conta as 

configurações específicas dos fatores naturais, culturais e sócio-políticos, do passado 

histórico e das tradições de cada cidade. Em lugar de se propor soluções 

homogeneizadoras, a sua diversidade deve ser considerada como um valor cultural 

de grande importância. (SACHS, 1994, p.41).  

 

A importância crescente da urbanização como dado quantitativo e como conseqüência 

e fator de graves problemas sociais e econômicos é marcante nos países subdesenvolvidos. O 

espaço geográfico – incluindo as cidades, consiste numa realidade em processo permanente de 

transformação. As explicações do fenômeno da urbanização variam. Todas, porém, giram em 

torno de fatores como o comportamento demográfico, o nível da industrialização, os tipos de 

atividades e relações que mantêm com os grupos sociais envolvidos, a criação e retenção local 

do valor agregado, a sociedade, a cultura e a ideologia (SANTOS, 2008). 

Conforme Santos (2008) quando uma atividade nova se cria em um lugar, ou quando 

uma atividade já existente aí se estabelece, o “valor” desse lugar muda; e assim o “valor” de 

todos os lugares também muda, pois o lugar atingido fica em condições de exercer uma 

função que outros não dispõem e através desse fato, ganha uma exclusividade que é sinônimo 

de dominação; ou, modificando a sua própria maneira de exercer uma atividade preexistente, 

cria, no conjunto das localidades que também a exercem, um desequilíbrio quantitativo e 

qualitativo que leva a uma nova hierarquia ou, em todo caso, a uma nova significação para 

cada um e para todos os lugares. Essa discussão de Santos (2008) retrata a realidade do 

processo de urbanização, o qual é gradual e os valores intrínsecos ao local acabam mudando, 

devido à nova realidade e as necessidades oriundas dessa que se estabelecem ocasionando 

desequilíbrios muitas vezes imensuráveis. 

Rebouças, Filardi e Vieira (2006) preconizam que as comunidades de pescadores 

artesanais permanecem vulneráveis aos efeitos contraprodutivos do estilo de desenvolvimento 

assumido atualmente. A ênfase concedida ao turismo de massa - uma de suas expressões mais 

preocupantes - tem gerado o crescimento descontrolado da especulação imobiliária, das 

ocupações em áreas protegidas, das construções irregulares que contaminam os corpos d'água 

com efluentes domésticos, do tráfico de drogas, e das transformações negativas dos costumes, 

visões de mundo e modos de vida tradicionais. 

No caso da atividade jangadeira realizada em praias urbanas, pode-se destacar o 

processo da expansão imobiliária e da ascensão turística que desencadeou a gradual retirada 

do espaço antes utilizado pelos jangadeiros para realizarem o seu trabalho. A pesca artesanal 
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outrora tão forte, hoje, em virtude de diversos fatores, como a urbanização, tem sido 

minimizada gradativamente.  

Um exemplo a ser destacado é o caso da Praia de Ponta Negra, pois como aponta Silva 

(2005) a acelerada urbanização do final da década de 90 foi a principal responsável pela 

transformação da paisagem, e pela mudança dos hábitos dos freqüentadores do local. Do seu 

ar bucólico, a praia de Ponta Negra passou em cinco décadas a ser urbana, sendo uma das 

mais badaladas e mais visitadas por turistas do litoral potiguar. Com isso, começaram a surgir 

os problemas. Hoje, insegurança, prostituição e poluição são apenas alguns deles. 

Com a expansão da atividade urbana e turística desordenada, muitos jangadeiros de 

praias urbanas sofrem com a ausência de um local adequado para o estacionamento das 

jangadas. Uma pesquisa realizada por Monteiro (2007), com jangadeiros da praia da Redinha, 

Natal-RN, chama a atenção a esta problemática. Segundo este autor, é comum a presença de 

disputa pelo espaço da areia da praia entre pescadores artesanais, que ali guardam suas 

jangadas; proprietários de quiosques (barraqueiros); ambulantes e banhistas. Além disso, 

soma-se a discussão de Silva (2005) acerca da Praia de Ponta Negra, a qual é conhecida como 

uma das maiores concentrações de empreendimentos turísticos de todo o Nordeste. Contando, 

atualmente, com mais de 100 hotéis e pousadas, além de cerca de 150 pontos comerciais, 

entre feiras de artesanatos, bares, shopping, restaurantes e outros. Após a urbanização, a praia 

ganhou um calçadão com cerca de dois quilômetros de extensão. As barracas foram 

substituídas por quiosques padronizados que cobram pela utilização de mesas e cadeiras aos 

banhistas. 

Acrescenta-se a essa discussão que as praias de Natal estão poluídas, conforme 

informações da Tribuna do Norte (2010) foram encontradas tubulações de águas pluviais 

levando muito esgoto na praia de Ponta Negra, quando deveriam lançar apenas águas de 

chuva. Fator agravado por falta de consciência ou ignorância de alguns, e por desleixo da 

fiscalização de parte do poder público, visto que nos locais onde existe saneamento, o esgoto 

é lançado diretamente à praia.  

Outros fatores têm agravado o desenvolvimento da atividade jangadeira: consistem na 

variabilidade e na mudança do clima global e regional que exercem grande influência nas 

atividades humanas e econômicas. É de extrema importância determinar o quanto essa 

variação climática afeta essa relação homem-meio, pois o clima compromete diretamente a 

produção em todos os setores da sociedade e particularmente, naqueles que dependem 
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exclusivamente dos processos naturais (a agricultura, a pesca, a produção de energia elétrica, 

etc.). (SILVA; AZEVEDO, 2008) 

Os ventos produzem efeitos significativos sobre os oceanos e os corpos d‟água 

costeiros, gerando ondas e induzindo circulações de massas d‟água em várias escalas 

temporais e espaciais. Existem, porém, outras formas de interação entre oceano e atmosfera 

que trazem conseqüências para o meio biótico e algumas atividades humanas, como por 

exemplo, vórtices da Corrente do Brasil influenciam localmente a geração e a propagação de 

ondas, bem como a qualidade das massas d‟água na plataforma continental; diferença de 

temperatura ar-mar, formando névoa, com prejuízos para a operação de aeroportos e 

navegação costeira; penetração da brisa marinha (maresia), afetando materiais e estruturas na 

zona costeira. (NEVES; MUEHE, 2008) 

As ondas provocam o transporte de sedimentos e a mudança da morfologia das praias, 

produzem esforços sobre estruturas e afetam a navegação. Mudanças climáticas que afetam a 

temperatura dos oceanos podem reverter em alterações térmicas na atmosfera, disparando um 

processo que se auto-alimenta perigosamente, tendo em vista o balanço térmico entre oceano 

e atmosfera, a maior capacidade de armazenamento de calor dos oceanos e a sua escala de 

tempo de resposta relativamente mais lenta do que a da atmosfera. Localmente, as diferenças 

térmicas entre o oceano e o continente influem no regime de brisas, marinhas e terrestres, com 

conseqüências sobre o transporte eólico de sedimentos e circulação hidrodinâmica das águas 

costeiras. (NEVES; MUEHE, 2008). Este fato está intrinsecamente relacionado à navegação. 

Não se pode esquecer, porém, que tais sistemas meteorológicos produzem ondas e, 

dependendo de sua localização e movimentação sobre o oceano, resultam em diferentes 

padrões de ondulação ao atingir a costa. Portanto, mudanças climáticas meteorológicas 

causam mudanças de clima de ondas, que por sua vez provocarão mudanças na forma e 

posição das praias. (NEVES; MUEHE, 2008) 

Em 2001, o Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC (Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas) em um de seus relatórios, como citado por 

Bertapeli (2009), alertava que o aquecimento global teria graves impactos sobre os mares, 

ameaçando tanto à vida marinha quanto às populações costeiras. 

Ressalva-se ainda, que a pesca artesanal vem sendo afetada, conforme discutido por 

Soares (2003), pelas transformações técnicas relativas à captura e industrialização do pescado 

que ocorreram a partir de um processo de concentração de capital e acarretaram um outro, em 

virtude da destruição causada pelos equipamentos de produção utilizados na pesca. Segundo 
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Abdallah, Bacha (1999) a oscilação na produtividade da pesca artesanal fundamenta-se, na 

sobreexploração do recurso pesqueiro marítimo e ao estudar essa exploração Paez (1993) 

apud Abdallah, Bacha (1999) evidencia a situação de sobrepesca para a maioria das espécies 

de peixes de valor comercial capturados no litoral brasileiro.  

 

Vivendo uma crise anunciada, os profissionais da pesca artesanal agonizam a deriva 

em mar bravio e denso de políticas que estão a serviço do interesse exclusivo do 

capital, o clamor dos pescadores(as) ecoa nos quatro pontos cardeais da nação por 

um direcionamento sócio-cultural e de sustentabilidade da atividade pesqueira. Os 

principais pescados do Brasil há décadas vêm sendo explotados além da cota 

máxima de captura, o que tem provocado redução vertiginosa nos estoques naturais, 

no tamanho de captura dos espécimes e no território profissão tradicional de 

pescador. (SILVA, 2007, p.2) 

 

A conjunção do crescimento das embarcações industriais de pesca, muitas delas 

praticando a pesca predatória, a poluição industrial e urbana das águas, e a recorrência de 

ciclos ecológicos desfavoráveis, proporcionou, nos últimos anos, uma redução significativa 

dos cardumes e da disponibilidade do camarão, principal fonte de renda dos pescadores 

artesanais. (NIEDERLE E SACCO DOS ANJOS, 2005) 

Conforme a visão de Niederle e Sacco dos Anjos (2005), os efeitos das políticas de 

modernização na pesca, fundamentalmente os benefícios fiscais, também corroborado por 

ABDALLAH e BACHA (1999); SOUZA (2004), desencadearam um processo semelhante ao 

que estiveram submetidos os agricultores familiares. Impelidos a incorporar novos 

procedimentos tecnológicos e ampliar sua capacidade produtiva, muitas famílias 

especializaram-se à medida que as condições assim o permitiam. Todavia, a pesca artesanal 

envolve riscos maiores do que aqueles inerentes ao processo produtivo e condições climáticas 

na agricultura, uma vez que, suas possibilidades de especialização são restritas e as 

potencialidades ambientais para o aumento do esforço de pesca bastante limitadas.  

Conforme abordagem de Teixeira (2009), a realidade da pesca moderna é que a 

indústria é dominada por frotas de pesqueiros que não disponibilizam o tempo necessário à 

natureza de repor as espécies. Enormes navios, usando sonares e equipamentos diversos de 

busca de última geração podem identificar com precisão cardumes de peixes a longa 

distância. Os navios são equipados para que funcionem como verdadeiras fábricas flutuantes – 

incluindo linhas de produção, processamento e embalagem de peixes, imensos sistemas de 

refrigeração e motores com elevado potencial para arrastar equipamentos pesados através do 

oceano. Ou seja: o peixe não tem chance e, conseqüentemente, os pescadores artesanais com 
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instrumentos rudimentares também não, pois necessitam ir cada vez mais longe, para 

conseguir os recursos pesqueiros antes extraídos mais próximo da costa. 

 Almeida (2007) possibilita a reflexão acerca do impacto no ecossistema quando este 

sofre degradação: 

Quanto mais equilibrado está um ecossistema, maior o número de espécies e menor 

o número de indivíduos em cada espécie. Quando um ecossistema é degradado, 

algumas espécies que resistiram aos impactos tomam conta do ambiente. O resultado 

é, então, um menor número de espécies, com maior número de indivíduos em cada 

uma (ALMEIDA, 2007, p. 63).  

 

Essa discussão permite evidenciar o impacto da pesca predatória, pois com a busca de 

uma determinada espécie, cujo valor é mais rentável, os pescadores tendem a procurá-la com 

maior esforço de captura, podendo provocar a extinção desta espécie e mesmo de outros 

indivíduos. Tal fato irá favorecer o crescimento no número de predadores da espécie em 

extinção provocando desequilíbrios no ambiente. 

Somando-se a isso, tem-se o aspecto sazonal, pois, a exemplo do que ocorre na 

agropecuária, a pesca também tem sua „„entressafra‟‟, ou seja, seu período de redução na 

pesca de determinados organismos. A introdução do período de defeso, para reprodução de 

determinadas espécies, não só reduz a oferta dos organismos que não devem ser capturados, 

como dificulta a situação do pescador, mesmo aquele com carteira assinada, segundo 

discussão de Faveret Filho (1997). 

 Assim ocorrem impactos negativos na qualidade de vida da população jangadeira, 

como a própria dificuldade na manutenção de sua subsistência, conseqüentemente, dificulta a 

aproximação de um desenvolvimento mais sustentado. 

Hargreaves e Pimenta (2000) salientaram em sua pesquisa que devido à situação dos 

sistemas litorâneos e à baixa produtividade, o afastamento das embarcações sem 

equipamentos necessários de navegação e segurança têm aumentado, a fim de buscar novos 

pesqueiros em águas mais distantes, em condições de alto risco.  

A partir dessa pesquisa percebe-se que dois problemas estão estritamente inter-

relacionados, a baixa produtividade e insegurança do trabalhador, pois os pescadores tendem 

a buscar pescado ultrapassando limites não permitidos para a navegabilidade de embarcações 

de menor porte, como é o caso da atividade jangadeira. As embarcações são arcaicas, ainda 

construídas de madeira, sem boas condições de navegação e segurança fora da faixa litorânea, 

como têm ocorrido, denotando a situação de risco de trabalho, conforme discutem Hargreaves 

e Pimenta (2000, p. 40).  
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A realidade do país compreende dois extremos, visivelmente claros, quanto à 

questão sócio-econômica das atividades pesqueiras e demais usuários, em relação ao 

mar. A primeira questão está na forma de relacionamento com o mar, com o 

ambiente aquático, a forma direta de dependência no transporte e trabalho. A 

segunda seria a competitividade entre as diferentes atividades marítimas, poder 

econômico-financeiro de grandes e pequenos empreendimentos, como também suas 

formas de produzir.  

 

O problema da sobrepesca que vem provocando a queda da produção, como já 

discutido demanda a aplicação de novos métodos de indução da produção natural de biomassa 

(Hargreaves e Pimenta, 2000); além disso, deve-se atentar para a realização de trabalhos de 

conscientização sobre os limites naturais e econômicos dos estoques pesqueiros. 

A proposta internacional mais recente, organizada pelo Departamento de Pesca 

FAO, o código de Conduta para Pesca Responsável (FAO, 1996); dispostos no 

artigo 8, os itens 8.1.2, 8.1.3, 8.1.8, por exemplo se referem ao compromisso dos 

Estados em relação ao controle de informações, cadastros e estatísticas, para 

formação de cenários próximos da realidade das diferentes formas de planejamento e 

gerenciamento que se pretende implantar. Sobre a atribuição do Estado em assegurar 

que os padrões de saúde e segurança, estão sendo adotados dentro dos padrões 

internacionais (8.1.6), assim como educação, treinamento e qualificação para as 

comunidades pesqueiras (8.1.7). 

Ainda no artigo 8, sobre as operações pesqueiras, incluem-se em seus itens outras 

recomendações aos Estados, como Proteção ao Meio Ambiente, poluição em portos, 

terminais, indústrias pesqueiras, assim como demais dejetos urbanos; e bem 

específicas como a seletividade dos aparelhos de pesca e otimização da energia. 

Esses fatos apontam para a necessidade de uma gestão participativa e melhor 

adequação dos projetos na orla em relação às externalidades que afetam a 

bioprodução comercial. (Hargreaves e Pimenta, 2000, p.41). 

 

A falta de estatísticas sobre a produção pesqueira dificulta maior aproximação e 

compreensão da realidade na qual se desenvolve a atividade e, por conseguinte, atrapalha o 

atendimento a padrões indispensáveis ao bom desempenho dessa atividade. Além disso, 

Hargreaves e Pimenta (2000) ainda discutem a questão da baixa produtividade dos estoques, 

os quais têm repercussões visíveis no cotidiano dos pescadores que cada vez mais, se 

distanciam da costa em busca de novos pesqueiros sem as mínimas condições de segurança, 

embarcações adequadas, meios de comunicação, equipamentos de navegação ou naufrágio, 

conforme já discutido por Teixeira (2009). 

Os conflitos sociais entre pescadores, decorrentes da disputa de exploração dos 

mesmos recursos em pleno declínio, associada a práticas produtivas de grande depredação 

provocam o agravamento do quadro setorial pesqueiro. (Hargreaves e Pimenta, 2000). 
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2.4.2 Reflexos da Pesca Artesanal no Meio Ambiente  

A realização de atividades de trabalho artesanal possivelmente gera poucas impressões 

no meio ambiente. Contudo, mesmo estas, quando retiram recursos da natureza, podem 

provocar impactos não imaginados, os quais só podem ser identificados com o 

acompanhamento e a análise da atividade de trabalho. 

Como exemplo, destaca-se a pesca de organismos no tamanho menor que o adequado, 

ou seja, aqueles que ainda não atingiram o estágio de maturação das gônadas, não 

possibilitando sua reprodução indicando fator extremamente negativo para a manutenção das 

espécies. Além disso, há a sobrepesca, a qual tem explorado os animais marinhos sem atentar 

para a extinção destes, a população cada vez mais tem buscado se alimentar destes, entretanto 

não se preocupa com a manutenção de sua existência. 

Outro agravante da pesca no meio ambiente consiste na captura não subsidiária de 

espécies não-alvos que se denomina bycatch, tem uma relação direta com o tipo de 

equipamento de pesca, quanto menor a seletividade maior a bycatch, as redes de arrasto e de 

deriva são as que geram maior volume de bycatch. Se estima, que os descartes operacionais 

das pescarias comerciais flutua em 27 milhões de toneladas ano (20% da pesca mundial). 

(CHAVEZ; TACHIBANA, 2005) 

Chavez; Tachibana (2005) ressalvaram que enquanto, os efeitos da pesca 

anteriormente descritos afetam uma ou algumas espécies, os impactos físicos associados aos 

petrechos tem uma ação global no ecossistema e, em alguns casos provoca a desertificação do 

substrato sujeito à atividade do equipamento. A destruição de ambientes necessários para 

alevinagens, refúgio e fonte de alimento, nas fases iniciais do crescimento é a causa primária 

do processo de extinção de espécies.  

Os resíduos podem resultar das mais diversas atividades possíveis, dentre elas pode-se 

destacar aqueles oriundos da atividade pesqueira, uma vez que segundo Stori (2000) esta pode 

nos oferecer mais do que um alimento com alto valor nutricional; fornece-nos também uma 

grande quantidade e variedade de material rejeitado que acaba se perdendo, provavelmente 

devido à falta de conhecimento e interesse do setor pesqueiro e de órgãos governamentais 

sobre procedimentos tecnológicos para um melhor aproveitamento destes rejeitos.  

E um dos problemas enfrentados pela pesca é a grande produção de resíduos, que pode 

ser agravada com o destino agressivo ao meio ambiente, além do problema nos desgastes do 

estoque dos recursos pesqueiros, devido a problemas como a sobrepesca, falta de 
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conscientização ambiental relacionado à importância dos ciclos biológicos dos organismos 

nos ecossistemas marinhos, estuarinos nas próprias comunidades dependentes da atividade 

pesqueira. (REPINALDO; TONINI, 2007) 

Neste contexto destaca-se o aumento das sujeiras nas praias, as quais não favorecem o 

turismo ou a pesca artesanal, provocando danos irreparáveis à economia da região, que muitas 

vezes depende quase inteiramente dessas receitas. A poluição no ambiente marinho, também 

afeta diretamente comunidades tradicionais, como os pescadores artesanais. Suas reclamações 

mais comuns são a presença de plásticos e outros materiais nas redes e linhas de pesca, além 

de lesões individuais e perda de equipamentos. (ARAÚJO; COSTA, 2003) 

Um dos itens poluidores que trazem maior preocupação são os materiais plásticos. Já 

em 1975, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos estimou que apenas as fontes 

de poluição oceânicas (embarcações militares, comerciais, de pesca, de transporte de passa-

geiros e de recreação) lançavam anualmente cerca de 7 milhões de toneladas de lixo no mar. 

Esse lixo inclui material orgânico e cargas sólidas (plásticos, metais, vidro, borracha, papel e 

outros materiais). O mesmo estudo estimou que os plásticos compunham cerca de 8 mil 

toneladas desse lixo. Já o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) 

calcula que 46 mil partículas de lixo plástico flutuem em cada 2,5 km
2 

dos oceanos. Cerca de 

80% desse total chegam ao mar levados por ventos, pelo escorrimento da água das chuvas e 

por esgotos e rios, e 20% são lançados diretamente por embarcações. (TURRA; MALUF; 

MANZANO, 2008) 

Para a fauna que habita os ecossistemas marinho e costeiro os prejuízos residem no 

fato de que aparelhos digestivos recheados de plásticos têm menor capacidade de assimilação 

de nutrientes oriundos dos alimentos verdadeiros. Consequentemente, as taxas de 

crescimento, as reservas energéticas, a chance de evitar predadores, e a capacidade de buscar 

alimento diminuem. Isso tudo diminui a probabilidade dos animais sobreviverem e pode, em 

longo prazo, causar o colapso de determinadas populações. (SANTOS, 2006) 

Uma vez cobertos por organismos incrustantes, os plásticos têm sua densidade 

aumentada e tendem a afundar. Quando submersos, normalmente são desincrustados e podem 

emergir novamente, causando a ocorrência de um ciclo de submersão-emersão e incrustação-

desincrustação. O dado é importante, pois os mecanismos de impacto ambiental do plástico 

flutuante ou submerso são bastante diferentes. Enquanto o plástico flutuante é muitas vezes 

confundido com alimento e ingerido por aves, tartarugas e mamíferos marinhos, o submerso 
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tende a formar um tapete no leito oceânico que impede a ciclagem natural de substâncias e 

microrganismos na interface água-sedimento. (SANTOS, 2005) 

Assim, se faz necessário, acompanhar desde a geração dos resíduos até o destino final 

destes, bem como o local de disposição, no desenvolvimento da atividade dos jangadeiros, 

para verificar as alternativas mais viáveis a serem empregadas nos resíduos oriundos do seu 

trabalho, que tanto auxiliem na melhoria da qualidade do produto final, bem como, cause o 

mínimo de impactos negativos ao ambiente. 
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Capítulo 3 

A jangada saiu 

Com Chico Ferreira e Bento 

A jangada voltou só  
Dorival Caymmi 

 

Metodologia 

A pesquisa em questão consiste em um estudo de caso. O estudo de caso é uma 

investigação empírica, que averigua um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu 

contexto de vida real. YIN (2010).  Esta pesquisa é de caráter descritivo-exploratório (Gil, 

1991) e de natureza aplicada (Silva e Menezes, 2001) e se desenvolveu na praia de Ponta 

Negra, na cidade de Natal/RN, com os trabalhadores da pesca artesanal realizada com 

jangadas, os jangadeiros.  

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, esta é uma pesquisa de caráter 

quantitativo e qualitativo, (Silva e Menezes, 2001) de tratamento e análise dos dados (YIN, 

2010) coletados.  

 

3.1 Local de estudo:  

Este trabalho foi desenvolvido na Praia de Ponta Negra, localizada no Município de 

Natal, Rio Grande do Norte. Nesta são realizadas diversas atividades de trabalho, destacando-

se às atividades pesqueiras. O objeto de estudo dessa pesquisa, consiste na pesca artesanal, 

mais precisamente a desenvolvida com jangadas.  

Na praia de Ponta Negra existem 31 jangadas em atividade, operadas por 42 

jangadeiros, os quais possuem residência na Vila de Ponta Negra. 

 

3.2 Amostra do Estudo: 

A população considerada nesse estudo é a dos jangadeiros que se utilizam da jangada 

para realizar sua atividade de trabalho. Segundo Silva; Menezes (2001) a população, também 

conhecida como universo da pesquisa, é a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas 

características definidas para um determinado estudo. Amostra é parte da população ou do 

universo, selecionada de acordo com uma regra ou plano. (SILVA; MENEZES, 2001, p.32). 

A amostra deste estudo foi constituída por 20 jangadeiros que se encontram 

executando a atividade jangadeira na praia de Ponta Negra e são cadastrados na Colônia Z-4 

de Pesca e Aquicultura de Natal, os quais concordaram e assinaram o Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice 1), desenvolvido conforme os critérios 

estabelecidos pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

A escolha desses 20 jangadeiros ocorreu com o início do levantamento dos dados 

globais junto aos 42 jangadeiros, momento em que foi possível perceber o interesse de alguns 

destes por esta pesquisa e, também a disponibilidade em participar, demonstrada através de 

atitudes como o recolhimento de resíduos encontrados no mar, solicitado pela pesquisadora, 

das conversas sobre os problemas ambientais enfrentados na atividade favorecendo a escolha 

dos 20 pesquisados. 

 

3.3 Método da Pesquisa 

A metodologia proposta para a realização deste trabalho está fundamentada na Análise 

Ergonômica do Trabalho – AET (WISNER, 1987; 1994; GUÉRIN, 2001; VIDAL, 2002, 

2008), a qual será utilizada a partir da modelagem operatória dos jangadeiros e possibilitará 

identificar os fatores determinantes para a ocorrência dos aspectos/impactos ambientais 

diagnosticados no decorrer da atividade, desse modo possibilitando nortear as sugestões de 

melhorias para o meio ambiente dos jangadeiros. 

 Vidal (2002) salienta que a AET está assentada sobre o plano de que exista uma 

construção contínua pelo operador de seus modos operatórios para atingir objetivos em 

condições socialmente determinadas, considerando um conjunto de contrantes (vinculados à 

situação e às características pessoais) e um conjunto de critérios de desempenho. Esse autor 

destaca que a convergência entre as pessoas, a organização e a tecnologia determinam a 

atividade de trabalho (Figura 06).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Modelo sócio-técnico da situação de trabalho (Vidal, 2002, p. 146) 
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 A ergonomia atua diretamente na interação homens – elementos – sistemas e a 

aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos com o intuito de otimizar o bem-

estar humano e o desempenho global do sistema (Vidal, 2008). Com isso, pode contribuir 

para a melhoria das interações entre os homens, bem como com os sistemas nos quais estão 

envolvidos, nesta conjuntura os cuidados com o meio ambiente se enquadram corretamente, 

os quais claramente podem ser aperfeiçoados através dos princípios ambientais e da 

ergonomia. 

Vidal (2008) preconiza que a AET compreende um conjunto estruturado de análises 

globais, sistemáticas e intercomplementares, as quais permitem a modelagem operante da 

situação de trabalho, ou seja, a modelagem da atividade real em seu contexto considerando os 

fatores técnicos, humanos, ambientais e sociais. Esta pesquisa compreende as seguintes 

etapas: construção de demandas, modelagem da atividade e, propostas de soluções adaptadas 

à organização (Figura 09). 

Ressalta-se que o método utilizado para nortear a realização deste trabalho, está 

sustentado no dispositivo de Construção Social, que consiste numa estrutura de ação 

participativa, técnica e gerencial constituída desde a etapa de construção da demanda em uma 

intervenção ergonômica (SALDANHA, 2004). A Construção Social é formada por grupos de 

pessoas que estão envolvidos, direta ou indiretamente, em uma determinada situação de 

trabalho, participando do levantamento das informações e/ou validações e restituições destas, 

de modo a permitir o conhecimento sobre a atividade analisada e a implementação de 

melhorias (VIDAL, 2008).  

Para desenvolver este método, várias construções (a aplicação de técnicas) foram 

necessárias. Dessa forma, antes do detalhamento da metodologia aplicada para o estudo da 

atividade jangadeira em Ponta Negra, será apresentada, na Tabela 02, a cronologia realizada 

durante a pesquisa. 

 
Tabela 02: Cronologia da pesquisa  

FATOS/ VIVÊNCIAS PERÍODO (2007/2008/2009) 

Estudo bibliográfico acerca da atividade jangadeira na 

praia de Areia Preta (situação de referência) (Oliveira, 

2007/Abril-2008) 

Agosto, Setembro (2008) 

Estudo de Campo na praia da Redinha (situação de 

referência) 

Novembro, Dezembro (2008) Janeiro, Fevereiro 

(2009) 

Visitas na Colônia Dezembro de 2008 a Março 2009 

Observações globais em Ponta Negra 28 de Abril de 2009 

Observações globais e primeiro contato interacional  Início 01 de Maio até o início de Junho/2009 

Visita na Colônia 02 de Maio de 2009 

Primeiro contato com o representante dos Jangadeiros de 04 de Maio de 2009 
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Ponta Negra (interlocutor privilegiado) da Colônia Z4 de 

Pesca e Aquicultura  

Levantamento dos nomes (apelidos) dos Jangadeiros, 

Jangadas e seus respectivos donos 

11 a 16 de Maio de 2009 

Aplicação de entrevistas sócio-econômicas e visitas nas 

casas dos pescadores 

19 a 23 de Maio de 2009 

Participação no “Evento Natal 2014” com os jangadeiros 

de Ponta Negra 

31 de Maio de 2009 

Comunicado aos Jangadeiros sobre a apresentação oficial 

do Projeto Jangadeiros 

03 de Junho de 2009 

Comunicado acerca da data da apresentação do Projeto 

Jangadeiros à representante da Colônia em Ponta Negra 

05 de Junho de 2009 

Apresentação do Projeto de Pesquisa e Extensão aos 

Jangadeiros (restituições/demandas/ações) 

20 de Junho de 2009 

Ação Conversacional (Piloto) sobre a realização da 

atividade jangadeira 

16 de Junho de 2009 

Início das Ações Conversacionais aplicadas para a análise 

global sobre a realização da atividade jangadeira 

03 de Julho de 2009 

Aplicação da Ação Conversacional de Meio Ambiente – 

Piloto 

17 de Julho de 2009 

Ações Conversacionais de Meio Ambiente aplicadas para a 

análise da atividade 

23 de Agosto de 2009 a Março de 2010 

Levantamento da Produção Pesqueira oriunda das 

expedições de captura de Gelo e Ida e Vinda 

Janeiro de 2010 

Levantamento da Produção Pesqueira oriunda das 

expedições de captura de Gelo e Ida e Vinda 

Junho de 2010 

Oficina sobre o Projeto da Jangada e Sensibilização acerca 

do dia Mundial do Meio Ambiente 

05 de junho de 2010 

Oficina e Restituição e Validação acerca dos aspectos 

ambientais analisados e sensibilização em torno dos 

cuidados acerca destes. 

28 de agosto de 2010 

Fonte: adaptado de Saldanha (2004) e Carvalho (2005). 

 

3.3.1 Construção Social  

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

indispensável para o processo de construção das demandas. Esta é iniciada com o intuito de 

realizar uma intervenção para o levantamento das demandas do local onde se propõe realizar a 

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).  

Daniellou (2007) ressalta que a construção social visa posicionar o ergonomista em 

relação aos diferentes atores do processo de concepção, e permitir que ele desenvolva com 

eles interações pertinentes. Essa abordagem possibilita verificar a importância das interações 
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realizadas entre os pesquisadores e os pesquisados através do dispositivo da construção social, 

fator que favorece a compreensão da atividade em seu contexto e realidade. 

Segundo Vidal (2008), Saldanha (2004) e Carvalho (2005) em uma ação ergonômica 

as pessoas podem ser classificadas em grupos, os quais estão descritos na figura 07 e tabela 

03, a seguir: 

 
Figura 07 – Esquema do dispositivo social da ação ergonômica aplicada ao estudo do meio ambiente da 

atividade jangadeira em Ponta Negra, adaptado de Saldanha (2004), Carvalho (2005) e Vidal (2008). 

 

Os primeiros grupos a serem constituídos foram o Grupo de Suporte (GS) e o Grupo 

de Ação Ergonômica (GAE), os quais propiciaram a formação de novos contatos, por 

conseguinte, dos demais grupos que compuseram a construção social deste trabalho, conforme 

tabela 03. 

 

Tabela 03: Constituição dos grupos que compõem a construção social desenvolvida para a realização desse 

estudo na Praia de Ponta Negra  

Grupos Características 

Grupo de Ação 

Ergonômica (GAE) 

 

Formado pelas pessoas que detém o conhecimento sobre os conceitos, técnicas e 

métodos em ergonomia, ou seja, são responsáveis pela AET. Constituído pela 

articulação das equipes de ergonomia externa e a interna da atividade em estudo. 

Grupo externo – formado pela Tecnóloga em Meio Ambiente (mestranda), além 

de uma aluna de graduação em ciências biológicas da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte – UFRN, bolsista de extensão do Projeto Atividade 

Jangadeira: Tradição, Ergonomia e Sustentabilidade. 

Grupo interno: constituído pelo jangadeiro representante – J1 (Mestre) dos 

pescadores de Ponta Negra na Colônia Z4 de Pesca e Aquicultura e dois 
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jangadeiros mestres (J2, J15), os quais foram incluídos, pois assim como J-1 

apresentavam uma posição de mediadores em relação aos demais trabalhadores 

desta atividade.  

 

Grupo de Suporte 

(GS) 

Constituído por pessoas que detém o poder de decisão na organização, na qual 

será realizada a AET. O GAE voltar-se-á a este grupo durante toda a ação. 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 e o representante 

dos jangadeiros (Jangadeiro J1 - Mestre). O segundo foi composto pela 

coordenadora da pesquisa. 

 

Grupo de 

Acompanhamento 

(GA) 

Formado por pessoas que tem autoridade técnica para tomar decisões. Quanto ao 

GA, assim como os grupos anteriores 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, o representante 

dos jangadeiros (Jangadeiro J1 - Mestre) e jangadeiros mestres (J2, J3, J6, J10, 

J12, J14, J15, J16). Integrou o grupo externo a professora e coordenadora da 

pesquisa, a qual possui autoridade para tomar decisões teórico/metodológicas. 

 

Grupo de 

Especialistas (GE)  

Formado por pessoas a quem o GAE recorre para tratar sobre assuntos 

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

e/ou especialistas nas áreas de atuação do projeto. 

Grupos de Foco 

(GF´S) 

Constituído por pessoas que participam ativamente do levantamento dos dados, 

bem como nas validações e restituições. 

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

jangadeiros ajudantes (GF2), os quais desempenham e detém o maior 

conhecimento acerca do cotidiano dessa atividade. 

o GF1: Formado por jangadeiros considerados mestres (representados por J1; 

J2; J3; J4; J6; J9; J10; J11; J12; J14; J15; J16; J19 e J22), em função de sua 

vasta experiência na atividade. Apreende 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. 

o GF2: Composto pelos jangadeiros ajudantes (representados por J8; J13; 

J17; J18; J21; J23), 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), comumente retirar a rede do mar (trabalho 

que exige mais força), variar a jangada, fazer o transporte dos rolos 

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

embarcação).  

 

Grupo de foco secundário: formado por pessoas que interagem de maneira 

indireta à ação ergonômica, visto que possuem conhecimentos e experiências 

acerca das discussões suscitadas. Integram esse grupo os marchantes, também 

chamados de atravessadores, os quais compram o pescado dos jangadeiros, 

comumente o vendem na própria comunidade e possuem uma relação 

freqüentemente delicada com os jangadeiros (GF3). O GF4, composto por 

funcionários das instituições relacionadas com a atividade pesqueira, os quais 

facilitaram a compreensão acerca de determinadas informações/dificuldades do 

setor de pesca artesanal.  

 

Uma ação ergonômica (Vidal, 2002, 2008) não se inicia com o dispositivo de ação 

social constituído, este é construído ao longo do processo, sendo, portanto denominado 

construção social permanente, iniciado na intenção de realizar uma intervenção que 
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permanece no decorrer de todo um trabalho. As etapas dessa construção social permanente, 

segundo Saldanha (2004) são: 

 1ª Etapa- Mapeamento de interlocutores: iniciada com a construção de uma rede de 

contatos e informações sobre o setor da empresa, visando o estabelecimento do 

problema para que se possa dar partida a Análise Ergonômica do Trabalho; 

 2ª Etapa- Constituição inicial da construção social, a partir do Grupo Suporte (GS) e 

Grupo de Ação Ergonômica (GAE): desenvolvida através da construção da 

demanda junto aos interlocutores objetivando a construção conjunta da demanda; 

 3ª Etapa - Ampliação da construção social: buscando parcerias, trabalho conjunto, 

ampliação das relações técnicas e sociais com diferentes segmentos e momentos de 

intervenção visando à construção técnica. 

  

A correlação entre essas etapas (SALDANHA, 2004) e o desenvolvimento do 

processo de construção social neste projeto, será demonstrada nos itens seguintes.  

  

3.3.1.1 Primeira Etapa da Construção Social: Mapeamento de Interlocutores 

Em agosto de 2008 ocorreu um processo seletivo do mestrado, na linha de pesquisa 

em ergonomia, no Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, momento em que 

foram selecionados profissionais das áreas de aquicultura, desenho industrial, fisioterapia, 

nutrição e tecnologia em meio ambiente, a fim de se trabalhar com o olhar de diversas áreas 

de estudo no Projeto de Pesquisa e Extensão Atividade Jangadeira: Tradição, Ergonomia e 

Sustentabilidade. 

Posteriormente, foram selecionados alunos de graduação em engenharia de produção, 

nutrição e ciências biológicas, a fim de se tornarem bolsistas de iniciação científica e de 

extensão para auxiliarem nos trabalhos do referido Projeto. 

Com a constituição do grupo de pesquisa deu-se continuidade a primeira etapa, da 

construção social desse Projeto, possibilitando a ampliação da rede de contatos e informações 

sobre atividades relacionadas à pesca artesanal com ênfase na atividade jangadeira. 

Pode-se dizer que o acréscimo de contatos e informações foi iniciado, a partir de 

visitas sistemáticas em situação de referência (Praias de Areia Preta – Oliveira (2007, 2008) e 

Redinha em Novembro e Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010), bem como visitas técnicas às 

instituições, a fim de levantar dados sobre a atividade jangadeira e identificar os interlocutores 

que viriam participar do dispositivo de construção social desta pesquisa. As instituições 



Ergonomia, Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Atividade de Pesca Artesanal com Jangadas: Estudo de caso na Praia de Ponta Negra, Natal-RN                Joyce E. M. Celestino  

48 
 

visitadas foram: a Colônia Z-04 de Pesca e Aquicultura de Natal, a Capitania dos Portos do 

Rio Grande do Norte, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA-RN) e a Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura do RN. 

A construção dessa rede de contatos e de interlocutores privilegiados possibilitou a 

participação no Curso de Formação de Aquaviários – POP promovido pela Capitania dos 

Portos de Natal em parceria com a Colônia Z-04 e na III Conferência Estadual de Aquicultura 

e Pesca do Rio Grande do Norte, ampliando o entendimento sobre a atividade em seu 

contexto e confirmando demandas. 

 

3.3.1.2 Segunda Etapa da Construção Social: constituição inicial da Construção Social na 

Praia de Ponta Negra 

A construção social na praia de Ponta Negra foi iniciada no dia 28 de abril de 2009, a 

partir de visitas programadas à referida praia.  

Para a continuidade desta construção, deram-se prosseguimento as visitas na Colônia 

Z4 de Pesca e Aquicultura de Natal. Essas interações possibilitaram identificar os 

interlocutores e participantes que compuseram os grupos do dispositivo social da ação 

ergonômica desenvolvido para o estudo do meio ambiente (figura 07), permitindo a 

compreensão da atividade jangadeira em Ponta Negra. 

Ressalta-se ainda que a ação ergonômica nesta pesquisa foi constituída por 4 (quatro) 

grupos de foco, os quais foram subdivididos em, primário e secundário (Saldanha, 2004), em 

virtude do tipo de participação e influência no desenvolvimento da atividade.  

 O primeiro contato com os jangadeiros ocorreu quando a equipe de pesquisa iniciou as 

observações situadas, as quais já despertaram o olhar dos pescadores acerca do início do 

desenvolvimento desse trabalho. Com a aproximação destes foi organizada uma apresentação 

do Projeto Atividade Jangadeira (Figura 08), no dia 20 de junho de 2009, para que este fosse 

conhecido em sua totalidade pelos sujeitos a serem pesquisados e assim pudessem se tornar 

parceiros nesse trabalho. Na ocasião, apresentaram-se todas as áreas envolvidas no referido 

Projeto e a profissional de tecnologia em meio ambiente expôs as atividades que seriam 

realizadas nesse âmbito, bem como a importância de cuidá-lo. Estabeleceu-se uma relação de 

reciprocidade, essa se dispôs a ajudar, no entanto deixou clara a necessidade da participação 

dos jangadeiros nesse processo, a fim de encontrarem alternativas viáveis para a melhoria da 

atividade e do meio ambiente.   
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Figura 08: Fotos da apresentação do Projeto Atividade Jangadeira na sede do conselho comunitário da Vila de 

Ponta Negra. 

 

 Além dessas técnicas, iniciou-se a aplicação de ações conversacionais sobre a 

realização da pesca com jangadas, as quais objetivaram compreender a realidade da atividade, 

de modo a construir um cenário desta, desde como e quando aprenderam a pescar, até o que 

vem desempenhando nos dias de hoje. Tais ações foram aplicadas pelos integrantes da equipe 

(grupo externo GAE), o que favoreceu maior aproximação com estes profissionais e assim 

abriu caminhos para a aplicação das ações conversacionais de meio ambiente.  

No contexto do processo de construção social percebeu-se que são necessárias 

diversas visitas, as quais possibilitam iniciar uma aproximação do grupo de pesquisa com a 

população a ser estudada, por essa razão precisam ser continuadas, não pode haver 

interrupção nestas durante longos períodos, pois corre o risco de acontecer uma desconstrução 

social, além dos próprios trabalhadores sentirem falta da presença dos pesquisadores, 

chegando até a comentarem sobre a ausência destes. Além disso, é importante ressaltar que os 

pesquisadores sempre buscaram respeitar os limites dos jangadeiros, de modo a ganhar a sua 

confiança e o respeito se tornou mútuo. As visitas possibilitaram maior aproximação dos 

jangadeiros e contribuíram para sensibilizá-los permitindo a construção sucessiva de 

confiança e credibilidade com o grupo, de modo a possibilitar o contínuo crescimento da 

reputação dos pesquisadores para certificar o desenvolvimento da pesquisa. 

Para a construção de reputação e confiança, Saldanha (2004) preconiza a necessidade 

da adoção de alguns critérios, como: possuir uma credencial de experiência; transmitir 

credibilidade das transformações positivas; apresentar um referencial operativo comum, 

necessário para trocas interacionais; ter uma presença contínua no local da pesquisa com 

demonstração da evolução e demonstração de interesse; e, possuir conhecimentos específicos 

sobre o que se deseja pesquisar. 
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Todos esses critérios foram adotados na pesquisa realizada em Ponta Negra. O critério 

relacionado à credencial de experiência foi iniciado através das análises em situações de 

referência, bem como, das pesquisas bibliográficas e institucionais. Estas análises e pesquisas 

também foram essenciais para a formulação do referencial operativo comum. A credibilidade 

das transformações positivas foi constituída durante as análises situadas e algumas ações de 

validações e restituições de dados junto aos jangadeiros. Tal fato evidenciou que o grupo de 

pesquisa pode contribuir para a transformação da realidade de trabalho. A metodologia 

utilizada para essas análises estão discutidas no item 3.3.2. 

 

3.3.1.3 Terceira Etapa da Construção Social: ampliação da construção social 

relacionada ao estudo do meio ambiente da atividade jangadeira 

 A construção social possibilitou maior aproximação da realidade vivenciada pelos 

jangadeiros de Ponta Negra, principalmente no tocante às questões ambientais, a realização 

das visitas continuamente auxiliou a compreensão dos problemas ambientais enfrentados por 

estes trabalhadores, além da verificação daqueles que mais se identificavam com a questão 

ambiental e se disponibilizavam a discutir sobre a poluição dos esgotos na praia, a queda de 

produção pesqueira, os resíduos que encontram no mar, e até se dispunham trazer estes 

rejeitos, quando solicitado pela pesquisadora. Dessa forma, através do observar e ouvir, o 

cenário da situação ambiental na atividade jangadeira de Ponta Negra foi sendo construído e, 

ao mesmo tempo, se estabelecendo uma relação de parceria, a qual deu vida à busca 

incessante por conhecer esses problemas, bem como apreciar técnicas voltadas à minimização 

destes. 

 Isso só ocorre através de um processo, no qual o tempo é o direcionador de tudo, a fim 

de que haja maior conhecimento e aproximação entre as pessoas envolvidas para assim 

chegarem aos resultados mais acertados, conforme citação a seguir: 

A concepção ergonômica pode ser vista como um processo de ouvir, observar, 

pesquisar bibliografias e situações de referências a fim de transformar estes inputs 

em soluções adequadas à realidade da empresa, onde os problemas aos quais os 

projetos pretendem responder e, as soluções buscadas emergem e se constroem ao 

longo do processo, através de uma construção social e técnica. Segundo Vidal 

(2001), conceber ou projetar é um ato contínuo de parceria, negociação e construção 

conjunta. (SALDANHA, 2004, p. 141). 

 

 Saldanha (2004) ainda preconiza que a construção técnica abrange os métodos 

utilizados com a finalidade de capturar os conhecimentos e saberes que emergem através da 

construção social em uma análise ergonômica do trabalho – AET e possibilitam a construção 
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mútua de uma solução adequada e adaptada à demanda de intervenção em uma dada atividade 

de trabalho.  

 Dessa forma, para a construção técnica voltada ao estudo dos aspectos ambientais 

iniciaram-se a aplicação de diversos métodos/técnicas interacionais, os quais favoreceram a 

construção social e possibilitaram além do levantamento das demandas, as restituições e 

validações, a fim de possibilitar a construção mútua de soluções ambientais adaptadas às 

necessidades dos jangadeiros.  

  Isto posto, no dia 17 de julho de 2009 aplicou-se a primeira ação conversacional 

piloto de meio ambiente e após os ajustes no roteiro dinâmico iniciou-se a aplicação das ações 

de meio ambiente no dia 23 de agosto, as quais foram sendo aplicadas até o mês de março de 

2010 com 20 jangadeiros.  

 Estas ações foram realizadas inicialmente no ambiente de trabalho (Figura 09 – B), 

mas com a percepção das interferências de outros pescadores nas ações conversacionais, 

começou-se a agendar a realização destas nas residências dos pescadores (Figura 09 – A), 

possibilitando conhecer melhor a percepção individual de cada jangadeiro acerca do 

ambiente, no qual se encontra inserido.  

 Com a realização destas interações percebeu-se a ótica dos pescadores acerca do seu 

local de trabalho e dessa relação com o meio ambiente. Dessa forma, aquelas ações 

conversacionais realizadas em suas residências foram de grande contribuição, pois permitiram 

conhecer suas moradias e como cuidam destas, através da observação dos seus lares. 

 

  

Figura 09: Fotos de ações conversacionais com os jangadeiros. A: Residência de um pescador. B: Ambiente de 

trabalho. 

 

 Para demonstrar a importância que esta pesquisa apresenta no tocante aos jangadeiros 

e ao desenvolvimento dessa atividade, dentre os pontos do roteiro dinâmico um deles aborda 

A B 

A B 
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as medidas visualizadas pelos jangadeiros que podem mudar ou minimizar os problemas 

ambientais e vários relatos foram proferidos, a seguir dois exemplos evidenciam isto: 

“Aquí nesse projeto que nós tamos tendo hoje é uma coisa muito boa em relação a 

gente porque quem não sabe que vem alguma coisa de futuro pra gente? Pode vim 

uma coisa melhor pra gente que às vezes melhora, por você vim aquí junto com a 

gente, conversa com os pescadores e tudo” Jangadeiro J6 - Mestre. 

 

“Tirar os esgotos da beira da praia. Segundo, cadastrar essas pessoas que vivem 

tomando o espaço do pescador, que coloque só ni um canto e o pescador no canto 

dele, que antigamente a gente já era alí naquele canto da gente. Um meio de 

arrumar umas sacolas, alguma coisa pra pegar esses fatos de peixe, essas coisas, a 

gente chegar e colocar num cantinho pra gente ter uma praia limpa. Isso aí é que é 

bom” Jangadeiro J1 - Mestre. 

 

 Tais comentários corroboram que os pescadores efetivamente esperam bons frutos 

dessa pesquisa, evidenciando o êxito na construção social, bem como na busca por soluções 

ambientalmente viáveis e sustentáveis a vida dos jangadeiros.  

Com o trabalho desse dispositivo de construção social, foi possível perceber que esta 

ocorre de acordo com as permissões da população de trabalhadores, ou seja, que não existem 

fatores pré-determinantes para que possa realmente ocorrer, conforme preconiza Saldanha 

(2004) a construção social não é previamente determinada, sua constituição ocorre ao longo 

do processo, de acordo com as necessidades e afinidades, alterando-se ainda conforme o 

contexto.  

A partir do surgimento das afinidades, após as interações com os jangadeiros, alguns 

demonstraram maior interesse com o tema em estudo, favorecendo o surgimento dos 

interlocutores privilegiados, cuja importância é imensurável, pois exerceram um importante 

papel na composição do GAE, além da solicitude na coleta de informações, nas articulações 

entre o grupo externo e interno desse, além dos outros grupos, ainda favoreceram a 

construção de reputação deste estudo. Este fato foi comprovado por SALDANHA (2004) em 

sua pesquisa. 

 

3.3.2 Construção da demanda: processo de clarificação entre os jangadeiros e a equipe de 

ergonomia 

 Guérin et al (2001) aborda que a demanda é o ponto de partida de toda análise 

ergonômica do trabalho, a qual se caracteriza pelo momento de definição do problema, 

descrevendo os postos de trabalho, procurando denotar os aspectos ergonômicos mais 

relevantes, com o intuito de conhecer a problemática. 
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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 a situação de 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.  

A demanda apresentada nesta pesquisa caracterizou-se como uma demanda provocada. 

A demanda provocada é aquela levada a uma “empresa”, através de uma avaliação precedente 

do trabalho realizada por meio de um embasamento teórico (estado da arte) ou situação de 

referência (estado da prática), onde são levantadas algumas hipóteses sobre o trabalho que se 

pretende analisar. As hipóteses são afirmações intuitivas que deverão ser demonstradas a luz 

dos dados disponíveis e/ou coletados em campo (SALDANHA, 2004; CARVALHO, 2005; 

VIDAL, 2008).  

Pode-se considerar a construção da demanda como um processo de levantamento e 

elaboração de demandas envolvendo a participação dos trabalhadores da atividade que se quer 

realizar a AET. No referido processo ressalta-se a relação trabalhador/pesquisador para se 

chegar as demandas reais da atividade em análise. 

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

bibliográficas e documentais (Estado da Arte), análises em situações de referência, pesquisas 

institucionais conexas e análise global no local do estudo (Estado da Prática). A figura 10 

apresenta um esquema detalhado do processo de construção da demanda na atividade 

jangadeira de Ponta Negra. 
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Figura 10 – Construção da demanda ergonômica negociada na atividade jangadeira - Saldanha et al (2010). 

 

As etapas mencionadas serão discutidas nos itens a seguir. 

 

3.3.2.1 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 por 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 na atividade jangadeira, conforme tabela 04 (ver páginas 61, 

62), as quais também foram elaboradas a partir de observações acerca da atividade jangadeira 

anteriores às análises das situações de referência e situação de foco. 

Das 26 hipóteses formuladas, oriundas das pesquisas bibliográficas e documentais, 

foram encontradas questões relacionadas à saúde, à segurança do trabalho, à efetividade de 

captura (manipulação do pescado) e ao meio ambiente, confrontadas em uma etapa posterior. 

A enumeração destas primeiras hipóteses foi essencial para o início da formulação do 
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referencial operativo comum, necessário para a construção do cenário real da atividade 

jangadeira em Ponta Negra, possibilitando a elaboração de propostas adequadas que visem 

sua melhoria. 

 

3.3.2.2 Análises em situações de referência 

 Segundo Daniellou (2002), a situação de referência consiste na análise de situações de 

trabalho que apresentem características próximas às do local de estudo, para nelas observar as 

variabilidades reais e as estratégias empregadas pelos trabalhadores para enfrentá-las. Com a 

análise de situações de referência também é possível identificar características do local a ser 

estudado, conhecendo melhor a realidade na qual esta atividade se desempenha.  

 Assim como as pesquisas bibliográficas e documentais, também as análises globais 

são importantes para a formulação de um referencial operativo comum, para as formulações 

de hipóteses de demanda, a partir do estado da prática (VIDAL, 2008; CARVALHO e 

SALDANHA, 2001). Tais análises fizeram uso dos métodos e técnicas interacionais (ação 

conversacional, escuta ampliada e verbalizações espontâneas) e técnicas observacionais 

(observações abertas), além do uso de filmagens e fotografias para o registro e posterior 

análise 

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

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

urbanas, nas quais se desenvolve a pesca artesanal utilizando jangadas, para a subsistência e 

comercialização, possuindo, portanto, características semelhantes à atividade desenvolvida em 

Ponta Negra. 

A atividade jangadeira realizada 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 22 jangadeiros em Areia 

Preta e 40 em Redinha (OLIVEIRA, 2007/2008; CELESTINO et al, 2009; OLIVEIRA et al, 

2009). Em Areia Preta há 19 jangadas, sendo 12 com propulsão a vela e 7 motorizadas, 

enquanto que em Redinha há 15 sendo, 11 com propulsão a vela e apenas 4 a vela e a motor 

(VELOSO et al, 2009).  

A tabela 04 (p. 61, 62) apresenta as principais demandas encontradas nestas praias. 
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3.3.2.3 Pesquisas Institucionais Conexas 

Paralelamente às análises globais foram realizadas 14 (catorze) visitas a instituições 

não-governamental e governamentais (Colônia Z-04 de Pesca e Aquicultura de Natal, 

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

Superintendência do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

do Rio Grande do Norte – IBAMA-RN e Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte) 

vinculadas a atividade pesqueira objetivando esclarecer algumas demandas encontradas no 

referencial teórico e nas análises em situação de referência, bem como levantar as possíveis 

demandas destes setores relacionadas à atividade jangadeira. Estas visitas foram realizadas no 

período de março a maio de 2009. A seguir serão destacados os principais pontos destas 

visitas técnicas. 

– 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.  

Foram identificadas como principais finalidades da mencionada colônia, representar e 

defender os direitos dos pescadores profissionais e artesanais; e, promover: treinamento e 

qualificação profissional; atividades que estimulem a produção e o consumo do pescado; 

atividades educacionais, sociais e recreativas; amparo social; assistência jurídica; e ações que 

propiciem melhores condições sócio-econômicas aos associados.  

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

jangadeiros como 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 

Compete à SFPA-RN, o registro de toda a atividade de pesca e aqüicultura, 

cadastrando pescadores, embarcações e aqüicultores. 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. 
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– 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, a 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. 

Além disso, o IBAMA-RN fiscaliza a pesca em todo a costa do Estado, faz o 

acompanhamento do número de embarcações e quantifica, com base em amostragens, o 

volume de pescado anual obtido por meio desta atividade. O setor de educação ambiental da 

referida instituição realiza atividades educativas, as quais, no caso da atividade jangadeira, 

estão relacionadas principalmente com a pesca predatória da lagosta. Foram disponibilizados 

pelo setor de Estatística Pesqueira, que faz parte da Divisão de Controle Ambiental e 

Fiscalização (DICAF), dados referentes aos quantitativos de embarcações e produção 

pesqueira das praias urbanas de Natal, levantados por métodos de aproximação.  

 

– 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; fiscalização 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; formação de aquaviários, desde pescadores até outras categorias, como 

condutor ou motorista de pesca, taifeiro (cozinheiro), entre outras.  

No caso da atividade jangadeira, para atuar legalmente, é necessária a obtenção da 

carteira de pescador profissional (POP), alcançada através da participação e aprovação no 

curso de POP, com duração de uma semana, o qual é direcionado para indivíduos que tenham 

no mínimo a 4ª série. Ao final deste curso, os alunos são submetidos a uma avaliação escrita, 

acerca de conhecimentos sobre: regras de manobra, luzes e sinais sonoros; noções básicas de 

navegação e estabilidade; sobrevivência do náufrago; combate a incêndio; primeiros socorros 

e prevenção da poluição do meio ambiente. Além disso, ocorre prática de natação.  

Segundo informações a Capitania dos Portos pretende extinguir o curso POP e manter 

apenas o curso para pescador profissional especializado (PEP), o qual tem duração de três 

meses e critérios de avaliação mais rigorosos. Devido a estes fatores poucos jangadeiros se 

inscrevem neste curso. Com ele, o aluno se torna apto a comandar embarcações pesqueiras 

industriais. A Capitania não tornou extinto o POP, pois existem muitos profissionais da pesca, 
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como é o caso dos jangadeiros, que geralmente desempenham essa atividade há muitos anos, 

mas, em sua maioria, apresentam baixo nível de escolaridade dificultando o bom desempenho 

no curso PEP.  

 

– Considerações sobre as pesquisas institucionais 

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 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. Destacou-se a importância de atentar para os estoques pesqueiros e sua 

sustentabilidade ambiental, a fim de se desenvolver a atividade com responsabilidade. 

Atualmente o setor de pesca artesanal produz mais de 3 milhões de empregos e 1 milhão de 

toneladas de pescado, todavia 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 tolhe o acesso a metodologias que outros setores têm. Ressalta-se ainda 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, com vistas à sustentabilidade dos estoques pesqueiros. Foi advertida a necessidade 

de administrar a Gestão de Recursos Pesqueiros no Brasil, assim como criar uma aproximação 

do pescador com o consumidor e esta seria através da compra direta ao pescador 

(CELESTINO; OLIVEIRA, 2009). 

Após uma reflexão acerca das informações levantadas durante as pesquisas 

complementares, foi possível constatar que a baixa eficiência das informações acerca da 

produtividade pesqueira artesanal, o descumprimento das normas da Marinha, a escassez de 
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consciência ambiental, a sobreexploração dos recursos pesqueiros e a ineficiência do controle 

de registros do número de jangadeiros e jangadas em atividades configuram-se em demandas 

institucionais. 

 

3.3.2.4 Formulação das hipóteses de demandas provocadas 

Após a análise das demandas levantadas através do estado da arte, das análises das 

situações de referência e das pesquisas institucionais, iniciou-se o processo de formulação das 

hipóteses de demandas provocadas (Tabela 04, páginas 61, 62).  

 

3.3.2.4.a Formulação da hipótese de demanda provocada sob os aspectos ambientais  

 A partir da confrontação entre as primeiras hipóteses de demandas, pôde-se identificar 

como sendo a demanda ergonômica, sob o aspecto ambiental, a demanda referente à geração 

de resíduos oriundos da pesca identificada a partir da evisceração do pescado capturado 

ocorrer na praia, além de diversos autores abordarem a produção de resíduos provenientes 

dessa atividade. Observou-se que o peixe é eviscerado/tratado pelo marchante ou atravessador 

(comprador do pescado para revenda), ou pelo próprio jangadeiro, uma vez que com a 

chegada das jangadas na praia, o pescado é comercializado na praia, in natura, sem qualquer 

tratamento. Durante o diálogo com um atravessador, este relatou a necessidade de dispor o 

resíduo em local adequado, destacando que a área destinada pela Companhia de Serviços 

Urbanos de Natal – URBANA não é um local adequado para o acondicionamento das 

vísceras, em virtude do odor exalado, sugerindo a alternativa de enterrar. De acordo com um 

marchante, que exerce essa atividade há 22 anos, “sempre quem paga o pato da seboseira é os 

peixeiros da Redinha”. Relatou ainda a possibilidade de geração de renda a partir desse 

rejeito quando utilizado na alimentação de animais. 

 Foi observado no decorrer da análise global, que outros atravessadores e, até mesmo, 

pessoas que ficam esperando as jangadas chegarem da pescaria para adquirir peixe fresco, 

compram e mandam tratá-lo na praia. Tal fato favorece a destinação inadequada das vísceras, 

ou seja, que estas permaneçam na areia da praia, poluindo o ambiente de trabalho dos 

jangadeiros. Isto, em virtude dos dispositivos de acondicionamento para resíduos oriundos do 

pescado estar situados apenas no mercado do peixe. Segundo um destes, esse fato tem 

acarretado problemas entre eles e os barraqueiros, em virtude dos resíduos ficarem dispostos 

na praia, o que também foi destacado por Repinaldo; Tonini (2007) e Stori (2000). Conforme 

informações coletadas com funcionários da Companhia de Serviços Urbanos de Natal – 
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URBANA, presentes em uma das visitas, a coleta de lixo é realizada diariamente e os 

trabalhadores a fazem dispondo o lixo em carros de mão e, posteriormente, num caminhão 

caçamba. Sobre a existência de depósitos para a colocação dos resíduos produzidos na Praia, 

um dos funcionários informou que eles são distribuídos ao longo do calçadão e 

disponibilizados pela URBANA, ressaltou ainda que um grupo de garis faz a limpeza do local 

todos os dias, incluindo finais de semana e feriados, em dois expedientes. Durante a 

entrevista, um dos garis, espontaneamente teceu seu comentário sobre a realidade de trabalho 

em que vivem, demonstrando revolta. Segundo ele, pescadores e barraqueiros fazem sujeira 

no local e os garis que se prejudicam. “Só quem paga o pato é agente aqui”. 

 No entanto, verificou-se ainda que as instituições apresentavam em relação aos 

pescadores artesanais as demandas: escassez de consciência ambiental (REPINALDO, 

TONINI, 2007) além da sobreexploração dos recursos pesqueiros (ABDALLAH, BACHA 

1999); (SOARES, 2003); ausência de controle, registro do número de jangadeiros e jangadas 

em atividade; e, ausência de informação acerca da produtividade pesqueira artesanal. As duas 

primeiras demandas também foram evidenciadas como demandas dos jangadeiros, denotando 

que a demanda geração de resíduos oriundos da pesca, precisaria ser melhor delineada. 

 A partir das evidências discutidas, percebe-se que há uma necessidade de investigar 

esta demanda na praia de Ponta Negra para verificar se esta condiz com a real necessidade dos 

pescadores e assim realizar, em uma etapa posterior da AET, propostas de transformações 

positivas no trabalho, visando melhores condições de trabalho e uma melhor qualidade de 

vida dos jangadeiros.  

 

3.3.2.5 Análise Global em Ponta Negra 

A análise global na situação de foco possibilitou conhecer, de forma global, a 

atividade jangadeira de Ponta Negra. 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. 

Para a análise global em Ponta Negra realizou-se 20 visitas sistemáticas a praia, no 

período de Abril a Agosto de 2009, acrescidas de outras visitas e atividades, que favoreceram 

uma maior aproximação dos jangadeiros, por conseguinte, maior conhecimento da população 

e realidade vivenciada por esta, além do seu contexto e desenvolvimento de sua atividade de 
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trabalho, indispensáveis ao bom desempenho de uma análise global. Para a coleta de dados 

foram utilizados entrevistas/questionários sócio-econômicos (Apêndice 2), a fim de se 

compreender o contexto social e econômico no qual estão imersos os jangadeiros; métodos 

observacionais (observação global da atividade em todas as suas fases) e interacionais (ação 

conversacional sobre a realização da atividade jangadeira, norteadas por roteiro dinâmico 

(Apêndice 3), verbalizações espontâneas e provocadas, escuta ampliada) além de registros 

fotográficos e vídeos.  

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, situações de referência. A descrição detalhada da análise 

global encontra-se no capítulo 4. 

 

3.3.2.6 Formulação das demandas em Ponta Negra 

Após a análise global, iniciou-se o processo de formulação das demandas da situação 

de foco, conforme tabela 04, a partir dos dados obtidos por meio da confrontação entre as 

hipóteses de demanda provocadas, demandas oriundas da situação de referência, demandas da 

situação de foco e demandas institucionais. 

 

 

 

Tabela 04 - Demandas da atividade jangadeira: hipóteses de demanda, demandas das situações de 

referência, situadas e institucionais. 

 DEMANDAS ORIGEM 

S
A

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 (SILVA, 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; 

 ♦ ▲  
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M
A

N
IP

U
L

A
Ç

Ã
O

 

  
D

O
  

P
E

S
C

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;  ♦ ▲  

S
E

G
U

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, 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

S
T

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 ■ 

 

 Analisando as demandas da atividade jangadeira na praia de Ponta Negra, foi possível 

constatar que 86,84% das hipóteses de demandas provocadas foram encontradas na situação 

de foco, demonstrando a importância destes procedimentos de análise para as formulações das 

demandas ergonômicas.  

 No tocante as demandas dos jangadeiros, observou-se que 21% intervém nos aspectos 

relacionados ao meio ambiente (Gráfico 01). Com relação às demandas institucionais, 

verificou-se que 50% destas demandas estão relacionadas aos aspectos ambientais (Gráfico 

02). 

 Com relação às demandas de meio ambiente, não foi evidenciada em Ponta Negra a 

demanda referente à queda de produtividade no período de defeso (FAVERET FILHO, 1997); 

(FERREIRA, DONATELLI, REIS JR, 2002), isto se deve ao fato de que os jangadeiros em 

Ponta Negra no período de defeso apenas deixam de pescar a lagosta, mas não os peixes. 
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Nesse sentido, quando reclamam da queda de produtividade pesqueira relacionam as pescarias 

realizadas por eles em todos os períodos do ano. Com relação às demandas de gestão, a 

ausência de informação acerca da produtividade pesqueira artesanal consiste na demanda 

institucional encontrada na situação de foco que apresenta relação com os aspectos 

ambientais, em virtude da mensuração acerca do quantitativo de produção ser importante para 

se buscar a sustentabilidade para os jangadeiros, tanto no âmbito financeiro, quanto para se 

cuidar dos estoques pesqueiros. 

      

    

 

 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, produtividade/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 a sustentabilidade no desenvolvimento da atividade. 

 

3.3.2.7 Demandas ergonômicas negociadas 

A partir da construção mútua das demandas foi possível se chegar às demandas 

ergonômicas negociadas. É importante destacar que realizou-se uma reunião, com a 

comunidade jangadeira de Ponta Negra, a qual contou com a participação da coordenadora do 

Projeto e a Presidente da Colônia de Pescadores de Natal, integrantes do GAE interno e 

externo (mestrandos e graduandos), do GS, do GA e dos Grupos de foco 1 e 2 (jangadeiros 

mestres e ajudantes) (Figuras 11 e 12). Esta reunião teve a finalidade de esclarecer os 

Gráfico 02: Classificação das demandas 

institucionais encontradas em Ponta Negra. 

 

Gráfico 01: Classificação das demandas dos 

jangadeiros de Ponta Negra. 
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objetivos do Projeto Atividade Jangadeira e negociar as demandas a serem atendidas pelo 

referido e por esta pesquisa. 

     

      

 

E, através do trabalho da equipe multidisciplinar junto aos jangadeiros de Ponta Negra, 

tais demandas (Figura 13) foram classificadas em sete grupos. Estas são: demandas de saúde, 

desenvolvida por Jaesckhe (2010), Oliveira; Silva e Mendonça (2010), segurança por Santos 

(2010), meio ambiente por Celestino e Bispo (2010), produtividade/efetividade de captura por 

Rosso (2010), projeto da embarcação por Veloso (2010). As demandas ergonômicas 

selecionadas encontram-se representadas na figura 16, a seguir: 

 

 
Figura 13: Classificação das demandas ergonômicas por áreas de conhecimento. 

Figura 12: Jangadeiros atentos as negociações 

acerca das demandas a serem trabalhadas pelo 

Projeto e pela pesquisa. 

Figura 11: Presidente da Colônia Z4 de 

Aquicultura e Pesca destacando a 

importância do Projeto para os jangadeiros 

de Ponta Negra 
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3.3.2.7.a Demanda negociada sob os aspectos ambientais  

Durante a segunda fase do processo de construção da demanda, pôde-se identificar 

como sendo a demanda ergonômica/ambiental dos jangadeiros da praia de Ponta Negra a 

baixa consciência voltada à sustentabilidade do meio ambiente. 

Na primeira fase deste estudo, as hipóteses de demandas formuladas a partir dessas 

pesquisas correspondendo a: Poluição do ambiente de trabalho (STORI, 2000); 

(REPINALDO; TONINI, 2007); Sobreexploração dos recursos pesqueiros (ABDALLAH; 

BACHA 1999); (SOARES, 2003); Escassez de consciência ambiental (REPINALDO; 

TONINI, 2007); Queda de produtividade pesqueira (FAVERET FILHO, 1997); (HARARI; 

ABREU, 2007) e, Geração de resíduos oriundos da pesca (STORI, 2000); (REPINALDO; 

TONINI, 2007) foram confirmadas nas situações de referência, ou seja, nas praias de Redinha 

e Areia Preta. Neste sentido, as hipóteses de demandas foram transformadas em demandas 

provocadas a serem investigadas em Ponta Negra.  

Vale ressaltar que no início da pesquisa em Ponta Negra, para se chegar a demanda 

negociada necessitou-se do conhecimento da atividade jangadeira, através de métodos 

interacionais (ações conversacionais, escuta de verbalizações espontâneas e provocadas, 

escuta ampliada, conversas informais) e observacionais, sendo indispensável uma análise 

apurada para a clarificação da baixa consciência voltada à sustentabilidade do meio ambiente, 

principalmente em virtude da demanda geração de resíduos oriundos da pesca (Stori, 2000), 

(Repinaldo; Tonini, 2007) ter baixa incidência já durante as observações e as outras demandas 

provocadas também necessitarem ser analisadas. Essa demanda foi confirmada em Ponta 

Negra com menor incidência, pois raramente o pescado é eviscerado na praia, salvo os casos 

em que a comercialização do pescado é realizada diretamente ao consumidor final (nessas 

raras situações, os jangadeiros evisceram o peixe na praia e comumente dispõem as vísceras 

próximas às jangadas), diferente da situação de referência na praia de Redinha. A partir da 

constatação da presença das outras demandas em Ponta Negra, estas foram discutidas com os 

integrantes do grupo interno de ação ergonômica, GA e GS (detalhada no item 3.3.1) e 

transformadas em demanda ergonômica.  

A figura 14 apresenta depoimentos e fotos que ratificam a presença desta demanda 

na comunidade dos jangadeiros de Ponta Negra. 
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Figura 14: Apresentação da justificativa da demanda ergonômica negociada sob o aspecto do meio ambiente.

  

 

Os métodos utilizados visaram obter esclarecimentos progressivos dos jangadeiros, em 

relação ao objetivo da pesquisa somado ao papel dos pesquisadores, e da contribuição da 

profissional de tecnologia em meio ambiente no desenvolvimento do Projeto e para com a 

atividade jangadeira em Ponta Negra, tais esclarecimentos facilitaram o início do contato com 

os pescadores de jangada e da realidade vivenciada no seu ambiente de trabalho, suas 

interferências e as pressões do meio ambiente, ou seja, da sociedade no desenvolvimento da 

atividade deles; mais adiante foram iniciadas as visitas às residências dos jangadeiros, 

buscando uma relação mais proximal com a realidade vivenciada por estes, a fim de 

compreender melhor seu cotidiano. 

Ao longo da pesquisa, a utilização dos métodos observacionais e interacionais, em 

particular, das observações situadas e das ações conversacionais foram de grande valia, pois 

possibilitaram a configuração dessa demanda na atividade jangadeira em Ponta Negra, visto 

que no decorrer da aplicação desses métodos muitos pescadores demonstraram a necessidade 

de conhecer um pouco mais sobre o meio ambiente no qual eles atuam. Alguns jangadeiros, 

quando relatavam encontrar lixo no mar, se disponibilizavam a trazer resíduos para serem 

analisados pela pesquisadora, mesmo considerando o espaço reduzido para armazená-los na 
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jangada. É importante salientar que o ato dos jangadeiros trazerem os resíduos encontrados no 

mar iniciou com a solicitação da pesquisadora, fator que posteriormente se tornou espontâneo. 

Outro relevante ponto a ser destacado consiste na conexão estabelecida entre esta 

demanda e as propostas de modificação no projeto da embarcação para a Vila de Ponta Negra 

por Veloso (2010). Verificaram-se, a partir dos dados levantados na análise global, que a 

jangada, por ser uma embarcação rudimentar, não apresenta áreas/espaços de armazenamento 

de equipamentos, alimentos e resíduos separadamente. A ausência de um local adequado para 

dispor os resíduos favorece o descarte dos rejeitos no mar, conforme fala de jangadeiro, a 

seguir: “Você às vezes nem liga de sujar o mar, né? Mas se você tem um “coisa” que você vai 

guardar (refere-se a um lixeiro), com certeza você vai ter mais acesso de guardar” 

Jangadeiro - J10 (Mestre). 

 Além disso, a presença de dispositivo para o armazenamento de resíduos beneficiaria 

à manipulação adequada dos alimentos, bem como do pescado, visto que aqueles rejeitos não 

entrariam em contato com esses, além de possibilitar aos jangadeiros atuarem como agentes 

que respeitam e protegem o ambiente marinho, pois os resíduos capturados por suas redes ou 

até mesmo que estiverem submersos próximo à jangada, no momento da pescaria, poderão ser 

recolhidos e destinados adequadamente proporcionando a sensibilização, por conseguinte, 

conscientização continuada, através da tomada de atitudes ecológicas que poderão educar os 

que convivem no seu entorno. 

 

3.3.3 Processo de Modelagem da Atividade 

A modelagem consiste em uma operação que esquematiza os passos que possibilitarão 

relacionar o que não está relacionado ou ligado a realidade do trabalho, de modo a torná-lo 

analisável, compreensível e passível de intervenção (Vidal, 2008). O processo de modelagem, 

com a escolha e aplicação dos passos necessários à clarificação das demandas, permite a 

formulação de um diagnóstico, ou seja, uma somatória de conclusões decorrentes do 

desenvolvimento da investigação, as quais poderão ou não legitimar as hipóteses analisadas.  

Conforme Vidal (2008), o modelo operante permite o alcance da transformação do 

teórico ao prático, de modo a guiar o praticante de Ergonomia a chegar ao operador 

direcionando-o acerca de como este poderá atuar na sua atividade de trabalho em conjunto 

com as idéias lançadas pelo próprio trabalhador nas interações realizadas com este sujeito.  

A análise focal da atividade jangadeira possibilitou a obtenção de resultados que foram 

submetidos a constantes restituições e validações junto aos jangadeiros, permitindo se 
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estabelecer uma compreensão detalhada da atividade dos jangadeiros e as relações com os 

aspectos ambientais. 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 auxiliaram esta modelagem.  

 

3.3.3.1 Estudo dos aspectos/impactos ambientais  

O estudo das causas e conseqüências ambientais na atividade jangadeira realizou-se 

através do acompanhamento desta, cuja finalidade foi averiguar como os jangadeiros atuam 

em seu meio ambiente, ou seja, quais as ações que adotam perante o ambiente natural. Foram 

investigadas as seguintes questões: Quais as atitudes assumidas pelos jangadeiros no meio 

ambiente de trabalho? Estas poderiam ser diferentes? Quais os impactos delas no meio 

ambiente e na própria atividade que desenvolvem? Quais as razões pelas quais os jangadeiros 

assumem certas atitudes que impactam o meio ambiente? 

Dessa forma, foi possível elencar e analisar os impactos ambientais causados em 

decorrência da execução da atividade de trabalho dos jangadeiros. Além disso, procurou-se 

entender sob o ponto de vista dos jangadeiros e dos funcionários das instituições relacionadas 

à pesca, quais os principais impactos provocados pela sociedade nessa atividade. A partir, do 

conhecimento e análise desses impactos propuseram-se alternativas, para um manejo mais 

equilibrado, através da mitigação ou minimização desses, visando uma gestão do ambiente no 

qual se desempenha a atividade jangadeira.  

O estudo dos aspectos/impactos ambientais desenvolveu-se, de acordo com as etapas 

demonstradas na Figura 15 a seguir, adaptadas de Sànchez (2008, p. 164): 

 

Figura 15: Principais etapas no planejamento e execução de um estudo de impacto ambiental. Adaptado de 

Sànchez (2008, p. 166) 
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A primeira etapa consistiu na compilação dos dados existentes sobre a região onde a 

atividade é desempenhada, a qual desenvolveu levantamentos básicos de campo (por 

exemplo, levantar características dos recursos naturais da área). Paralelo a essa compilação de 

informações realizou-se o reconhecimento da atividade, a qual foi desenvolvida por meio de 

visitas de campo, de revisão bibliográfica, de consulta a órgãos públicos que detém 

informações setoriais (como estatísticas socioeconômicas, classificações de uso e ocupação do 

solo, etc.) e, por meio de conversas informais com moradores e/ou lideranças locais. 

Posterior a realização das ações conversacionais e tabulação através das matrizes de 

inclusão de comentários (análise da atividade), momento em que os aspectos/impactos 

ambientais da atividade jangadeira se encontravam mais bem delineados, realizou-se uma 

classificação ou hierarquização dos impactos levantados, com o objetivo de selecionar aqueles 

mais importantes ou significativos. Essa primeira etapa desempenhou-se, através do 

desenvolvimento da construção da demanda e de parte da análise da atividade, o que 

favoreceu o levantamento concomitante dos dados. 

 

3.3.3.2 Técnica de observações situadas da atividade 

No decorrer das visitas à Praia de Ponta Negra, bem como outras atividades realizadas 

junto aos jangadeiros foram realizadas observações sistemáticas. Para tanto, as pesquisadoras 

acompanharam e observaram algumas etapas do processo de trabalho dos jangadeiros. Estas 

observações foram divididas em seis etapas:  

a) Saída de casa com os apetrechos de pesca em direção à praia; 

b) Chegada à praia e preparação da embarcação;  

c) Colocação da jangada ao mar; 

d) Retorno da pescaria e estacionamento da jangada;  

e) Comercialização do pescado e retorno do pescador para casa. 

No transcorrer dessas etapas, buscou-se observar a relação dos jangadeiros com o seu 

meio ambiente de trabalho, de modo a conhecer as atitudes que têm em relação às 

interferências sofridas e as impressões que também costumam deixar nesse mesmo ambiente. 

Todas as observações se realizaram no período da manhã ou da tarde, visando à 

segurança das pesquisadoras na região que têm índices elevados de violência. As observações 

realizadas eram registradas em um caderno de pesquisa, para posterior análise. 

É importante ressalvar que o desenvolvimento da pescaria no mar: lançamento e 

retirada das redes, desmalhe do pescado, etc. não foram possíveis de observar, de modo 
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presencial, por isso utilizou-se outros meios, a fim de incrementar essa técnica. No caso da 

realização da pescaria em si, não foi possível acompanhar, em virtude dos riscos aos quais os 

pesquisadores estariam expostos, embora tenha sido pensada a formalização de uma parceria 

com o IBAMA para que durante suas fiscalizações os pesquisadores pudessem acompanhar e 

observar o desenvolvimento das expedições de captura artesanais. Entretanto, se fosse 

realizada a observação da atividade juntamente ao IBAMA, em suas fiscalizações, os dados 

oriundos dessa observação dificilmente seriam fidedignos, visto que suas operações muito 

provavelmente seriam alteradas, devido ser incomum a presença de fiscais do IBAMA no 

decorrer do desenvolvimento da atividade de trabalho, ou seja, por não estarem imersos nesta 

como a equipe de pesquisa, a qual em virtude da construção social se tornou invisível aos 

jangadeiros, em muitos momentos de desempenho da atividade, pois estes apresentam 

confiança com relação aos pesquisadores favorecendo a obtenção de dados que expressem a 

realidade da atividade.  

Para conhecer o desenvolvimento da atividade no mar, utilizou-se de filmagem e 

registros fotográficos. Filmou-se uma pescaria (desde o lançamento até a retirada das redes e 

do pescado) em uma área da Via Costeira, na qual comumente, da praia, observam-se os 

jangadeiros desempenhando a pesca. Além disso, foi disponibilizada uma máquina digital 

para que os jangadeiros em sistema de rodízio registrassem o desenvolvimento da pescaria e 

seus intervenientes, através de fotos. 

Realizaram-se durante um mutirão de limpeza em uma área de reserva militar, a Praia 

do Alagamar, no lado posterior do Morro do Careca, onde os jangadeiros também 

desempenham sua atividade, observações situadas acerca das atitudes destes ao se depararem 

com resíduos que encontram no mar e ver onde eles se depositaram. Observou-se o quanto os 

recursos marinhos têm sofrido com a interveniência da sociedade sem atentar para a 

capacidade de resiliência do mar e da extinção das atividades que dele dependem, em função 

da presença de materiais dos mais diversos possíveis: plástico, metal, vidro, madeira, de 

origem nacional ou internacional (neste caso predomina plástico e metal). 

Ressalta-se que as observações situadas foram de extrema relevância para a 

compreensão das informações coletadas por meio das técnicas interacionais, – no caso da 

filmagem da pescaria, todos os procedimentos observados permitiram confirmar os resultados 

das interações – bem como, para a construção da representação dessa atividade por parte das 

pesquisadoras. E no caso do mutirão de limpeza, diversas informações salientadas pelos 
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jangadeiros de resíduos encontrados no mar foram confirmadas, tanto pela presença na Praia 

do Alagamar, quanto pelas fotos registradas por estes no mar.  

 

3.3.3.3 Técnica de ação conversacional  

Vidal; Bonfatti; Carvão (2002) preconiza que 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.  

Vidal (2008) discute que um dos métodos interacionais mais utilizados em estudos 

ergonômicos são as ações conversacionais, no sentido de investigar quais os problemas 

inerentes à determinada atividade com base na visão do próprio trabalhador, sendo possível 

aflorar um conjunto de informações que não podem ser observadas; ao mesmo tempo que é 

possível discutir sobre os problemas não observados anteriormente. Na ação conversacional, 

o próprio pesquisador pode indagar determinadas questões aprofundando detalhes que, para o 

trabalhador parecem sem ou com pouca importância, mas que podem ser fundamentais para o 

entendimento dos fatos e do contexto em que se inserem. 

Conforme preconiza Saldanha (2004), Bonfatti (2004), Vidal (2002, 2008) a técnica 

da ação conversacional possui a intenção de permitir que o entrevistado fale com certa 

liberdade, sendo balizado pelo entrevistador em um direcionamento. São os aspectos 

subjetivos envolvidos na atividade que esta técnica possibilita tornar explícita, sendo possível 

a construção de cenários da atividade de interesse.  

O direcionamento do entrevistado poderá ser norteado com a elaboração do roteiro 

dinâmico, também denominado roteiro de conversa, conforme preconiza Vidal (2001) apud 

Saldanha (2004) destacando que é um instrumento utilizado no sentido de entabular uma 

"conversa com finalidade", permitindo ampliar e aprofundar a comunicação. 

Nesta pesquisa desenvolveu-se a análise da atividade de trabalho da pesca artesanal 

com jangadas na Praia de Ponta Negra (ações conversacionais na análise global), focalizando 

a identificação dos problemas ambientais enfrentados por essa atividade (ações 

coversacionais meio ambiente). Para tanto, realizou-se a aplicação das ações conversacionais 

entre agosto de 2009 e abril de 2010.  

Para a elaboração do roteiro dinâmico da ação conversacional (Figura 16) realizaram-

se pesquisas bibliográficas sobre a pesca artesanal e as pressões ambientais exercidas pela 

sociedade, bem como as geradas por essa atividade, a fim de auxiliar na compreensão do 

trabalho desenvolvido pelos pescadores artesanais; pesquisas complementares nas 
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instituições relacionadas à atividade pesqueira; análises globais em situações de referência e 

na situação de foco. 

 

Figura 16: Etapas da Ação Conversacional aplicadas à análise focal da atividade adaptado de Saldanha 

(2004, p. 155). 

 

A partir das informações preliminares acerca da pesca artesanal com jangadas 

elaborou-se a primeira versão do roteiro da ação conversacional específica de meio ambiente 

(apêndice 4), o qual teve sua aplicação piloto no dia 17 de julho de 2009. Este necessitou de 

ajustes, pois no decorrer de sua aplicação surgiram alguns outros pontos que poderiam ser 

abordados para se aprofundar nos aspectos/impactos ambientais inseridos no contexto da 

atividade. 

Após os ajustes necessários iniciou-se a execução das ações conversacionais com os 

jangadeiros (agosto de 2009 a abril de 2010). Das 20 ações conversacionais realizadas com 

os jangadeiros que concordaram em participar, 13 foram realizadas nas casas dos próprios 

pescadores (Vila de Ponta Negra) e 7 na praia de Ponta Negra (ambiente de trabalho), 

conforme figuras 17 e 18. 

A importância de se realizar essas ações conversacionais no ambiente de trabalho 

esteve atrelada aos detalhes acerca do desenvolvimento da atividade que eram possíveis de 

serem explanados pelos jangadeiros, visto que as jangadas e os apetrechos estavam 

disponíveis para serem manuseados por eles. Ao mesmo tempo quando as conversações eram 

realizadas nas suas casas, tornava-se possível observar os cuidados que cada um possuía para 
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com o seu ambiente individual, de modo que ao saber como ele trata seu “habitat”, puderam-

se inferir seus cuidados para com o ambiente coletivo e, assim, trabalhar nesse contexto. 

  
 

    
 

No decorrer deste trabalho todas as etapas foram cuidadosamente desenvolvidas 

seguindo as orientações preconizadas por Saldanha (2004). Buscou-se no decorrer da 

aplicação das ações conversacionais partilhar uma base mínima de conhecimentos comuns 

(aqueles absorvidos pelas pesquisas e análises globais); além do manejo da língua; 

envolvimento cultural; domínio das situações sociais, criação de laços afetivos e até o 

emprego de expedientes de humor (provenientes do convívio ao longo da pesquisa e da 

construção social), a fim de sustentar as conversações, conforme destaque de BONFATTI 

(2003, notas de seminário apud SALDANHA, 2004, p. 154). 

As ações conversacionais foram desenvolvidas pela mestranda e pela bolsista de 

extensão. Estas foram gravadas com o auxílio de um aparelho MP4 da marca Mobile Player, 

bem como foram anotadas as falas e os significados das entonações da voz ou expressões 

faciais de cada pescador, a fim de conferir mais detalhes na compreensão dessas. Posterior a 

realização de cada ação conversacional, desenvolveu-se a transcrição do áudio e análise, a 

partir das matrizes de inclusão de comentários. 

 

3.3.3.4 Tratamento dos Dados  

 

3.3.3.4.1 Matrizes de Inclusão de Comentários 

Após a aplicação do roteiro dinâmico, ou seja, de se entabular a ação conversacional, 

realizou-se o tratamento dos resultados através das matrizes de interação, as quais conforme 

Figura 18: Ação conversacional realizada 

na residência do Jangadeiro - J23 

(ajudante/mestre). 

 

Figura 17: Ação conversacional realizada 

no ambiente de trabalho do Jangadeiro - J13 

(ajudante/mestre). 
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Vidal (2008) possibilitam guardar e sistematizar os resultados. Estas matrizes se subdividem 

em pelo menos cinco tipos de construções: as matrizes de características, as matrizes de 

observação; as matrizes de comentários; as matrizes de inclusão de comentários - MICs; e as 

matrizes de síntese. 

Neste estudo utilizaram-se as matrizes de inclusão de comentários, as quais 

possibilitaram explorar os comentários realizados pelos trabalhadores por temas e, após, até 

quantificar a relevância dos referidos comentários, de acordo com a quantidade de assuntos 

discutidos e/ou levantados com relação à sua atividade de trabalho. 

As ações conversacionais foram tabuladas em duas etapas: uma com as falas 

completas dos pescadores acerca dos temas abordados no roteiro dinâmico (Apêndice 4), 

cujos tópicos foram agrupados por afinidade. Em seguida, os comentários foram trabalhados, 

a partir de cada assunto, através das matrizes que possibilitaram quantificar diversos 

problemas, qualificando-os e dando-lhes características que os delineassem.  

Essas MICs possibilitaram detalhar as informações presentes nas falas dos 

jangadeiros, trabalhou-se com 28 matrizes que trataram dos temas, mudanças no clima e na 

pesca, geração de resíduos, poluição no ambiente de trabalho, pesca de lagosta e período de 

defeso, outros tipos de pesca, estrutura na praia e os cuidados ambientais, (abordados no 

roteiro dinâmico – apêndice 4), todas essas abordagens realizadas, a fim de compreender as 

relações que os pescadores de jangada estabelecem com o meio ambiente de trabalho no 

desenvolvimento de sua atividade em Ponta Negra.  

Com a tabulação dos dados, tornou-se possível a concepção de cenários acerca do 

contexto ambiental na atividade jangadeira, pois se conheceu os aspectos/impactos 

ambientais, tanto aqueles que afetam os jangadeiros, quanto os exercidos por estes, para que 

conforme Vidal (2008) preconiza, se atinja à compreensão da atividade de trabalho na 

perspectiva de assinalar pontos e oportunidades para sua transformação positiva. 

 

3.3.3.4.2  Diagrama de Ishikawa ou de Causa-Efeito 

Após a investigação dos aspectos/impactos ambientais realizou-se uma classificação 

ou hierarquização destes, com o objetivo de selecionar aqueles mais significativos. Para 

realizar a análise das interferências e aspectos ambientais que interferem na atividade 

jangadeira e os efeitos desta no meio ambiente, utilizou-se o diagrama de Ishikawa ou 

diagrama de causa-efeito. Estes diagramas são um método particularmente efetivo de ajudar a 

pesquisar as raízes de problemas (SLACK, CHAMBERS, JOHNSTON 2002, p.614). 
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Utilizou-se o diagrama de Ishikawa ou de causa-efeito como um processo-chave para a 

análise das interferências, buscando compreender as relações entre os aspectos ambientais 

identificados. 

A construção do diagrama de causa-efeito baseou-se nas orientações de Ishikawa 

(1993), ver figura 19. Após a verificação dos principais aspectos/impactos ambientais 

envolvidos na atividade jangadeira, realizou-se um brainstorming (“tempestade de idéias”) 

com os jangadeiros sobre as possíveis relações entre as causas e conseqüências, detectadas 

por eles, destacadas nas ações conversacionais e observadas pelos pesquisadores, bem como, 

daqueles aspectos evidenciados nas pesquisas institucionais e bibliográficas. Essa tempestade 

de idéias teve início na oficina da jangada e discussão sobre o dia mundial do Meio Ambiente 

(05/06/2010), e continuou na oficina de restituição e validação (28/08/2010) (Figuras 20 e 21, 

p. 77) das informações oriundas das ações conversacionais, pois ao serem apresentados os 

dados obtidos, os jangadeiros iam informando se de fato condiziam com o que realmente 

ocorre na atividade, ao passo que confirmavam a ocorrência dos principais impactos que 

envolvem sua atividade, de modo a apontarem as principais causas para estes.  

A construção do diagrama para detectar causas e examinar as etapas do processo mais 

de perto, ocorreu da seguinte maneira:  

a) com o efeito/impacto mais significativo listado, este foi disposto no final da seta, a 

fim de dispor as causas relacionadas que de modo encadeado resultam nele;  

b) desenharam-se as categorias de causa para auxiliar na organização dos fatos mais 

importantes;  

c) aplicou-se o resultado do brainstorming às categorias principais apropriadas;  

d) para cada causa, questionou-se “por que isso acontece?”, considerando as respostas 

como contribuintes da causa principal;  

e) observaram-se aquelas que apareceram repetidamente;  

f) com os dados tabulados das ações conversacionais coletou-se a freqüência relativa 

das diferentes causas.  
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Figura 19: Diagrama de Causa e Efeito adaptado de Ishikawa (1993, p.64). 

 

3.3.3.5  Levantamento Preliminar de Produção Pesqueira  

Para investigar as diferenças no quantitativo de produção pesqueira entre as 

expedições de captura nas pescarias de gelo e de ida e vinda na atividade jangadeira em Ponta 

Negra (detalhada no item 4.5, do capítulo 4), foram pesquisados dois meses, o de Janeiro de 

2010, mês em que se realiza a pesca de gelo e, o de Junho de 2010, no qual comumente se 

realiza a pescaria de ida e vinda. Com o uso de planilhas (Apêndice 5),  levantou-se as datas 

nas quais as jangadas analisadas realizaram expedições de captura, a quantidade de pescado 

capturado (de primeira e segunda qualidade), além do tipo de pesca.  

Este procedimento foi realizado com o intuito de se estimar os dados reais da produção 

pesqueira decorrente da atividade jangadeira da Praia de Ponta Negra, contudo verificou-se 

que a não realização periódica dessa produção, implicou em resultados sub dimensionados no 

tocante a realidade da produção da atividade jangadeira, apesar de já ter denotado grandes 

diferenças entre os valores analisados por essa pesquisa, em comparação aos apresentados 

pelo IBAMA que são trabalhados por estimativas. 

 No tocante ao levantamento e classificação de resíduos não foi possível quantificá-los, 

em virtude da impossibilidade de captura de todos os resíduos que eram visualizados no mar 

pelos jangadeiros, uns pelo tamanho, outros pela distância da embarcação ao resíduo. Com 

isto, realizou-se apenas o registro fotográfico dos rejeitos pelos jangadeiros, fator que 

possibilitou o conhecimento desse impacto. 
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3.3.4 Validações e Restituições 

Segundo Vidal (2008, p.41), 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. 

Com isso, a partir das validações, em suas confrontações e suas auto-confrontações é 

possível se colher dados e ajustes valiosos indispensáveis à conclusão de uma boa análise. 

Vale salientar que a restituição dá visibilidade de postura correta mediante os envolvidos no 

processo, visto que nesse momento se fazem os acordos/ajustes finais sobre os conteúdos do 

modelo operante. 

Essas restituições e validações ocorreram no decorrer de toda a pesquisa, sobretudo na 

modelagem conforme os dados eram analisados, foram sendo restituídos aos jangadeiros em 

conversa com estes, principalmente, através de verbalizações provocadas muitas informações 

puderam ser validadas, pois nessas os jangadeiros eram incitados a falar sobre um 

determinado aspecto ambiental e assim auxiliaram a aprimorar o delineamento dos dados 

analisados.  

Nessa pesquisa, as primeiras restituições ocorreram em uma reunião no dia 20 de 

junho de 2009, com a exposição dos dados oriundos da entrevista sócio-econômica, ocasião 

em que foi apresentado o Projeto Atividade Jangadeira e o objetivo dessa pesquisa. Os 

jangadeiros aprovaram e se sentiram motivados a participar, devido visualizarem os primeiros 

resultados e de verificarem as possibilidades de melhorias advindas do Projeto, por 

conseguinte, da pesquisa com o trabalho acerca de algumas demandas de sua atividade.  

Ao longo da análise da atividade jangadeira foram realizadas restituições e validações 

progressivas junto aos jangadeiros, tanto em seu local de trabalho, como em suas residências, 

as quais possibilitaram, além da confrontação, uma melhor compreensão da atividade, das 

variabilidades e das regulações decorrentes dos problemas ambientais, assim como, 

discussões envolvendo tais aspectos ambientais à atividade jangadeira e possíveis alterações 

no projeto da jangada que possibilitem melhorar a relação dos pescadores com o meio 

ambiente, no qual desenvolvem seu trabalho. 

Pode-se afirmar que as sessões coletivas para as restituições e validações dos dados 

ocorreram em três momentos: sessões para análise da demanda, modelagem da atividade 

jangadeira envolvendo as análises globais e modelagem das ações relacionadas aos aspectos 
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ambientais que envolvem a atividade jangadeira. Estas sessões ocorreram no conselho 

comunitário da Vila de Ponta Negra. 

Realizou-se uma sessão coletiva, no dia 08 de maio de 2010, a fim de restituir os 

dados do diagnóstico global, validando-os progressivamente os quais favoreceram a 

modelagem da atividade e valorizaram o conhecimento dos agentes sociais fazendo que cada 

vez mais se sentissem integrantes do processo. 

Posteriormente, a fim de confirmar se as informações levantadas sobre o meio 

ambiente de trabalho eram condizentes ao cotidiano dos jangadeiros realizou-se uma análise 

coletiva (Figuras 20 e 21), a qual possibilitou a restituição e validação progressiva dos dados 

favorecendo a modelagem focada nos aspectos ambientais. Esta ocorreu no dia 28 de agosto 

de 2010, fundamentando-se nos moldes de uma oficina, na qual além das restituições e 

validações, realizaram-se dinâmicas e capacitações com os jangadeiros, uma vez que eram 

explanadas informações sobre mudanças na atividade como alterações climáticas, poluição e 

redução de produção pesqueira, bem como, geração de resíduos, dificuldades para o 

estacionamento das jangadas e peixes proibidos de captura, os quais possibilitaram informar e 

sensibilizar os pescadores quanto à necessidade de cuidados, como por exemplo, o descarte 

adequado dos resíduos. 

 

     

    

 

Nessa oficina também foram discutidas propostas de concepção de locais adequados 

para o acondicionamento na jangada dos resíduos gerados na atividade, cuja discussão contou 

com a participação da profissional de Desenho Industrial (mestranda pertencente ao GAE 

Figura 21: Jangadeiro relatando a sua opinião 

sobre a redução de produção pesqueira durante 

a oficina. 

Figura 20: Mestranda (tecnóloga em meio 

ambiente) validando e restituindo os dados 

das ações conversacionais coletivamente na 

oficina. 
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externo). Além da sugestão para a jangada, foi discutida uma proposta de disposição de 

lixeiras na área de estacionamento das jangadas, para que sensibilize os jangadeiros, a 

população local e favoreça a destinação adequada do lixo produzido por estes, visto que nessa 

área não há nenhum dispositivo com essa finalidade.   

O bom emprego dessas técnicas é de extrema importância para a formulação e 

desenvolvimento das propostas de recomendações ergonômicas adaptadas aos jangadeiros e 

promoção da qualidade ambiental, consequentemente, de vida dessa população. 

 

3.4 Construção de propostas de soluções adaptadas à atividade jangadeira 

 Com a aplicação dos procedimentos metodológicos fundamentados na AET utilizados 

para analisar a atividade jangadeira na praia de Ponta Negra fez-se necessário a elaboração 

das propostas de soluções adaptadas a essa, mediante os resultados obtidos através de sua 

modelagem, ou seja, em decorrência das problemáticas ambientais enfrentadas pela população 

jangadeira.  

 Essas propostas foram construídas de modo participativo (Figuras 20 e 21, p.79), visto 

que ao observar o ambiente de trabalho dos jangadeiros, bem como as suas moradias, eram 

percebidas muitas necessidades para que se alcançassem condições ambientais mais dignas. 

Também por isso, o último item abordado nas ações conversacionais eram as medidas que os 

jangadeiros pensavam contribuírem para mudanças positivas no seu ambiente de trabalho, o 

que favoreceu a exposição de diversas alternativas por eles.  No momento das validações e 

restituições onde se discutiam os aspectos/impactos ambientais com os jangadeiros ainda 

foram discutidas alternativas viáveis de proporcionar melhorias no meio ambiente de trabalho, 

por conseguinte, na qualidade de vida dessa população, a fim de discutir e definir 

coletivamente as propostas mais adequadas à realidade da atividade jangadeira de Ponta 

Negra.  
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Capítulo 4 

Se Chico foi na jangada... 

E a jangada voltou só... a jangada saiu 

Dorival Caymmi 

 

Um olhar global sobre a atividade jangadeira na praia de 

Ponta Negra 

 
Para uma melhor compreensão da atividade jangadeira desenvolvida em Ponta 

Negra, esta análise será dividida em subitens abordando temas sobre a população de 

jangadeiros na Vila e seu contexto sócio-econômico, bem como a realização da pesca com 

jangadas em Ponta Negra, desde a preparação da embarcação até o retorno da expedição de 

captura, além do atracamento das jangadas, comercialização do pescado e, levantamento 

preliminar acerca da produção pesqueira dos jangadeiros. 

 

4.1 Conhecendo a atividade jangadeira na Vila de Ponta Negra 

A pesca artesanal desenvolvida na praia de Ponta Negra apresenta aproximadamente 

80 pescadores que desenvolvem suas atividades de pesca, marcadas pelo caráter artesanal, 

isso se caracteriza, pelo exercício de um ofício cuja força é oriunda basicamente do trabalho 

manual, como é caso da pesca artesanal. Diversas são as embarcações, catraias, canoas, 

jangadas, e os materiais de captura como, redes de arrasto (pesca de arrasto), outros tipos de 

redes como as malhadeiras e tainheiras, além das linhas, covos, etc. Nesse contexto, destaca-

se a atividade jangadeira, cujo trabalho marcado pela tradição é intrínseco ao cenário de Ponta 

Negra.  

Cerca de 95% dos pescadores residem na Vila de Ponta Negra, a qual nos últimos 

anos vem sofrendo com a especulação imobiliária. A referida Vila é considerada uma Área 

Especial de Interesse Social – AEIS. Estas AEIS, conforme a Lei Municipal Nº 4.663 de 31 

de julho de 1993, destinam-se a produção, manutenção e recuperação de habitações de 

interesse social, e compreendem: 

I - terrenos públicos ou particulares ocupados por favelas, vilas, ou loteamentos 

irregulares, desde que haja interesse público em se promover a urbanização e 

regularização jurídica; 

II - glebas ou lotes urbanos, isolados ou contíguos, não edificados, subutilizados, ou 

não utilizados, com área superior a 400,00m
2
 (quatrocentos metros quadrados), 

necessários para implantação de programas habitacionais, destinados a grupos 

sociais de renda familiar de até 3 (três) salários mínimos, ou de igual valor. (Lei 

municipal Nº 4.663/93) 
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 No caso da Vila de Ponta Negra devido a eclosão de interesse turístico e imobiliário, 

em virtude da proximidade da Praia, a influência de empreendimentos que acarretam impacto 

sócio-econômico, cultural e paisagístico impulsionaram a criação dessa AEIS, além desta se 

enquadrar nas características compreendidas no item I. Ressalta-se ainda, que a Vila está 

situada no contorno da Zona de Proteção Ambiental – ZPA-06, a qual compreende o morro do 

careca e dunas fixas contínuas, conforme dados da SEMURB (2009). Esta ainda define que as 

chamadas ZPA's são áreas nas quais as características do meio físico restringem o uso e 

ocupação do solo urbano com vistas à proteção, manutenção e recuperação dos aspectos 

paisagísticos, históricos, arqueológicos e científicos. Assim as ZPA‟s consistem em espaços 

onde a preservação é essencial (Figura 22).                                                                                                                                                                                                    

 

Figura 22: Mapa de Ponta Negra – Adaptado da Legislação Urbanística e Ambiental – PDN/2007. Fonte 

SEMURB - Secretaria Municipal de Urbanismo – 2009. Legenda: AEIS: Área Especial de Interesse Social. ZET: 

Zona Especial Turística. ZPA: Zona de Proteção Ambiental. 

 

ZET 1 

AEIS – Vila de 

Ponta Negra 

Area Non Edificanti 

ZPA – 06 

1 

ZPA – 05 

1 

ZET 1 
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A especulação imobiliária atinge os pescadores da região, na medida em que estes, em 

busca de uma melhor condição financeira, mesmo que momentânea, são motivados pelos 

especuladores a vender partes de suas propriedades. O resultado destas vendas são pescadores 

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, pescadores 

consertando suas redes, conversas sobre pescarias e em alguns pontos a comercialização de 

peixes, fatores que denotam a cultura, a tradição desta população persistindo em sobreviver. 

(Figura 23).    

 

 

Figura 23: Cenas do cotidiano dos jangadeiros. 

 

 De acordo com relatos dos jangadeiros, 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, observou-se que a agricultura familiar é praticamente inexistente e que 

algumas mulheres não fazem exclusivamente atividades domésticas. Elas precisam trabalhar 
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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. 

 

4.2 Análise da população e do contexto sócio-econômico  

A população de jangadeiros da Praia de Ponta Negra conta com aproximadamente 42 

pescadores em atividade. No entanto, esta pesquisa utilizou uma amostra de 20 trabalhadores, 

os quais se disponibilizaram a responder o questionário sócio-econômico (apêndice 2), cuja 

faixa etária predominante se concentra entre 41 e 50 anos, equivale a 50% destes, seguida de 

35% com 31-40 anos, faixa que compreende 7 pescadores (gráfico 03).  

Verificou-se que a presença de jovens na atividade jangadeira é muito reduzida, 

apenas 5% encontram-se na faixa etária de 21-30 anos. Tal fato evidencia a necessidade de se 

estimular os jovens (filhos de pescadores e os demais jovens) da comunidade a conhecerem o 

ofício do jangadeiro, a fim de que possam valorizá-lo e possivelmente se envolver na 

realização deste.  

 

       

  

Ainda constatou-se que 13 desses trabalhadores residem em Ponta Negra há mais de 

30 anos (gráfico 04), denotando que acompanharam as mudanças decorrentes da expansão da 

Vila e do seu cotidiano. 

No tocante à escolaridade, percebe-se no gráfico 05, que 13 dos jangadeiros, ou seja, 

65% estudaram até o ensino fundamental. Destes, a maior parte, o que corresponde a 50%, ou 

seja, 10 pescadores, fizeram até o 5º ano. Destaca-se ainda uma parcela significativa de 20% 

que não sabe ler e 10% que apenas assina o nome (analfabeto funcional) ou é alfabetizado. 

 

Gráfico 04: Tempo de moradia na Vila de 

Ponta Negra. 

 

Gráfico 03: Faixa etária dos jangadeiros. 
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Gráfico 05: Nível de escolaridade dos jangadeiros. 

 

O baixo nível de escolaridade desses profissionais afeta diretamente seu acesso a 

determinados tipos de aperfeiçoamento, como é o caso de alguns cursos oferecidos pela 

Capitania dos Portos.  

Quanto ao estado civil, apenas 2 jangadeiros (10%) são solteiros, os outros são 

casados ou mantêm união estável; 80% dos pescadores de jangada se afirmaram católicos, 

15% declararam não ter religião e 5% crença em Deus. 

No que concerne à profissão de pescador de jangada, 75% da população amostral 

iniciou a pescar com idade entre 11 e 20 anos, evidenciando que o processo de aprendizagem 

desse ofício comumente ocorre na juventude. Assim, aqueles que aprenderam e 

permaneceram desempenhando a atividade desde jovens, encontram-se há mais tempo nessa 

profissão, verificou-se que 40% têm mais de 30 anos no exercício dessa atividade (gráficos 06 

e 07). 

  

        
 

Quanto ao desenvolvimento exclusivo da pesca, 50% da população amostral relataram 

não realizar nenhuma atividade além dessa, os outros 50% declararam que realizam alguma 

Gráfico 07: Tempo na atividade. 

 
Gráfico 06: Idade em que os jangadeiros 

começaram a trabalhar nesta profissão. 

. 
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atividade, em sua maioria “bicos”, ou seja, serviços/trabalhos temporários, a fim de 

complementarem suas rendas. A renda familiar de 80% dos pescadores envolvidos neste 

estudo se concentra em valores abaixo de um salário mínimo ou compreendendo a faixa de 1 

até 2 salários mínimos, o que justifica a busca de muitos destes pela realização de atividades 

que complementem seus rendimentos mensais (Gráfico 08). Essa renda é bastante variável, 

principalmente, em virtude das oscilações na produção pesqueira, pois as condições climáticas 

influenciam na saída dos jangadeiros para as expedições de captura, muitas vezes os 

impedindo de trabalhar. Além disso, as pescarias nos períodos de verão e inverno costumam 

influenciar nos quantitativos capturados pelos jangadeiros, fazendo com que os valores 

alcançados por esses sofram variações.  

 

 

Gráfico 08: Renda mensal dos jangadeiros. 

 

 

No que diz respeito à moradia 90% dos pescadores de jangada possuem casa própria e 

o restante habita em casas alugadas.  

Quanto ao acondicionamento de água nas residências dos jangadeiros, 55% fazem uso 

de caixas d‟água, contra 45% que utilizam diretamente a água recebida da concessionária de 

serviços de água e esgotos (não estocam água); no que concerne a água para o consumo 30% 

dos jangadeiros bebem água mineral, outros 20% fervem ou filtram a água. Relacionando-se 

ao destino dos esgotos 75% são destinados à coleta pública, cuja responsabilidade é da 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, 20% dos pescadores 

usam fossa para os esgotos gerados e 5% são lançados a céu aberto. 
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4.3 Jangadas de Ponta Negra 

As jangadas de Ponta Negra são embarcações construídas em compensado naval e 

madeira, com propulsão a vela e/ou a motor (Figura 24). As jangadas medem comumente 4,7 

m de comprimento por 1,5 m de largura, variando conforme as solicitações feitas pelo dono 

da jangada ao carpinteiro construtor desta. Nelas trabalham, segundo os pescadores, 2 a 3 

tripulantes, mas durante as pesquisas observou-se a saída de uma embarcação com apenas 1 

tripulante.  

     
Figura 24: Jangadas de Ponta Negra. 

 

No início das observações (maio de 2009) cerca de 4 a 5 jangadas não possuíam 

motor. Em agosto de 2009, três meses depois, apenas uma jangada ainda não possuía este 

equipamento, e em janeiro de 2010 todas as 31 jangadas de Ponta Negra se encontravam 

utilizando motor como meio de propulsão.  

Percebeu-se que em Ponta Negra a introdução do motor trouxe benefícios para a 

realização da atividade, como a diminuição no tempo de navegação em direção ao pesqueiro e 

até a chegada neste, visto que a embarcação pode navegar mais rapidamente com o auxílio 

deste equipamento, pois não depende tanto das condições de vento, se comparado com o uso 

da vela. 

Apesar dos benefícios relatados, constatou-se que a introdução do motor gerou mais 

custo para o jangadeiro, na medida em que estes precisam comprar o combustível, que no 

caso é a gasolina, para o funcionamento deste equipamento. Segundo o jangadeiro da 

comunidade, como a pescaria é considerada um jogo, no qual não é possível estimar o 

sucesso, quando esta não é boa, ou seja, com baixo volume de pescado coletado, o valor gasto 

pelo combustível não é compensado através da comercialização do peixe. 

“A pescaria é como se fosse um jogo...hoje você pega, amanhã você não pega 

quando dé fé você faz uma pescaria boa...Essa semana todinha eu não tava 
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pegando nada...fui para a maré antes de ontem e peguei quase 200kg de 

peixe...o povo pensa que história de pescador...cheguei chapado...ai sábado 

passado perdi (tive) o prejuízo de quase R$500,00  reais...é o jogo” (Jangadeiro 

J11 - mestre). 

 

As incertezas acerca da pescaria fazem o jangadeiro utilizar o dinheiro, que 

possivelmente seria destinado à aquisição de alimentos e/ou outras necessidades básicas, para 

comprar o combustível necessário à realização da pescaria do dia seguinte. Tal fato é 

mencionado por um jangadeiro da comunidade: “meu irmão comprou um motor e tava 

reclamando que tava gastando mais do que quando usava o pano, aí eu disse a ele, tem que 

comer menos na janta, diminuir o pão e deixar dinheiro para a gasolina quando a pescaria 

não dá” (Jangadeiro J2 - mestre). Esta fala corrobora a problemática relacionada às 

improbabilidades na produção pesqueira, bastante enaltecidas pelos pescadores de jangada, 

em virtude das dificuldades que têm encontrado atualmente na captura de peixes, diferente, 

segundo eles, de quando iniciaram a pescar. 

Não foram encontrados na literatura impactos ambientais significativos com relação ao 

uso de motor estacionário de 4 tempos, como é o caso do motor utilizado pelos jangadeiros. 

Contudo é válido ressaltar que houve a substituição do estritamente artesanal para a 

introdução de uma tecnologia impactante, em virtude do uso da gasolina que emite gás 

carbônico e monóxido de carbono, além do uso de óleo lubrificante, ruído, a velocidade 

atingida, que pode ocasionar acidente, etc. Alguns jangadeiros relataram que verificam como 

problema para o desenvolvimento da pesca com jangadas, o som emitido desse equipamento 

quando está em uso, pois acham que afastam os cardumes, assim quando chegam ao local no 

qual realizarão a pesca desligam o motor. Outros expuseram que o cheiro da gasolina pode 

repelir os peixes.  

Segundo os jangadeiros da região, em média são gastos de R$ 10,00 a 15,00 de 

combustível por embarcação para realizar a pescaria, que equivale a aproximadamente 4 a 6 

litros de combustível. A quantidade de combustível necessária dependerá do local escolhido 

para a pescaria.  

Outra observação consiste na utilização de um dispositivo para iluminação noturna, 

construído a partir de um garrafão plástico de 5 litros, com um corte em sua superfície para a 

disposição de velas em seu interior, sustentado por um pedaço de madeira ou cabo de 

vassoura. Ressalta-se a reutilização ou reaproveitamento desses materiais plástico e madeira, 

os quais dificilmente seriam reciclados (introduzidos em novo processo produtivo). Segundo 

os relatos dos jangadeiros, tal dispositivo ilumina suficientemente durante o período noturno e 



Ergonomia, Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Atividade de Pesca Artesanal com Jangadas: Estudo de caso na Praia de Ponta Negra, Natal-RN                Joyce E. M. Celestino  

88 
 

foi desenvolvido para substituir o lampião que tem maior custo na aquisição e uso, além de 

comumente ter o seu vidro quebrado, devido ao impacto com a água do mar, o que não 

acontece com o garrafão, uma vez que a constituição deste é de material plástico. No entanto, 

percebe-se que alguns jangadeiros ainda fazem uso do lampião tradicional, “quem tem leva 

lampião, quem não tem leva essas velas que é mais barato” (Jangadeiro J5 - mestre). 

Para a realização da atividade jangadeira observou-se o uso de equipamentos e 

utensílios (apetrechos) que auxiliam no processo de navegação, na pesca e na alimentação 

realizada durante o trabalho. 

No processo de navegação são utilizados: cordas (coita); âncora ou garatéia, como 

comumente denominam e levam normalmente duas unidades, uma para ancorar as redes e 

outra para ancorar a embarcação; cuia ou cachimbo, (adaptado de uma garrafa de detergente 

ou um pote de plástico usado para molhar a vela (Fig.25 – C), com o intuito de fechar os 

poros do tecido (“pano”), permitindo aumentar a velocidade da navegação); vara (medindo 

aproximadamente 2m utilizado para passar as ondas na entrada da jangada no mar); bolina 

(pedaço de madeira em formato retangular utilizado para proporcionar equilíbrio à 

embarcação); remos (de uso mais remoto, e quando utilizado, serve para auxiliar no 

deslocamento da embarcação durante a navegação); vela; tranca (pedaço de madeira colocado 

na base da vela, a fim de dar sustentação quando esta for aberta); estai (uma vela menor que 

direciona o vento para a vela maior); lampião (utilizado como sinalizador da embarcação); 

leme (utilizado pelo mestre para direcionar a embarcação durante a navegação); dispositivo 

com vela para iluminação noturna (podendo também ser usado como sinalizador em 

substituição ao lampião) (Fig.25 – D); chaveta (equipamento utilizado para dar sustentação ao 

mastro); e motor estacionário da Honda de 4 tempos à gasolina, da linha GX, geralmente, com 

160 cilindradas, (5,5 HP) ou 6,5 cilindradas (6,5 HP) (para aqueles que possuem este 

equipamento). 

Os equipamentos e utensílios que auxiliam na pesca são: redes, linhas de náilon, 

anzóis, iscas (para pesca de linha), samburá (cesto de cipó entrelaçado utilizado para 

acondicionar o pescado), faca, porrete (araçanga ou bixeiro), covos ou manzuás (armadilha 

regulamentada pelo IBAMA para capturar lagosta), monobloco (caixas de polietileno 

utilizadas para o acondicionamento do pescado) (Fig. 25 – A) e saco de ráfia (fios de plástico 

em tramas) (Fig. 25 – B), caixa de isopor, gelo em escamas e equipamentos de proteção 

individual (EPI), como colete salva-vidas. 
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Para a alimentação realizada durante a atividade os jangadeiros utilizam garrafas 

comuns, tipo PET, para o acondicionamento da água (Fig. 25 – D); colheres para o consumo 

dos alimentos; garrafas térmicas, também para o acondicionamento de líquidos a serem 

consumidos durante a pescaria; canecas improvisadas de garrafas PET (Fig.25 – E); mini-

fogão ou “fogão a carvão”. 

 

Figura 25: Equipamentos constituídos de materiais reaproveitáveis e/ou recicláveis.  

Fonte: Acervo fotográfico do projeto jangadeiros /GREPE/UFRN, 2009. 

 

É importante destacar que muitos dos utensílios e petrechos utilizados na atividade 

são improvisados, pois o que anteriormente era de madeira, ou produzidos com cipós e 

materiais de origem vegetal, atualmente são constituídos a partir de materiais industrializados, 

os monoblocos que vieram substituir os samburás no acondicionamento dos peixes; materiais 

(também podem ser industrializados) reutilizáveis e/ou recicláveis, como no caso do lampião 

construído, a partir do garrafão plástico de 5 litros, as garrafas PET para acondicionar água; e 

assim, por diante. 

 

4.4 Realização da pesca com jangadas em Ponta Negra 

A atividade jangadeira em Ponta Negra é realizada quase todos os dias da semana. A 

decisão para a pescaria depende basicamente das condições climáticas (intensidade e direção 

dos ventos; chuvas/temporais, etc.), pois se estas não estiverem favoráveis durante a pescaria, 

os jangadeiros ficam expostos a riscos de acidentes; como também da situação financeira de 
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cada pescador, devido aos custos das expedições de captura, tais como: alimentação, 

combustível, equipamentos e utensílios de pesca. 

O processo de trabalho dos jangadeiros será fracionado em cinco etapas para um 

melhor entendimento. A primeira consiste no processo de preparação da embarcação (fig 26 

– A); a segunda enfatiza o processo de entrada da jangada ao mar (fig 26 –  B); a terceira 

etapa diz respeito à prática pesqueira (fig 26 – C e D); a quarta etapa engloba o retorno da 

embarcação e retirada da jangada do mar (fig 26 –  E); a quinta e última etapa descreve a 

comercialização do pescado (fig 26 – F). A figura 26 representa algumas das etapas 

anteriormente citadas.  

 

 

 

 

4.4.1 Preparação da embarcação  

Os preparativos para o embarque 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, 

Figura 26: Processo de trabalho dos jangadeiros de Ponta Negra.  
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roupas (camisas de manga longa) para se protegerem da exposição ao sol forte e ao frio 

intenso. É importante ressaltar que nem sempre os jangadeiros levam consigo alimentos para 

serem consumidos durante a pescaria, o que é comum na pesca de ida e vinda, mas também 

pode acontecer na pesca de gelo.  

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, isto quando utilizam o motor como meio 

de propulsão. Os jangadeiros que realizarão a pescaria sem o motor, também fazem a 

checagem da embarcação e erguem o mastro com a vela ainda fechada. Geralmente esta 

preparação é feita pelo mestre e/ou com a colaboração do ajudante (Figuras 27, 28, 29 e 30). 

 

                        

              

                        

        

Segundo os pescadores, o primeiro passo, para a realização da pescaria consiste na 

escolha do pesqueiro. Pesqueiro consiste em um local propício à aglomeração de peixes, onde 

os pescadores costumam realizar a pescaria. Existem mais de 15 pesqueiros mapeados pelos 

jangadeiros de Ponta Negra, com os mais diversos nomes, tais como Cabeço
1
 de Chico, Pedra 

Figura 30: Jangadeiro arrumando o motor para 

a pescaria 

Figura 29: Jangadeiro chegando à sua 

embarcação com o motor  

Figura 28: Jangadeiro colocando o mastro 

com a vela para o início da pescaria. 

Figura 27: Jangadeiro preparando o 

mastro e vela para a pescaria. 
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do Ariocó, Cabeço do Pinhão (Alagamar), Navio
2
, etc. Outros pesqueiros recebem o nome 

daqueles que os identificaram. 

Estes pesqueiros foram mapeados pelos próprios jangadeiros da região, os quais fazem 

a triangulação, denominação dada à técnica que possibilita estabelecer a disposição dos 

pontos de referência para chegada a um determinado pesqueiro, tais como vegetações, morros, 

prédios, antenas, e estrelas para a orientação da localização do pesqueiro. Essa técnica foi 

bastante modificada ao longo dos anos, conforme informado pelos jangadeiros, pois com o 

avanço da urbanização muitas árvores antes utilizadas na triangulação foram substituídas por 

prédios.  

 

 4.4.2 Colocação da jangada ao mar 

Para a colocação da embarcação ao mar é necessário mais de um pescador. Um deles 

se situa na popa da jangada puxando-a para o mar, o(s) outro(s) permanecem na proa dessa 

embarcação empurrando-a em direção ao mar (Figura 31). Para este procedimento são 

utilizados 2 rolos de madeira (troncos de coqueiros). 

 

Figura 31: Colocação da jangada ao mar.  

Fonte: Acervo fotográfico do projeto jangadeiros/GREPE/UFRN, 2009.  
 

 

 

 

_____________________________ 

1 
Cabeço, segundo os jangadeiros, significa um aglomerado de pedras em alto mar. 

2 
Navio consiste em um pesqueiro formado a partir do naufrágio de um navio na região próximo a Via Costeira 

na cidade do Natal/RN.  
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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 cala o leme, acelera o motor e governa até o local do pesqueiro 

(Figura 32). 

 

 
Figura 32: Ligando o motor. 

Fonte: Acervo fotográfico do projeto jangadeiros/GREPE/UFRN, 2009. 

 

Se a embarcação não utilizar motor, após atravessar as ondas, o mestre cala o leme e 

o ajudante abre a vela e começa a jogar água nela com a cuia ou cachimbo para fechar os 

poros de forma que o tecido fique mais resistente ao vento e a jangada ganhe velocidade. 

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 - mestre). 

 

4.4.3 Prática da pesca 

A forma predominante da pescaria realizada 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. Verifica-se que a atividade jangadeira pode ser realizada com 

diversas artes de pesca ou instrumentos de captura, os quais são destinados a espécies 

variadas, no caso da pesca de lagosta são utilizados os covos ou manzuás; o mergulho a peito 

livre, para a captura de peixes com arpão (conforme os jangadeiros, isto não ocorre mais, pois 
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segundo eles é uma pesca bastante perigosa e um ou dois jangadeiros se arriscam). Para a 

captura de espécies, como a cioba que se situam no pesqueiro denominado “paredes” (por 

apresentar grande concentração de rochas), costuma-se utilizar a linha (uso da isca). Porém, 

segundo os jangadeiros, a rede é o melhor instrumento de captura, visto que têm a 

possibilidade de alcançar maior produção em um único lançamento, logo consiste em um 

maior esforço de pesca, diferente da pescaria de linha, onde se espera o peixe chegar ao anzol. 

No entanto, é importante ressaltar um prejuízo oriundo da pesca com redes, o qual incide na 

diversidade de espécies fisgadas, das quais algumas não têm valor comercial e acabam por 

serem descartadas, provocando danos ao ecossistema marinho, além de outros prejuízos como 

a deterioração desse equipamento que acaba por lançar pedaços de rede no mar causando 

danos a diversos organismos marinhos.  

A pescaria de linha é comumente realizada para distrair o jangadeiro, enquanto espera 

o tempo de puxar a rede, 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 

- mestre).  

É relevante observar também a profundidade do pesqueiro antes de escolher qual o 

tipo de arte de pesca que se vai utilizar: “Sempre que o peixe tá nas água funda... a gente usa 

a linha... e não usa rede, porque lá onde pesca de linha, no alto mesmo não pode usar rede, é 

perigoso” (Jangadeiro J12 - mestre). Tal escolha se deve aos peixes que os jangadeiros 

almejam fisgar, pois em águas onde a profundidade é menor pode-se utilizar redes, visto que 

estas chegam ao substrato (fundo do mar) em virtude da chumbada (pedaços de chumbo fixos 

na rede que favorecem a descida e permanência desta no pesqueiro) facilitando seu uso. No 

caso da linha, o processo é diferente, visto que se adéqua a áreas com diferentes 

profundidades, pois comumente está enrolada em uma espécie de carretel, o qual pode ser 

desenrolado conforme a profundidade que se quer atingir.  

Os jangadeiros relatam, com certo cuidado, a prática de pesca com mergulho a peito 

livre. Um dos pesquisados perdeu um filho com apenas 18 anos de idade quando este 

praticava o mergulho a peito livre para a pesca da lagosta “ele mergulhou e não voltou mais” 

disse o jangadeiro J15 - mestre.  

Em Ponta Negra existem dois tipos de pesca: a pescaria de “ida e vinda” e a pescaria 

de “gelo”. A atividade de trabalho dos jangadeiros está diretamente relacionada ao tipo de 

pescaria escolhida. 
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A pescaria de “ida e vinda” é comumente realizada nos períodos de inverno 

(geralmente nos meses de junho a setembro). A expedição comumente inicia por volta da 

1:00h da madrugada e o retorno ocorre por volta das 8:00h ou 9:00horas. Para aqueles que 

saírem à vela esse horário variará de acordo com a velocidade dos ventos, tal fato denota a 

dependência dos jangadeiros no tocante as condições climáticas. No caso das embarcações 

que utilizam o motor este tempo de viagem (ida e vinda) pode ser reduzido e irá variar de 

acordo com o pesqueiro escolhido.  

Se o tempo continuar bom, ou seja, sem ventos e chuvas fortes, comuns no período de 

inverno, alguns partem novamente no início da tarde (13:30h) e retornam no início da noite 

(19:00h – 20:00h). 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 agente tá é muito arriscado sair à tarde” (Jangadeiro 

J17 - ajudante). A explicação 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. 

Este fato justifica a preferência do início da pescaria ocorrer de madrugada para que o retorno 

seja pela manhã “com dia claro, é mais fácil de ver a terra”, relata o Jangadeiro J17 - 

ajudante. Isto ocorre, pois quando os jangadeiros chegam aos pesqueiros para arriar as redes 

logo amanhece o dia, logo a maior parte do trabalho eles fazem com boa visibilidade, 

diferente de sair à tarde, pois realizariam a maior parte das atividades sem visibilidade 

alguma, tornando mais difícil o trabalho.  

Na pescaria de “ida e vinda” os jangadeiros utilizam os equipamentos e utensílios para 

navegação, pesca e alimentação, 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, estes declararam não preparar alimentos, nem levar isopor com gelo para o 

armazenamento do pescado.  

O peixe, logo após a sua coleta, é armazenado em sacos de estopa (ou ráfia) e 

acondicionado em monoblocos dispostos na proa da embarcação ou na parte interna da 

jangada. Como não utilizam gelo, assim que realizam a despesca retornam para a costa, a fim 

de tentar preservar a qualidade do pescado para conseguir vendê-lo, como aponta o 

jangadeiro:  

“Agente vê a hora que o peixe vai dar pra ficar bom (se refere a não deixar o 

peixe estragar), porque o saco também esquenta o peixe... porque o peixe dura 

24 hora. 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, 
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ta entendendo?Agente tem que chegar com um horário pra ele não ficar com 

esse cheirinho” (Jangadeiro J19 - ajudante/mestre). 

 

Na pescaria de gelo, normalmente realizada durante o verão (nos meses de outubro a 

maio), os jangadeiros passam em torno de 24h no mar. Neste tipo de pescaria levam consigo 

todos os equipamentos e utensílios para navegação, pesca, alimentação e salvatagem. 

Destaca-se, que apenas nesta modalidade de expedição foi observada a utilização de gelo para 

a conservação do pescado. Costumam ir a pesqueiros mais distantes, em virtude do 

favorecimento das condições climáticas, ventos brandos e com ausência de chuvas.  

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 lançada inicialmente a 

rede. Após esse procedimento, inicia-se a colocação das redes ao mar, momento em que o 

ajudante vai retirando-as do interior da jangada pela escotilha e, o mestre vai lançando-as ao 

mar. Esta etapa pode durar até 40 minutos e é realizada com a embarcação navegando 

impulsionada pelo vento e a força da correnteza das marés, corroborando mais uma vez a 

dependência dos pescadores no que concerne as condições climáticas. Ao final do lançamento 

das redes o mestre lança ao mar a outra garatéia, para que a embarcação permaneça no local 

de disposição da última rede, até o término do tempo de permanência das redes no mar.  

Segundo os jangadeiros, as redes ficam submersas por aproximadamente 30 a 40 

minutos e, enquanto esperam a rede, alguns jangadeiros pescam com anzol e linha ou 

realizam a sua alimentação. Após esse período, inicia-se o procedimento de retirada da rede 

do mar, que dura aproximadamente 50 minutos. No decorrer da retirada dos peixes 

(despesca), os pescadores relataram que podem se machucar, em virtude das guelras, bem 

como de algumas partes espinhosas presentes nestes organismos, que cortam as mãos dos 

jangadeiros. Além disso, pode ocorrer de organismos marinhos, como as tartarugas, se 

prenderem nas redes chegando até mesmo a arrebentá-las, em virtude do seu peso e tamanho. 

No que concerne a captura de tartaruga um jangadeiro ressaltou: “prefiro perder a rede, mas 

devolvo a tartaruga pro mar, se o IBAMA pegar agente vai preso” (Jangadeiro J19 - 

ajudante/mestre). 

Na maioria das vezes, quem puxa a rede é o ajudante, tirando os sargaços/algas 

(existem épocas do ano, no qual incidência dessas algas é intensa) e deixando que o mestre 

recolha o peixe e coloque na tampa da escotilha. Se o volume de pescado for bom eles 

dispõem a rede novamente no mesmo local, caso contrário, podem ir para outro pesqueiro. 

Após “descer” a rede novamente ou durante o deslocamento para outro local de pesca, os 
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peixes são retirados da tampa da escotilha e acondicionados em sacos de ráfia, ou em 

monoblocos, no caso da pescaria de ida e vinda. Se a pescaria for de gelo, os peixes são 

acondicionados no isopor. Na pescaria com redes, não ocorre marcação no pescado. 

Cada rede ou malhadeira como também são chamadas pelos jangadeiros, medem de 2 

a 2,5 m de altura por 100 m de comprimento. Uma jangada pode levar de 16 a 25 redes. Este 

número varia de jangada para jangada, um fator que acentua essa variação são as manutenções 

nas redes, necessárias após algumas pescarias, pois em diversas destas ocorre de pedras e 

outros objetos ou animais, como a tartaruga, se prenderem às redes provocando a ruptura que 

originam buracos, os quais precisarão ser consertados e muitas vezes impossibilitam estas 

redes de uso. Essas, conforme Clauzet, Ramires, Barrella (2003) são confeccionadas com 

panos de redes simples, com bóias na parte superior e chumbos na parte inferior. As redes são 

armadas de modo a permanecerem na posição vertical dentro da água, para que alcancem a 

maior parte da coluna d‟água. Cada rede possui de 70 a 100m de comprimento por 

aproximadamente 2 ou 2,5m de altura. Tais características também foram identificadas junto 

aos jangadeiros em estudo. 

Pode-se destacar também outro procedimento de pesca realizado por alguns 

jangadeiros em Ponta Negra, denominado como “pescaria de redes de espera”. Esta faz uso 

das mesmas redes ou malhadeiras, utilizadas para pescaria de gelo e ida e vinda. O diferencial 

dessa pesca é o tempo de espera para retirada delas, o local da pescaria e a independência das 

estações do ano. Nessa modalidade, os pescadores lançam as redes comumente próximas à 

costa, deixando-as fixas por âncoras fator que permite retornarem à praia e/ou às suas casas. 

Após um período de espera, que segundo relatos dos jangadeiros é de 5 a 12 horas, voltam 

para retirar as redes do mar.  

Se as condições meteorológicas estiverem favoráveis (sem chuva e ventos intensos), 

os jangadeiros partem para um pesqueiro geralmente próximo ao entorno do Morro do 

Careca, lançam as redes e retornam à praia, podendo deixar a embarcação ancorada no mar. 

Isto dura aproximadamente 40 minutos. Neste procedimento, os jangadeiros voltam para 

realizar a retirada das redes utilizando catraias (pequenas embarcações que utilizam varas e 

remos para sua movimentação), ou a nado.  

Em outras comunidades de pescadores como na comunidade da Ponta do Almada, em 

Ubatuba (SP), conforme estudo de Hanazaki (1995) apud Clauzet, Ramires, Barrella (2003), 

a rede de espera é o método mais utilizado. Ao contrário, na comunidade de Mamanguá (RJ) 



Ergonomia, Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Atividade de Pesca Artesanal com Jangadas: Estudo de caso na Praia de Ponta Negra, Natal-RN                Joyce E. M. Celestino  

98 
 

Diegues e Nogara (1999) apud Clauzet, Ramires, Barrella (2003) relatam o uso da 

rede de espera por apenas 8,3% dos pescadores. No caso dos jangadeiros de Ponta Negra a 

rede de espera é o método menos utilizado, visto que as pescarias de ida e vinda e gelo 

predominam. 

 

4.4.4 Retorno da embarcação e retirada da jangada do mar 

A decisão para a finalização da expedição de captura é realizada por todos os 

tripulantes da jangada, contudo o mestre sempre delibera. “Se você quer uma coisa tem que 

concordar com o seu parceiro”. “Por causa de teima acontece muitas coisa errada no mar” 

(Jangadeiro J12 - mestre). Esta tomada de decisão conjunta é importante principalmente 

quando baseia-se nas condições climáticas e meteorológicas. 

Isto acontece porque os pescadores percebem de forma diferente os fatores climáticos 

que influenciam na atividade, pois esta percepção é resultado da experiência pessoal de cada 

um. Dessa forma a não concordância dos tripulantes neste processo de decisão pode refletir-se 

em sua segurança, uma vez que quando permanecem no mar sob condições desfavoráveis, 

ocorre a sobre exposição aos riscos de acidentes 

Os jangadeiros levam em consideração, além das 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, devido conter peixes e a madeira se encontrar 

encharcada. Esses colaboradores geralmente são pescadores, roleiros (pessoas que 

transportam os rolos de madeira), mas podem ser pessoas que se encontram na praia, etc., os 

quais recebem como recompensa, a doação de alguns peixes, por ajudarem a estacionar a 

jangada: “Todos eles ganham... só não ganham quando agente pega pouco peixe, mas 

quando pega, todos levam peixe para casa” afirma o jangadeiro J2 – mestre. 

 O processo de colaboração pode ser claramente observado durante esse procedimento, 

pois quando qualquer embarcação está chegando à praia, os pescadores que se encontram sem 

maiores afazeres vão ajudar a empurrar a embarcação para poderem atracá-la. Nesse sentido, 

geralmente, quando uma jangada está se aproximando da faixa de terra os roleiros já levam os 

rolos para ajudar na atracação dessa. Existem casos de pessoas que não pescam, mas que 
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sempre estão pela praia e aproveitam para ajudar, visto que todos os homens que ajudam a 

atracar a jangada recebem seu pagamento, todavia aqueles que colaboram mais, por exemplo, 

carregando os rolos, são melhor recompensados.  

 Os peixes usados para esse pagamento são aqueles menos comercializados como o 

bagre, ou até mesmo, aqueles que sofreram alguma lesão durante a manipulação. Constatou-se 

que, às vezes, alguns peixes não chegam íntegros, em virtude de terem sido machucados, ou 

até mesmo de outro peixe maior (predador) ter aproveitado para predá-lo enquanto este se 

encontrava preso na rede. Corriqueiramente os jangadeiros relatam que quando não doam os 

peixes, levam para comer em casa, entretanto, no caso do bagre, a maioria descarta. Assim, a 

doação (pagamento aos que colaboraram no atracamento da jangada) é positiva ao se 

considerar a possibilidade desse pescado ter uma destinação inadequada, devido a não 

existência de dispositivos de acondicionamento de resíduos, no local de atracamento das 

jangadas, podendo desencadear a proliferação de vetores endêmicos.  

Após atracar a 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 com o intuito de deixá-la secar. Para a 

realização de todos esses procedimentos gastam aproximadamente 30 minutos. Em seguida se 

destinam a comercialização do pescado.  

 

4.4.4.1 Atracamento das Jangadas: dificuldades enfrentadas pelos jangadeiros de Ponta 

Negra 

No que concerne ao atracamento da jangada foi possível verificar a percepção dos 

jangadeiros quanto às dificuldades existentes para realizar tal procedimento na praia de Ponta 

Negra, Natal - RN. A partir das tabulações verificou-se que 95% dos pesquisados percebem 

essa problemática, comprovada pelas falas dos jangadeiros: 

“Às vezes eu chego de noite e não tem lugar para colocar. Devia ter mais espaço 

(Jangadeiro J12 – mestre)” 

 “Ah, antigamente era mais fácil. Hoje em dia tem uns problemazinhos. Que 

(porque) tem muita navegação querer só um canto só, né? Aí chega um tira a 

jangada daqui, chega outro bota aqui” (Jangadeiro J21 – ajudante/mestre).  

Apenas 5% afirmam não existir nenhum tipo de dificuldade nesse procedimento, como 

relato a seguir: 
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“Não, tem não porque dalí pra aquí, até lá fora tudo é dos jangadeiro. Porque o 

caba chega, não bota direito os barco aí fica tudo espatifado, mas arrumando 

direitinho fica bem legal. Tá bom assim, aquí tá beleza” Jangadeiro - J16 (mestre). 

 

Diversos aspectos ambientais foram destacados pelos jangadeiros como causas da 

dificuldade para o atracamento de suas embarcações na praia, conforme apresentado no 

gráfico 09.  

O principal aspecto, destacado por 70% dos jangadeiros, consiste na presença de 

barracas, quiosques e bares, que organizam suas mesas e cadeiras na beira da praia 

interrompendo a passagem das jangadas, tanto no momento de saída para o mar, quanto no 

retorno da pescaria, conforme pôde-se contatar in loco (Figura 33). Além disso, os ambulantes 

(vendedores de picolé, coco, entre outros) por vezes colocam seus carrinhos em frente ao 

atracamento das jangadas. Esses fatores encontram-se em conformidade com a discussão de 

Monteiro (2007) quando relata ser comum a disputa pelo espaço da areia da praia entre 

pescadores artesanais, proprietários de quiosques (barraqueiros) e ambulantes.  Silva (2005) 

acrescenta a estes a presença de bares, ressaltando que as barracas foram substituídas por 

quiosques padronizados que cobram pela utilização de mesas e cadeiras aos banhistas. As 

falas dos jangadeiros evidenciam tais fatos: 

  
 

Gráfico 09 - Aspectos apontados pelos jangadeiros para a dificuldade no atracamento das jangadas. 

 

 

 
 “Tem, que às vezes... quando chega, às vezes tá as mesa, mas agente pede para eles 

tirá, aí eles tiram. E quando não tiram a gente bota por cima”. Jangadeiro – J11 
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 “Antigamente quando tinha as barracas eu achava até melhor para nós 

pescadores, do que os quiosques hoje e os restaurantes, as coisas tão mais 

modernas, mas em compensação não compensa pro pescadô. Não digo os 

quiosqueiros em geral, mas alguns juntos com o pessoal que tem restaurante e bares 

querem acabá com a pescaria, mas os pescadores são muito mais forte mais do que 

eles, de ser uma tradição, uma coisa histórica que tem no próprio bairro, que é a 

própria pescaria artesanal de eles não combaterem de tirá. Mas interferência deles 

botá, às vezes de alguns garçons, de alguns quiosques gosta de botá os guarda-sol 

de um lado e de outro da área de pesca onde a gente botá a jangadinha da gente, e 

quando a gente vai sair a briga é grande” Jangadeiro – J14 (mestre) 

“Então esse é um negócio que o espaço do pescador tá sendo tomado pelos 

vendedor ambulante” Jangadeiro - J1 (mestre) 

        

Figura 33: Guarda-sóis e cadeiras dispostos de maneira a atrapalhar a saída das jangadas atracadas. 

 

Essa discussão denota que o turismo e sua expansão desenfreada podem colaborar para 

a redução da atividade jangadeira, pois se não houver uma consciência voltada à manutenção 

das culturas existentes, como é o caso da pesca com jangadas, a atividade pode ser extinta. 

 Nesse contexto cabe a discussão de Rebouças, Filardi, Vieira (2006) destacando que 

além das limitações da ação governamental no que diz respeito à garantia de condições 

efetivas de funcionamento das atividades pesqueiras, as comunidades de pescadores artesanais 

permanecem vulneráveis aos efeitos contraprodutivos do estilo de desenvolvimento assumido 

atualmente no litoral catarinense. A ênfase concedida ao turismo de massa - uma de suas 

expressões mais preocupantes - tem gerado o crescimento descontrolado da especulação 

imobiliária, das ocupações em áreas protegidas, das construções irregulares que contaminam 

os corpos d'água com efluentes domésticos, do tráfico de drogas, e das transformações 

negativas dos costumes, visões de mundo e modos de vida tradicionais. 

 A Praia de Ponta Negra também é alvo de um turismo intenso, visto que essa praia 

consiste no cartão postal da cidade do Natal, a qual é alvo de grande parte dos turistas que a 



Ergonomia, Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Atividade de Pesca Artesanal com Jangadas: Estudo de caso na Praia de Ponta Negra, Natal-RN                Joyce E. M. Celestino  

102 
 

visitam. Dessa forma, a atividade jangadeira, nessa praia, sofre com a atividade turística e 

seus efeitos. 

Entre as principais dificuldades para o atracamento das jangadas, enfatiza-se ainda o 

período em que as flutuações das alturas das marés são muito intensas. Neves; Muehe (2008) 

abordam que localmente, as diferenças térmicas entre o oceano e o continente influem no 

regime de brisas, marinhas e terrestres, com conseqüências sobre o transporte eólico de 

sedimentos e circulação hidrodinâmica das águas costeiras. Fator intrinsecamente relacionado 

à navegação. Não se pode esquecer, porém, que tais sistemas meteorológicos produzem ondas 

e, dependendo de sua localização e movimentação sobre o oceano, resultam em diferentes 

padrões de ondulação ao atingir a costa. Portanto, de acordo com os referidos autores, 

mudanças climáticas meteorológicas causam alterações de clima de ondas, que por sua vez 

provocarão transformações na forma e posição das praias.  Segundo os jangadeiros tais 

flutuações comumente ocorrem entre os meses de novembro a janeiro, o que é denominado 

por 60% destes como “maré grande”, mediante as falas: 

“Quando a maré é grande, é barco quebrado, é uma dificuldade danada alí. O 

pescadô nesse lugar aquí não tem vez. É a única praia que eu não vi ter vez é aquí 

nesse lugar, Ponta Negra, porque em Pirangi o negócio é bem organizado. Todas 

praias por aí é organizado, menos aquí. Pra começar aquí não tem união, os 

pessoal são tudo mal unido já tira por aí, onde a pessoa é pra ter união, não tem. 

Daí começa os desmantelo” Jangadeiro – J4 (mestre) 

“Hoje tá totalmente diferente porque antigamente a maré não fazia o que ela tá 

fazendo. Antigamente a maré não mexia bem dizer com a gente nada, mas agora se 

você vir a jangada da gente tá trepada lá junto dos muro lá amarrada e tudo, 

antigamente nós não tinha isso não” Jangadeiro – J9 (mestre). 

 

Outra causa para dificuldades do estacionamento das embarcações consiste nas 

pousadas, hotéis, restaurantes e construções, as quais contribuem para a redução do espaço 

destinado aos jangadeiros e foi comentada por 40% dos pesquisados, caracterizando assim o 

processo de urbanização sofrido pela praia de Ponta Negra, ao longo dos anos. Silva (2005) 

aborda que a referida praia é conhecida como uma das maiores concentrações de 

empreendimentos turísticos de todo o Nordeste. Contando, atualmente, com mais de 100 

hotéis e pousadas, além de cerca de 150 pontos comerciais, entre feiras de artesanatos, bares, 

shopping, restaurantes e outros. Após a urbanização, a praia ganhou um calçadão com cerca 

de dois quilômetros de extensão. Todos estes fatores contribuem para essa problemática na 

praia em questão, conforme falas dos jangadeiros:  
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“Porque os hoteleiros tomaram tudo, quiosque tudo, tudo que era uma área da 

gente tomaram tudo. Quem antigamente que é da gente, veio o poder maior e 

resolveram aquilo, compraram e pronto. Os hotel, os barraqueiro não deixa, não 

deixa, os barraqueiro tomaram conta de tudo, que era uma área da gente pesqueira. 

Porque antigamente, o pescador tinha direto” Jangadeiro – J22 (mestre) 

 “Também é mais o pessoal fica fazendo construção inrregular, só dá nisso mermo. 

O pessoal faz muita coisa inrregular na beira da praia e a maré vai pra onde ela 

antigamente ia. O pessoal começaram a fazer construção em beira de praia, a maré 

vai batendo alí ai só tirando mermo” Jangadeiro - J9 (mestre). 

 

Ainda ressalta-se o aumento do número de embarcações ao longo dos anos, conforme 

20% dos jangadeiros, alguns comentários são destacados a seguir:  

“Antes era mais fácil. Porque eu tinha a minha naquele local, nunca tirei de lá, a 

minha é só naquele local. Aí hoje que aumentou o movimento de muita jangada se 

eu brincá fico até sem meu canto. Se eu for um cara que for besta eu fico sem meu 

canto, que aqueles que chegou alí já quer toma meu canto, mas não pode né isso?” 

Jangadeiro – J6 (mestre). 

“Antigamente era uma jangada ou duas, agora são umas 30 ou 40 jangadas aí fica 

difícil pra colocar. Num espaço que tem duas ou três jangada aí você tem agora 30, 

40, fica todo mundo imprensado alí, agora tá mais difícil. A gente fica em 

dificuldade maior de colocar uma embarcação perto da outra e fica chato demais, o 

local é apertado” Jangadeiro – J9 (mestre). 

 

Segundo 15% dos pesquisados, os banhistas também se caracterizam como um 

problema, haja vista que, na maioria das vezes, se concentram em pontos do trajeto percorrido 

pelos jangadeiros da terra em direção ao mar ou vice-versa, conforme falas dos jangadeiros:  

“Os banhista não respeita nem a nossa chegada, que quando nós vem do mar, vai 

encalhar, é uma agonia pra encaiá pra não bater em ninguém, porque se bater o 

culpado vai ser a gente, então a área tá mais devastada que antigamente. 

Antigamente, era pouca pessoa tomando banho, a gente chegava, encaiava tudo 

bem, hoje não, pra a gente encaiar tem que mandar o pessoal afastar, sair do meio 

pra poder encaiar uma jangada daquela pra não bater no ser humano” Jangadeiro 

– J8 (ajudante/mestre) 

“O problema que dá mais aí e só no dia de domingo que às vezes enche de farofeiro 

aí, né? Aí bota barraca por todo o canto, aí às vezes agente quer passar com um 

paquete e não pode. Só isso mesmo” Jangadeiro – J21 (ajudante/mestre) 

 

4.4.5 Comercialização do pescado  

A divisão do pescado entre os jangadeiros ocorre da seguinte forma: 50% é destinado 

ao dono da embarcação, a fim de poder retirar o valor monetário destinado a manutenção da 

jangada, bem como os custos da pescaria e o restante (50%) é dividido igualmente entre os 

pescadores, independentemente de ser mestre ou ajudante. Se forem dois pescadores e um 
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deles for o proprietário da embarcação, a divisão corresponderá a 75% para o pescador dono 

dessa 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, 

Doutor 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 quê? 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 - mestre )  

 

Essa divisão ocorre após o peixe ser distribuído para o pessoal que ajudou a retirar a 

embarcação. 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”, comumente na sua residência, para pesar. Todavia, outros jangadeiros relataram que 

quando chegam do mar, após retirar os peixes para pagar as pessoas que empurraram a 

embarcação, levam o restante para a casa do marchante que pesará o peixe, a fim de 

comercializar os organismos capturados.  No caso dos pescadores que tem marchante fixo, ou 

seja, aqueles que vendem seu pescado a um mesmo comprador, o episódio dos jangadeiros 

levarem o pescado até a residência desse ocorre com muita freqüência.  

Apenas um jangadeiro ressaltou que permanece perto do seu marchante para conferir a 

quantidade de peixe capturado. Todavia boa parte dos jangadeiros relatou anotar a quantidade 

de peixes repassados ao marchante em quilos, conforme a pesagem por este, porém 25% deles 

são analfabetos/ analfabetos funcionais e outros 50% apresentam no máximo até o 5º ano do 

ensino fundamental, fato que muitas vezes contribui para dificultar as anotações (Figura 34) 

de maneira adequada e, por diversas vezes, entram em conflito com seus marchantes, 

chegando até a mudar de comprador, devido em alguns casos, não conseguirem realizar esse 

controle da produção ou até mesmo em função da “esperteza” do marchante que se aproveita 

da falta de conhecimento do jangadeiro.  

O processo de pagamento dos jangadeiros pelo marchante em Ponta Negra ocorre no 

final da semana, existindo uma relação de confiança. Nesta praia, o jangadeiro passa o 

pescado ao marchante no início da semana (ex: terça-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, saldando o 

restante na semana seguinte. Os donos de jangadas, na maioria das vezes, são os responsáveis 

pelo pagamento dos jangadeiros após receber o dinheiro do marchante. 
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Figura 34: Anotações de controle da produção do jangadeiro – J1 (mestre) no mês de dezembro de 2009. 

 

É importante ressaltar que existem na Vila quatro pescadores, os quais além de donos 

de jangadas, também realizam a venda do pescado em suas residências, ou seja, são 

“comerciantes de peixes” ou “proprietários de peixarias”. Tal fato facilita a comercialização e, 

por conseguinte, o alcance de maiores lucros, pois negociam o preço de venda direto com o 

consumidor e não com o preço de repasse ao marchante. Às vezes esses jangadeiros e 

“comerciantes de peixes”, atuam como marchantes, comprando pescado de outras jangadas. 

Os valores recebidos pelos jangadeiros sofrem variações de acordo com o volume do 

pescado, o qual é variável, pois segundo os jangadeiros tem dias que se captura de 80 a 100 

kg de peixe, mas há dias em que não pescam nem para a subsistência da família. Além disso, 

existem outros contrantes 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 pescador. Outro fator consiste na espécie do peixe capturada, algumas são 

mais rentáveis, pois são consideradas espécies de primeira qualidade, como cioba, serra, 

ariocó e pescada, outras como o bonito, boca mole, piraúna e biquara são de segunda 

qualidade e conferem menor rentabilidade. Ainda destacam-se as condições climáticas 

adversas como fator que influencia na produtividade dos jangadeiros, 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 

pescar. 
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4.5 Levantamento Preliminar do Quantitativo Pesqueiro: estimativa da produção dos 

jangadeiros 

Realizou-se um levantamento preliminar junto aos pescadores de jangada e 

marchantes da produção pesqueira oriundas das expedições de captura realizadas nos meses 

de janeiro e junho do ano de 2010, o qual teve como finalidade comparar um mês de verão e 

um de inverno, no que concerne a produção pesqueira (Kg) e ao tipo de pescaria realizada 

(gelo ou ida e vinda), assim como, analisar a percepção dos jangadeiros acerca dos principais 

fatores que contribuíram para a pouca ou nenhuma captura de algumas expedições. Durante o 

mês de janeiro foram coletadas amostras da produção capturada de 11 jangadas (35,48% de 

31), enquanto no mês de junho a amostra foi de 12 jangadas (38,70% de 31). 

  

 
Gráfico 10: Produção pesqueira das jangadas em janeiro/junho de 2010. 

 

 

Com base na análise do Gráfico 10, que caracteriza a produção pesqueira de jangadas 

na praia de Ponta Negra, nos meses de janeiro e junho de 2010, somando-se o pescado de 

primeira e segunda qualidade, tornou-se possível inferir que a produção pesqueira no mês de 

janeiro (2.854,5Kg) ultrapassou o dobro do montante capturado no mês de junho (1.211Kg). 

A diferença do quantitativo pesqueiro verificada no mês de junho, segundo os jangadeiros, 

justificou-se pela ocorrência de intensos ventos e chuvas que por diversas vezes impedem a 

realização das expedições de captura, além da presença de algas nos pesqueiros que dificultou 

o bom desempenho das pescarias, pois se emalhavam nas redes inviabilizando a captura dos 

peixes. 

No que diz respeito ao tipo de pescaria realizada pelos jangadeiros (Gráfico 11), pôde-

se observar que durante o verão (janeiro) a pesca de gelo (pescaria na qual os jangadeiros 
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comumente permanecem 24 horas no mar) ocorreu com maior frequência quando comparado 

ao mês de junho (inverno) do corrente ano, em virtude das condições meteorológicas nesse 

período (janeiro) serem mais estáveis, (conforme relatos dos jangadeiros), o que favorece uma 

maior permanência deles no mar, assim como um maior número de expedições de captura (21 

expedições – janeiro de 2010). 

 

 
Gráfico 11: Expedições de captura por tipo de pescaria em janeiro/junho de 2010. 

 

No inverno (junho), conforme gráfico 11, o número de expedições de captura do tipo 

ida e vinda (pescaria cuja duração é de aproximadamente 8h, a saída ocorre por volta de 01h 

da madrugada e retorno às 09h da manhã, na qual os jangadeiros comumente desempenham 

sua atividade em pesqueiros mais próximos à costa) foi bastante superior. Fato justificado, 

segundo relato dos jangadeiros, pela incidência de ventos intensos e fortes chuvas 

(arriscavam-se sair para o mar, mas com o mau tempo precisavam retornar). Contudo 

curiosamente, no mês de junho realizaram-se mais expedições de captura (106) em 

comparação a janeiro de 2010, no qual ocorreram 81. Traduzindo-se, no mês de janeiro 60 

pescarias foram de ida e vinda, o que corresponde a 74%, enquanto em junho 103 (97,2%) 

foram de expedições desse tipo. O maior número de expedições, provavelmente se deve ao 

fato da duração das pescarias e do retorno financeiro oriundo delas, pois se a produtividade é 

baixa, logo os jangadeiros precisam sair mais para o mar, a fim de garantirem o sustento de 

suas famílias. 

 Além disso, destaca-se no mês de junho que 5 jangadas passaram 2 semanas sem 

pescar: 1 jangada no período de 01 a 14 de junho, pois estava em reforma e as demais 
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jangadas no período de 16 a 30 de junho, uma devido ao motor ter quebrado e as outras em 

função das más condições meteorológicas. Tais fatores influenciaram na redução da produção 

quantificada no mês de junho de 2010.  

Ao se considerar as expedições e as capturas nos meses analisados (gráfico 12) 

verificam-se produções médias de 35,24Kg por expedição de captura no mês de janeiro, valor 

muito significativo, em comparação ao mês de junho, visto que se alcançou uma produção 

média de 11,42Kg por expedição realizada, o que corresponde a três vezes o valor médio da 

produção em janeiro.  

 

Grafico 12:  Média da produção total capturada pelas expedições de captura nos meses de Janeiro e Junho de 

2010. 

 

 

Gráfico 13: Média das produções de primeira e segunda qualidade capturadas nos meses de Janeiro e Junho de 

2010.  
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Com a separação das produções pesqueiras de primeira (Ex: Serra, Ariocó, Cavala, 

Pescada, Garajuba, etc.) e segunda (Ex: Ubarana, Carapeba, Boca Mole, Biquara, etc.) 

qualidade relatada pelos Jangadeiros, verifica-se que a diferença no volume capturado é maior 

na produção considerada de primeira (gráfico 13), visto que a média dessa foi de 27,7Kg no 

mês de janeiro, comparada aos 8,05Kg em junho. Com o tratamento dos dados coletados em 

relação ao pescado de segunda qualidade (gráfico 12) verificou-se que a média produzida 

situa-se bem abaixo da produção de primeira qualidade no mês de janeiro, pois atingiu 

7,54Kg, apresentando maior declínio em junho quando alcançou apenas 3,37Kg. 

Ao analisar os gráficos 14 e 15 constata-se uma produção pesqueira no mês de janeiro 

acima de 200Kg em 7 jangadas, destas 6 realizaram pescarias de gelo, e a outra fez 16 

expedições de captura de ida e vinda para atingir o volume de 286,5Kg. Estes dados 

possibilitaram evidenciar que a média de 35,24Kg, não foi atingida por todas as embarcações, 

bem como as 8 expedições de captura ao mês por jangada também não se configuraram, no 

entanto aproximou-se desse valor em 6 jangadas. Em junho de 2010, a produção de primeira 

qualidade foi significativamente inferior a janeiro, pois apenas 3 jangadas conseguiram 

capturar mais de 100Kg, todavia, não atingiram 150Kg e 7 dessas embarcações realizaram 

acima de 9 expedições de captura.  

 

 

 

 

Gráfico 14: Produções de 1ª qualidade versus tipos de pescarias referentes ao mês de janeiro 

de 2010. *Quantidade de Expedições 
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A partir da análise dos gráficos 16 e 17 percebe-se a mesma problemática ao se 

comparar as capturas dos meses de janeiro e junho de 2010, cuja maior produção se concentra 

no primeiro mês. Há uma menor produção de pescado de segunda qualidade, contudo esta é 

significativa, pois em alguns casos atinge mais da metade da produção, como no caso de 2 

jangadas em junho e 1 em janeiro. Outro importante fator consiste no valor a ser recebido 

pelos jangadeiros, uma vez que o pescado de segunda qualidade apresenta valores mais baixos 

no mercado, em torno de dois reais por quilo, o que acarretará um déficit no orçamento 

desses, em detrimento aos que capturaram pescado de primeira qualidade, cujo quilo pode 

variar de cinco a oito reais. 

Gráfico 15: Produções de 1ª qualidade versus tipos de pescarias referentes ao mês de junho 

de 2010. *Quantidade de Expedições 
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Com essas análises evidenciou-se maior produção em janeiro, que pode ter ocorrido, 

em virtude das melhores condições meteorológicas, as quais os jangadeiros estavam expostos 

mediante a realização das expedições de captura nesse mês. Soma-se a isso o uso do gelo que 

possibilita prolongar a permanência dos jangadeiros no mar, favorecendo mais lançamento de 

redes, logo aumento nas possibilidades de atingir maiores capturas.  

Gráfico 16: Produções de 2ª qualidade versus tipos de pescarias referentes ao mês de janeiro 

de 2010. *Quantidade de Expedições 

 

Gráfico 17: Produções de 2ª qualidade versus tipos de pescarias referentes ao mês de junho 

de 2010. *Quantidade de Expedições 
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Além disso, verificou-se que os jangadeiros comumente realizam maior número de 

capturas de pescado de primeira qualidade, favorecendo melhores rendimentos, contudo 

capturam peixes de segunda qualidade, os quais são menos rentáveis, mas servem para 

alimentar suas famílias e também colaboram no orçamento. As expedições de captura de gelo 

e ida e vinda apresentam grande diferença no tocante ao período que os jangadeiros 

permanecem no mar, através dos dados constatou-se que se pode atingir uma boa produção, 

com 16 expedições do tipo ida e vinda, bem como com a realização de 4 a 3 pescarias de gelo 

somadas a 3 de ida e vinda. Percebe-se que muitos são intervenientes relacionados ao sucesso 

das expedições, fatores que estão intrinsecamente relacionados à produção capturada pelos 

jangadeiros, por conseguinte a manutibilidade da atividade. 

É importante ressaltar que não faz parte da rotina dos jangadeiros o controle da 

produção pesqueira, visto que possuem uma relação de confiança estabelecida com seus 

marchantes, por isso não se preocupam em controlar a sua produção pesqueira. A maioria dos 

jangadeiros procura memorizar a produção capturada na semana, para conferir o dinheiro, a 

partir dos quilos que repassou ao marchante. No entanto, verificou-se que acabam por existir 

muitos conflitos, em virtude disso, porque eles podem esquecer-se da produção efetivamente 

entregue ao marchante e depois ficarem sem um comprovante do valor que realmente 

deveriam receber. 

A realização desse levantamento preliminar de produção pesqueira enfrentou bastante 

dificuldade, em virtude do controle da produção não fazer parte da cultura dos jangadeiros e, 

ao mesmo tempo, pelo medo que estes têm em divulgar a sua produção. Muitos não se 

disponibilizaram para participar, às vezes perguntavam onde e para quem os dados seriam 

divulgados. Acredita-se, que isto possa ter ocorrido, devido aos benefícios sociais que alguns 

jangadeiros ou familiares recebem e têm medo de perder, além do receio de que as 

instituições, como IBAMA-RN e SFPA-RN, verifiquem que possuem uma produção 

significativa e, assim venham a perder o seguro-defeso da lagosta, entre outros benefícios. 

A partir desse levantamento reconhece-se que os dados encontrados não foram 

suficientes para comprovar a redução na produção pesqueira, conforme apontado pelos 

jangadeiros, uma vez que necessitaria de um levantamento minucioso e periódico das capturas 

realizadas pelas jangadas. Contudo, foi possível perceber que a estimativa da superintendência 

do IBAMA-RN, para as produções artesanais de jangadas foram subestimadas, necessitando 

assim de quantificá-las com maior precisão, a fim de que se possam conhecer melhor os 

estoques e espécies que estão sendo explorados/capturados, o que é justificável pela 
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necessidade da sustentabilidade dos estoques e sem dúvida poderia favorecer a elaboração de 

estratégias de manejo, bem como, aumentar o acesso dos jangadeiros a financiamentos do 

Ministério da Pesca e Aquicultura, uma vez que mostrarão que têm como dar o retorno dessas 

ajudas, através das produções que atingem. 
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Capítulo  5 

O mar... pescador quando sai 

Nunca sabe se volta, nem sabe se fica  

Dorival Caymmi 

 

Análise da percepção dos jangadeiros acerca dos aspectos 

ambientais e suas influências na atividade jangadeira em 

Ponta Negra 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados centrados nos aspectos relacionados ao 

meio ambiente de trabalho dos jangadeiros, sejam eles procedentes da sociedade ou da 

realização da própria atividade e suas repercussões para o desenvolvimento da atividade 

jangadeira, bem como a qualidade de vida de seus trabalhadores.  

 

5.1. Análise dos aspectos ambientais e suas influências no cotidiano dos jangadeiros 

 

5.1.1 As mudanças no mar sob o olhar dos jangadeiros de Ponta Negra 

A percepção dos jangadeiros acerca das alterações no mar ao longo do tempo, bem 

como suas percepções no tocante às mudanças na pesca quando estes iniciaram na atividade e 

atualmente, além das mudanças que ocorrem na produção pesqueira foram investigados, a fim 

de compreender melhor as transformações que vêm acontecendo na atividade dos 

pesquisados. 

Dos 20 jangadeiros entrevistados, 90% relataram perceber alterações no mar desde 

quando iniciaram-se na pesca, bem como a interferência destas mudanças no 

desenvolvimento da sua atividade, apesar de denotarem certa dificuldade na distinção entre 

causas e consequências. 

Dentre as causas abordadas destacam-se as mudanças climáticas, a poluição e a 

urbanização (gráfico 18).  

Como causas das alterações observadas no mar pelos jangadeiros (gráfico 18), as 

mudanças climáticas preconizadas por Neves; Muehe (2000) foram as mais comentadas, por 

50% dos pescadores:  

“Hoje em dia com a mudança do tempo, porque o homem quer saber mais do que 

Deus, o que está acontecendo? Deus faz por onde mudar os tempos, então é por isso 

que tá assim as mudanças desse jeito, a gente tá querendo ir atrás de pegar o peixe 

e não consegue, que tem muito vento e não tem como a gente ir pra maré” 

Jangadeiro J2 – mestre. 
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"Agora, em tempo, do tempo mudou muita coisa do tempo que eu comecei a pescar 

mudou muito, modo do clima, clima global, né, que o povo fala?” Jangadeiro J22 – 

mestre. 

 

 
Gráfico18: Percepção dos jangadeiros acerca das causas das mudanças ocorridas no mar. 

 

 Os jangadeiros afirmaram que a mudança no clima vem dificultando o 

desenvolvimento de sua atividade. E Neves; Muehe (2008) verificaram em sua pesquisa que a 

zona costeira é influenciada por agentes oceânicos, atmosféricos e continentais, motivo que a 

torna particularmente sensível a mudanças climáticas. Alterações na intensidade, na 

distribuição espacial ou na climatologia de ventos afetam os oceanos e os corpos d‟água 

costeiros, produzindo efeitos mais significativos. Existem, porém, outras formas de interação 

entre oceano e atmosfera que trazem conseqüências para o meio biótico e algumas atividades 

humanas, como por exemplo, vórtices da Corrente do Brasil influenciam localmente a geração 

e a propagação de ondas, bem como a qualidade das massas d‟água na plataforma continental; 

diferença de temperatura ar-mar, formando névoa, com prejuízos para a operação de 

aeroportos e navegação costeira; penetração da brisa marinha (maresia) afetando materiais e 

estruturas na zona costeira. Estes autores discutem que as mudanças climáticas exercem 

influência nos mares, afetando a navegação, fator que tem sido verificado na atividade 

jangadeira, conforme relato dos entrevistados. Com o acompanhamento cotidiano destes, foi 

possível observar as dificuldades enfrentadas para realizarem sua atividade, devido à presença 

de fortes ventos, somados, em alguns casos, a chuvas, os quais diversas vezes impediram os 

pescadores de saírem para expedição de captura, isto foi visualizado principalmente nos 

meses de junho a setembro. 

Conforme preconiza Araújo; Costa (2003) a poluição no ambiente marinho, afeta 

diretamente comunidades tradicionais, como os pescadores artesanais. Ela foi citada por 45% 

dos jangadeiros, como fator que influencia e caracteriza as mudanças no mar:  
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O clima foi mudando devido essas poluição que tá surgindo no meio ambiente e de 

15 anos atrás pra 10 anos mais ou menos a gente começou a verificar que as coisas 

tão tudo mudando. (Jangadeiro J14 – mestre). 

 

Mudou principalmente a poluição, o mar hoje não é como antigamente, o mar hoje 

você vê muita coisa dentro do mar, lixo demais, todo lixo você vê, agente vê, é muito 

lixo, saco, saco plástico, margarina, coisa de rio, garrafa, isso tudo agente, isso 

tudo agente vê aboiado, e o que estão afundados que ninguém nem vê, entendeu? 

Então, mudou muito, e como aqui na costa, aqui na costa hoje você pega um peixe 

hoje, amanhã não pega porque muita gente se bronzea, passa aquele bronzeador e 

fica no sol se bronzeando e quando dá um tempo vai para a água, aquela água fica 

aquela coisa em cima da água, aquela nata em cima da água do óleo e aquilo vai 

fazendo aquela catinga na água e o peixe com certeza ele se afasta” (Jangadeiro J10 

– mestre). 

 

 

A urbanização tratada por Silva (2005), Silva (2007), Monteiro (2007), Santos (2008), 

foi observada como interveniente no desempenho da atividade e mencionada nos comentários 

de 10% dos Jangadeiros:  

 
“Aí dá muita diferença dos anos anteriores que a gente pescou, ponto de referência. 

Porque a gente sai hoje, a gente arreia uma âncora aquí, aí a gente olha pra terra e 

vê aquele prédio e diz: a âncora ficou em frente àquele prédio no começo da rede a 

gente saí arriando, aí vê vai abrindo, quando vai puxando ele vem fechando, é um 

ponto de referência” (Jangadeiro J1 – mestre). 

  

“Tem, tem diferença que quando eu comecei a pescar não tinha essa ruma de luz 

aquí na praia, hoje em dia é cheio de luz. O peixe fica mais difícil devido o claro 

também, né?” (Jangadeiro J4 – mestre). 

 

Esses três fatores (mudanças climáticas, poluição no ambiente e urbanização) foram 

expostos pelos jangadeiros para caracterizar as alterações no mar, os quais, em sua maioria 

não percebem que tais fatores explanados estabelecem uma relação de causa e consequência, 

denotando a relevância acerca do trabalho com estes sujeitos para que sejam conhecedores da 

realidade na qual se encontram inseridos, podendo se tornar agentes modificadores dessa.  

No tocante, às consequências ocasionadas pelas alterações no mar (gráfico 19), 55% 

dos jangadeiros pesquisados mencionam a redução do quantitativo pesqueiro e 25% a busca 

por pesqueiros mais distantes.  

Abdallah; Bacha (1999) em sua discussão expõe que a oscilação na produtividade da 

pesca artesanal fundamenta-se, na sobreexploração do recurso pesqueiro marítimo e Silva 

(2007) destaca que os principais pescados do Brasil há décadas vêm sendo explotados além da 

cota máxima de captura, o que tem provocado redução vertiginosa nos estoques naturais. 

Estes autores em suas pesquisas averiguaram que a redução de produção nas expedições de 
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captura é real. Na pesca com jangadas essa problemática foi evidenciada, conforme falas dos 

jangadeiros: 

 
“Porque antigamente nós saía a pescar à tarde, que nem nós sai por esse mês 

agora, nós chegava com uns 20 kg, 30 kg de peixe. E hoje se chegar com 10kg é 

uma salvação pra gente” Jangadeiro J3 – mestre. 

  

“Agora o que mudou foi só os peixe que antigamente pegava mais, agora diminuiu 

bastante” Jangadeiro J2 – mestre. 

 

“Antigamente você pescava todas hora, toda hora matava peixe; hoje tem os 

horários do peixe correr mais, eu não seio que mudança é essa, né?” Jangadeiro J4 

– mestre. 

  

Tal redução pôde ser observada, com o acompanhamento das jangadas após o retorno 

das expedições de captura. Em diversos casos, os jangadeiros não fisgaram nenhum peixe ou 

capturaram apenas para alimentar suas famílias. 

 
Gráfico 19: Percepção dos jangadeiros acerca das consequências das mudanças ocorridas no mar. 

 

A busca por novos pesqueiros em águas mais distantes segundo Hargreaves; Pimenta 

(2000) ocorre devido à situação dos sistemas litorâneos e à baixa produtividade provocando 

cada vez mais repercussões visíveis no cotidiano dos pescadores, que se distanciam da costa 

em busca de melhores pescarias, esta situação foi citada por 25% dos jangadeiros (gráfico 19) 

como uma das alterações no mar: 

 
“Eu ia mais perto, mas agora, na época que nós tamo hoje que os tempo muda, nós 

tamo pegando ele (peixe) mais distante” Jangadeiro J8 – ajudante/mestre. 

 

“Ah vai muito mais longe. Antigamente agente num andava meia hora, aí pertinho 

aí agente já via (peixe)...” Jangadeiro J19 – ajudante/mestre. 

 

 Com relação às consequências ocasionadas pelas mudanças climáticas Neves; Muehe 

(2008) preconiza que estas afetam a temperatura dos oceanos e podem se reverter em 
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alterações térmicas na atmosfera, disparando um processo que se auto-alimenta 

perigosamente, tendo em vista o balanço térmico entre oceano e atmosfera. Localmente, as 

diferenças térmicas entre o oceano e o continente influem no regime de brisas, marinhas e 

terrestres, com conseqüências sobre o transporte eólico de sedimentos e circulação 

hidrodinâmica das águas costeiras. Portanto, alterações climáticas meteorológicas causam 

mudanças de clima de ondas, que por sua vez provocarão mudanças na forma e posição das 

praias. Silva, Azevedo (2008) discutem que a mudança do clima global e regional exerce 

grande influência nas atividades humanas e econômicas, uma vez que o clima compromete 

diretamente a produção e Bertapeli (2008) alerta, através do Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas – 2001 (IPCC) que o aquecimento global teria graves impactos sobre os 

mares, ameaçando tanto à vida marinha, quanto às populações costeiras. No que concerne a 

essa abordagem, várias foram às questões verificadas pelos jangadeiros no cotidiano de sua 

atividade de trabalho (gráfico 20).  

 

 
Gráfico 20: Percepção dos jangadeiros acerca das consequências das mudanças climáticas. 

 

Metade dos jangadeiros pesquisados percebeu essa problemática e destacou como 

consequências mais freqüentes: o mar revolto (15%) e mudanças na direção dos ventos 

(15%): 

“Tem, tem muita diferença, porque antigamente o mar era mais manso, a gente via 

que ele era mais manso” Jangadeiro J22 – mestre. 

 

“Vejo, porque é tudo diferente, até o mar é diferente”. Vejo o mar brabo, o mar 

balançado” Jangadeiro J15 – mestre. 

 

“Mudou e muito, é uma diferença grande. Nessa época agora que a gente tá, nesse 

mês (novembro/2009) o vento era um vento brando e hoje teve diferença desse mês 
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por que a gente esperou um vento brando, tá aí hoje o tempo como é que tá, então 

isso é mudança de tempo” Jangadeiro J1 – mestre. 

 

“Um dia se sai pro mar com o vento bom, aí quando você chega lá pega um 

temporal, volta totalmente diferente é muito vento, meio perigoso” Jangadeiro J9 – 

mestre. 

 

Além dessas, mudanças nas estações do ano (10%), ressaca de maré (5%) e avanço do 

mar em direção a terra (5%). No tocante aos 10% dos jangadeiros que relataram as estações 

do ano não serem mais bem definidas destacam-se os comentários: 

 
“Não sabe qual é o tempo de verão, ninguém sabe qual é o tempo de inverno, tudo 

mudou assim” Jangadeiro J13 – ajudante/mestre. 

 

“A gente já não tem um inverno certo, o verão certo, o outono, nem a primavera 

porque os clima tá mudando o meio ambiente e as pescaria também tá mudando” 

Jangadeiro J14 – mestre. 

 

Em uma das restituições e validações realizadas com os jangadeiros J3 – mestre, J9 – 

mestre e J23 – ajudante percebeu-se através de suas discussões, que a pesca de verão e de 

inverno (discutidas no item 4.4.3 do capítulo 4) já não podem ser definidas pelos meses, 

devido às mudanças climáticas. Segundo os jangadeiros, ao longo dos anos essas mudanças 

foram alterando os horários da pescaria, culminando no fato de não conseguirem mais prever 

os meses certos para as pescarias de inverno e de verão, como anteriormente o faziam.  

Quando indagados sobre os meses em que ocorre a pesca de verão e a de inverno, os três 

pescadores chegaram ao consenso de que não conseguem mais defini-los: “mudou de 

antigamente para hoje” Jangadeiro J3 – mestre e os outros dois concordaram, visto que, não 

conseguiram estabelecer os meses para tais pescas. Para tanto, é mais plausível, se utilizar das 

terminologias “pesca de gelo” e “pesca de ida e vinda”, conforme também denominado pelos 

jangadeiros para as pescarias de verão e inverno, já que não é mais possível mensurar os 

meses para cada tipo de pesca. A pescaria a ser realizada vai variar de acordo com as 

condições climáticas que se está vivenciando, conforme relatos dos jangadeiros em um 

momento de restituição e validação coletiva: “Hoje em dia nós só sabe o que é inverno e 

verão pelos meses, mas pelos ventos mesmo, ninguém reconhece não” (J2 – mestre). “Tem 

meses que agente pega peixe no inverno melhor do que no verão” (Jangadeiro – J9). 

Neste contexto, se adéqua a discussão acerca das alterações nos horários da pesca, do 

período que os jangadeiros começaram a sua atividade para os dias atuais. 45% dos 

jangadeiros analisados percebem que as mudanças ocorreram em virtude de motivos diversos, 

como variações no tempo: 
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“De pobrema ambiental não teve não, mas foi por causa do peixe mermo, os tempo 

vem mudando e os peixes vão mudando também. Antigamente a gente pescava mais 

de dia, a gente pegava muito peixe de dia, a gente pescava mais de dia.  Hoje só é 

mais à noite. A gente pescava muito de dia mermo e pegava muito peixe, pegava 

muito peixe de dia” Jangadeiro J15 – mestre. 

 

A partir dessa fala constata-se a percepção do jangadeiro J15 - mestre acerca da 

mudança nos tempos, que segundo ele, provoca mudanças nos peixes também. Entretanto, ele 

expõe que isto não corresponde a um problema ambiental, ou seja, o jangadeiro não percebe 

que essa mudança é decorrente de pressões ambientais (como exemplo, a sociedade para 

atender suas necessidades, tem aumentado a emissão de poluentes, que intensificam o 

aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas), elucidando a necessidade 

de conhecer melhor essas questões.  

40% dos jangadeiros pesquisados acreditam que não houve mudanças significativas 

nos horários de saída para a pescaria, sendo estas em torno de 30 minutos a 1 hora – um curto 

espaço de tempo, ao se considerar a duração da pescaria, por isso não as consideram 

relevantes: 

“Não, o horário é o mermo, sempre sai de madrugada, quando não é de madrugada 

é de tarde, os horários sempre é os mermos. Às vezes tem hora que sai mais cedo, 

hora que sai mais tarde, mas sempre é quase o mesmo horário” Jangadeiro J17 – 

ajudante. 

 

 

“Não, os horários é o mesmo. O que mudou um pouco foi o tempo, né?” Jangadeiro 

J3 – mestre. 

 

“Os horários de antigamente é a merma coisa de hoje. Tem dia que muda as maré, 

né? Mas os horário é a merca coisa” Jangadeiro J16 – mestre. 

 

 

No entanto, estes mesmos jangadeiros, abordam em suas falas que o tempo, os ventos 

e o mar estão mudando, e provocando pequenas variações nos horários de pesca. Sendo assim, 

confirma que as alterações, por menores que sejam, são decorrentes das mudanças climáticas. 

Outro jangadeiro ainda destacou que a pesca durante o dia depende das variações no mar: 

“por que no período de água suja o peixe só cai durante o dia, quando a água é limpa o peixe 

só cai à noite, não cai de dia” Jangadeiro J2 – mestre. Este ainda explicou que se a água do 

mar se encontrar límpida o peixe enxerga a rede, desviando dela.  

A redução do quantitativo pesqueiro, também foi abordada pelos jangadeiros nas ações 

conversacionais. Este tema, discutido por vários autores, a exemplo de Silva (2007) que 

preconiza: a pesca vive uma crise mundial sem precedentes. Segundo o autor, o que antes 
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eram apetrechos, hoje são equipamentos de alta tecnologia que varrem os oceanos, mares e 

rios, capturando recursos pesqueiros de forma insustentável, comprometendo o recrutamento 

de novos indivíduos, gerando sobrepesca, produzindo a insustentabilidade das populações de 

pescado e de pescadores(as). Teixeira (2009) relata que a pesca moderna é uma indústria 

dominada por frotas de pesqueiros que não respeitam o tempo necessário à natureza de repor 

as espécies. Tais fatores acarretam efeitos à pesca artesanal, à economia e à qualidade de vida 

dos jangadeiros. 

No que concerne às causas relacionadas à redução dos estoques pesqueiros, diversos 

fatores foram apontados pelos jangadeiros (gráfico 21). 

 
Gráfico 21: Percepção dos jangadeiros acerca das causas da redução do quantitativo pesqueiro. 

 

A poluição, identificada pela presença de plásticos, esgoto, óleo bronzeador, barulho, 

gasolina do motor das jangadas, entre outros, foi destacada por 55% dos jangadeiros, como 

apresentado nas falas, a seguir:  

 

“Porque a gente saía pra maré não via sujeira nenhuma no mar, não tinha nenhum 

esgoto pra beira da praia, né? Tomava banho sossegado, pescava sossegado, hoje 

em dia se você pega o peixe às vezes tira uma coisa de dentro dele, tira uma sacola 

plástica como já aconteceu de eu tirar da boca de um cação” Jangadeiro J2 – 

mestre.  

 

“Aí o negócio da pesca, de hoje pra antigamente, dava mais peixe, hoje está mais 

fraco, tá mais fraco porque é muita poluição no mar, esgoto, esse negócio de passar 

no corpo? Óleo Johnson’s, tá entendendo? Isso aí acaba, que fica aquela nata em 

cima do mar, então o peixe não se dá com aquilo não” Jangadeiro J8 – 

ajudante/mestre. 

 

“Porque você vê que hoje em dia melhorou pra gente de fato que dá uma segurança 

o motor, mas em compensação tá espantando cada vez mais a pesca da gente. A 

gente mermo tá destruindo a própria pescaria da gente” Jangadeiro J14 – mestre. 
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 35% dos jangadeiros analisados relataram a urbanização, haja vista a intensa 

iluminação ao longo da praia, a qual segundo os jangadeiros afasta os peixes da região 

costeira, de acordo com os comentários:  

“Aquí em Ponta Negra dava muito do cação, depois que colocaram as luz, esses 

poste na beira da praia, o cação se afastou-se da costa” Jangadeiro J6 – mestre. 

 

“Antigamente essa praia da gente nem luz tinha, era escuro, o peixe andava muito. 

Agora tá muito claro. Muito barulho de motor, isso e aquilo” angadeiro J9 – mestre. 

 

30% dos jangadeiros destacaram o aumento do número de embarcações (jangadas); a 

pesca predatória (30%) devido a prática dos mergulhadores e captura de peixes de tamanho 

inadequado (estágio juvenil) e em período de reprodução (“ovados”– gônadas maturadas), 

como observado pelos pescadores:  

 

“Por causa que é muita jangada agora, muita embarcação pescando no mar, você 

só tirando e não botando como é que vai ter sempre bastante?” Jangadeiro J11 – 

mestre. 

 

“Hoje o que eu vejo de diferença do mar é que antigamente a pescaria era muito 

boa, ninguém passava fome, nem necessidade, nem se aperriava, porque todo dia 

que agente ia era 50, 60 quilos de peixe todo dia, se fosse de tarde era 150 quilos, 

200, se fosse de madrugada era 80 a 40 quilos, então era muito pouca embarcação 

não existia esse negócio de compressozeiro (mergulhadores), esse negócio de 

malhadeira” Jangadeiro J19 – ajudante/mestre. 

 

 Niederle, Sacco dos Anjos (2005) e Teixeira (2009) discutem que o crescimento das 

embarcações industriais de pesca, muitas delas praticando a pesca predatória, a poluição 

industrial e urbana das águas e a recorrência de ciclos ecológicos desfavoráveis, 

proporcionou, nos últimos anos, uma redução significativa dos cardumes, principal fonte de 

renda dos pescadores artesanais. 20% dos jangadeiros relataram que a pesca industrial 

acarreta um prejuízo sem precedentes à atividade artesanal: 

 “Tá afetando sim, que se fosse só a gente aquí era mais fácil. Agora é muita gente 

pescando de fora, pra você ver esses barcos que encaiô aí, já tem gente invadindo 

nosso mar, tirando, tirando e o peixe custa a crescer. E a pessoa tirando todo dia, 

como é que ele vai crescer? Acabar não acaba não, mas enfraquece a nossa 

pescaria” Jangadeiro J4 – mestre. 

 

“As empresas grande que chegaram aquí, que não tinha isso aquí, começaram a 

inventar importação, e muitas vezes prejudica a gente porque o que agente pegava 

aquí por terra, quem tá pegando é eles porque tem qualidade, tem material pra 

pegar e agente não tem, tá entendendo? E eles tem material de qualidade pra pegar 

e a gente não, e ai o que afetou a gente foi isso aí” Jangadeiro J22 – mestre. 
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Além dessas, outras causas foram apontadas pelos jangadeiros, como o aumento do 

número de pescadores (15%), do esforço de pesca,  e a concentração das capturas em um 

mesmo local:  

“Porque pra você ter uma idéia a gente saía aqui com 7 redinha que eu pescava na 

jangada do Jangadeiro J12, então eu saia daqui mais Jangadeiro – J12, passava o 

dia todinho, quando chegava era 80, 100Kg de peixe com 7 redinhas ele tinha. Hoje 

em dia na minha jangada tem 18 redes, na dos outros tem 20, 25 redes chega com 

10Kg de peixe, 2Kg de peixe, 8Kg de peixe. Um horário assim bom que pega 100Kg, 

200Kg.” (J2 – mestre). 

 

“Eu creio que vem tudo de pescaria né? Milhares de pescadores tiram peixe de 

dentro do mar. Eu creio que enfracô por causa disso. É muita gente pescando, não é 

só uma ou duas pessoa não, se fosse só um ou dois pescando peixe tinha franco aí. 

Tem milhares, né só um não, muita gente pescando” Jangadeiro J16 – mestre. 

  

 As mudanças climáticas abordadas por Neves; Muehe (2008) e Silva; Azevedo (2008) 

foram comentadas por 15% dos Jangadeiros, como causa da redução na produção pesqueira: 

 
“Rapaz antigamente tinha muito peixe e sabe por quê? Porque não tinha muita 

navegação, não tinha muita poluição, chovia direitinho” Jangadeiro J13 – 

ajudante/mestre. 

 

“A gente quando vai às vezes fazer um pescado não consta a quantidade de peixe 

que a gente quer porque as mudanças climática tá afastando cada vez mais os 

peixes da costa e do setor de pesca da gente em alto mar. A gente no lugar de fazer 

um pescado bom, de peixe grande, bom pra vender, a gente tá pegando de linha 

alguns peixe de água lá embaixo pra ver se tenta pegar algum grande ainda, mas tá 

difícil. Essa mudança climática tá demais” Jangadeiro J14 – mestre. 

 

 Percebe-se, a partir das falas desses pescadores, que a redução na produção pesqueira, 

se constitui como um fator efetivamente sentido/experimentado pelos jangadeiros de Ponta 

Negra. 

 

5.1.2 Geração de resíduos e poluição do ambiente de trabalho no cotidiano da pesca 

artesanal com jangadas em Ponta Negra 

A geração de resíduos seja oriunda do exercício da atividade jangadeira, ou 

proveniente da ação cotidiana do homem acarretam problemas no desempenho da pesca com 

jangadas. O aumento na produção de resíduos, atrelado à destinação inadequada, provoca 

conseqüências adversas, para vários setores e, principalmente no ambiente natural. A 

atividade jangadeira padece devido a essa problemática, pois depende consideravelmente das 

boas condições do ambiente marinho. Os pescadores têm enfatizado a presença de resíduos 

no mar e na costa, o que prejudica diretamente o bom desempenho do seu trabalho.  
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Pôde-se detectar a baixa consciência ambiental por parte dos pescadores de jangada da 

praia de Ponta Negra, Natal - RN, haja vista que se comportam de maneira a contribuir para a 

deterioração do ambiente marinho e costeiro, local do qual retiram o sustento de suas famílias. 

Dos 20 jangadeiros pesquisados todos relataram durante a ação conversacional, que 

utilizam mais de um local ou tipo de destino para os peixes pequenos e que não apresentam 

valor no mercado (ou não-comercializáveis), conforme gráfico 22.  

 
Gráfico 22: Locais de destinação dos peixes pequenos e não comercializáveis. 

 

De acordo com as ações conversacionais, junto aos jangadeiros, 35% declararam 

realizar a destinação adequada dos peixes pequenos e daqueles não comercializáveis, 

conforme as falas:  

 
“Quando eles tá vivo a gente solta pra o bichinho sobreviver, né? E quando tá 

morto a gente traz que um leva um, outro leva outro e finda todo mundo levando, 

não se istrói não” Jangadeiro J4 – mestre. 

 

“Morto a gente traz, agora ele tando vivo a gente solta” Jangadeiro J11 – mestre. 

 

Enquanto que mais da metade dos pesquisados (65%) informaram destinar esses 

peixes no mar ou em terra de maneira totalmente inadequada, como pode ser observado nos 

comentários a seguir: 

 

“O pessoal hoje só quer a maior parte é coisa boa, é o peixe melhorzinho quer 

comê; e a gente já pra não estragar e não ficar na beira da praia o fedô, a gente 

solta tudo no mar de volta. Não traz. Solta no mar vivo ou morto, nós solta” 

Jangadeiro J6 – mestre. 

 

“Bota no mato, sacode aí. E aquí na beira da praia, enterra aí” Jangadeiro J13 – 

ajudante/mestre. 
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 A grande produção de resíduos, que pode ser agravada com o destino agressivo ao 

meio ambiente, é um dos problemas enfrentados pela pesca conforme Repinaldo; Tonini 

(2007). O comentário do jangadeiro retrata que ele não percebe prejuízo algum com a sua 

atitude:  

“Eu solto pra alimentar os outros, que tá morto. Vivo ou morto eu solto. Só presta 

solta, peixe até grande eu solto. Eu sei que não serve pra mim eu solto na hora. O 

melhor é viver, né? E morto o outro se alimenta dele” Jangadeiro J16 – mestre. 

 

 Dos jangadeiros pesquisados, 80% relataram que o destino dos peixes vivos é o mar, e 

55% relataram também destinar os peixes mortos. No caso da destinação dos peixes mortos, 

verifica-se por parte desses trabalhadores, o que Araújo; Costa (2003) discutem: muitas 

pessoas, infelizmente, mantêm a falsa idéia de que os oceanos têm ilimitada capacidade de 

assimilar sem riscos, o imenso e contínuo aporte de poluentes e lixo. 

 

“A gente solta. Os que tá vivo vai-se embora, os que tá morto, nós solta morto, o 

bagre. Não é só o bagre não, é a caraúna. O peixe que não interessa nem a gente, 

nem a quem compra. Porque a gente trazer pra terra, às vezes nem a gente dando 

nem o povo que quer aquí não querem, porque é bagre, tá entendendo? Esse peixe 

nós joga, solta morto no mar. Esse aí nós solta. Isso aí não é só eu não, é todos os 

pescador faz isso mesmo. Tora os espinhos e solta aí pronto. Quando tá vivo ele 

escapa, mas quando não tá vai embora mar adentro” Jangadeiro - J22, mestre. 

 

 “Eu devolvo pra o mar porque se eu soltar ele lá no mar os outros peixe vão 

comer. E o peixe pequeno, quando ele não é bem vendável, que não dá pra vender 

direito, se ele vir vivo eu solto, se ele vir morto eu trago e já tem alguém que gosta 

daquele peixe, aí eu dou pra aquela pessoa que gosta do peixe. Mesmo que morra 

eu solta ele. Aonde a gente pega esse peixe e solta ele é muito longe quando ele for 

chegar lá em baixo já tem devorado ele, que chama lá água do raso, é lá fora, 

aonde é o canto principal dos peixes é no raso” (Jangadeiro - J2, mestre) 

 

 “Às vezes a gente rebola no mar morto ou vivo. Quando a gente traz dá aos 

pomberos que é os ajudantes. Traz 1, 3 bagre, 4” (Jangadeiro - J23, mestre). 

 

Dos pesquisados 80% afirmaram dispor os peixes pequenos e os não comercializáveis 

na praia ao chegar da pescaria, cujos destinos podem ser variados: para a coleta por parte da 

URBANA – Companhia de Serviços Urbanos de Natal (deixam na areia próximo as 

jangadas), diretamente no lixo ao desembarcar, enterrar, distribuir entre os ajudantes (roleiros) 

que auxiliam a estacionar a jangada ou entre pessoas carentes. Outros 10% destinam tais 

peixes em terrenos não habitados. 

A partir desses resultados é relevante atentar para as conseqüências decorrentes da 

destinação inadequada dos peixes pequenos ou não comercializáveis, visto que se lançados no 
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mar em grande quantidade contribuem para a depreciação das espécies que estão sendo 

descartadas. Se descartados na praia, caso não seja no lixo, acarretará prejuízos como o odor 

no ambiente de trabalho, bem como, contribuir para a proliferação de vetores endêmicos. 

Foi possível identificar, através das ações conversacionais, os tipos de resíduos 

gerados pelos jangadeiros no cotidiano de sua atividade de trabalho (gráfico 23).  

 
Gráfico 23: Tipos de resíduos gerados pelos jangadeiros. 

 

95% dos jangadeiros citaram, o plástico (Figura 35), em virtude do elevado uso para 

armazenar o alimento e, às vezes, o pescado, 80% as vísceras de peixe e 65% os restos de 

alimentos levados em suas jangadas para o consumo durante a pescaria, e são citados nas falas 

dos Jangadeiros:  

 
“É o seguinte, a gente trata o peixe na maré e joga o fato fora, na maré mesmo, ali 

mesmo ele come, ali pra eles é comida, não ofende não. Só a sacola plástica ou 

então o depósito quando a gente leva outra comida diferente de casa, que a gente 

traz o depósito de volta. Bolacha, biscoito, o lanche que a gente leva” Jangadeiro – 

J2 (mestre), 

 

“Às vezes a gente solta. Solta. Às vezes faz um pacotezinho assim, às vezes solta. É o 

mesmo tipo do fato de peixe. O fato de peixe, tá numa parede pescando, a gente tira 

o fato todinho e faz uma ruma né? Aí pega umas bolsas aí enrola, aí pega uma bóia, 

(...) a gente pega lá fora na maré. Aí solta, saí aquele pacotezinho. Aí num dia, não 

sabe aonde ele vai encalhar. Sei que afundar, ele não afunda que ele tá boiado. A 

gente faz isso” Jangadeiro - J21 (ajudante e mestre - atua mais frequentemente como 

ajudante) 

 

“Mas isso aquí é o seguinte, isso aí não afeta não porque o fato do peixe que a gente 

tira lá fora é pouco, aí já tem outro que come já. A gente tá tratando, ele tá 

comendo. Garrafa às vezes de refrigerante, esses negócio. Joga dentro do mar” 

Jangadeiro – J22 (mestre).  
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Figura 35: Plásticos utilizados pelos jangadeiros. 

Fonte: Fotos registradas pelo Jangadeiro mestre – J22.  Acervo Projeto Jangadeiros – UFRN  

 

Enquanto para 5% do total de jangadeiros o resíduo gerado em sua atividade de 

trabalho é o papel.  

Todos esses rejeitos coincidem com os descritos nos achados de Araújo; Costa (2003) 

e Turra, Maluf, Manzano (2008) que dão destaque a produção de resíduos e o descarte 

inadequado acarretando prejuízos a vida marinha. Nesse sentido, Turra, Maluf, Manzano 

(2008) discutem que apenas as fontes de poluição oceânicas (embarcações militares, 

comerciais, de pesca, de transporte de passageiros e de recreação) lançavam anualmente cerca 

de 7 milhões de toneladas de lixo no mar, incluindo material orgânico, (peixes mortos, são um 

exemplo) e cargas sólidas (metais, vidro, borracha, papel e outros materiais). Dessa forma, 

infere-se que a quantidade de resíduos descartados, tanto no mar, quanto na praia, é enorme e 

os impactos decorrentes destes também. 

Neste sentido, os jangadeiros têm ressaltado a poluição no mar e na própria costa 

prejudicando diretamente o desempenho favorável do seu trabalho. 

Assim, foi possível identificar os locais, bem como os resíduos gerados e dispostos 

pela própria atividade jangadeira; as características da poluição no ambiente de trabalho (no 

mar e/ou em terra); e a percepção dos jangadeiros acerca dessa poluição. 

Os gráficos 24 e 25 retratam a percepção dos jangadeiros quanto ao descarte de 

resíduos que realizam no mar e na praia, em virtude da geração de rejeitos oriundos do 

desenvolvimento da atividade. 

A partir da análise do Gráfico 24, percebeu-se que 70% desses trabalhadores 

pesquisados relataram descartar no mar vísceras de peixe, muito disso se deve a prática da 

evisceração dos peixes usados para consumo em alto mar, quando realizam a pesca de gelo 

(ver item 4.4.c, no capítulo 4):  
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“É, em alto mar mermo, o fato a gente solta no mar. Esse fato o outro peixe come, a 

gente bota o fato no anzol e solta pra baixo a gente pega ele. O peixe com certeza 

esse fato de peixe pequeno o outro come todinho” Jangadeiro – J9 (mestre) 

 

“A gente faz o tal do liguento, né? Aí, sobra aquele resto, lava a panela e vai 

lavando, lavando e vai jogando tudo no mar. Pedaço de peixe mermo quando nós 

termina de comer vai jogando as espinha dentro do mar. Os fato também joga tudo 

no mar, tudo sobre essas partes aí a gente joga tudo no mar, não traz nada” 

Jangadeiro – J1 (mestre). 

 

 
Gráfico 24: Percepção dos jangadeiros acerca dos resíduos que descartam no mar. 

 

55% dos jangadeiros destacaram descartar o plástico no ambiente marinho, 

corroborados pelos comentários:  

 

“Às vezes a gente guarda as bolsa, tem vezes que joga fora lá mermo, que a verdade 

tem que ser dita que às vezes o pessoal traz bastante e às vezes joga bastante. 

Quando a gente tá precisando das sacola a gente guarda tudinho, agora quando 

não tá aí joga” Jangadeiro – J11 (mestre) 

 

“Eu jogo é tudo lá no meio da maré. Às vezes a gente trata o peixe pra o liguento, aí 

pega a bolsa que não afunda, bota dentro, amarra, o caba joga e a maré sai 

levando” Jangadeiro – J15 (mestre). 

 

“Olha, eu vou ser bem sincero. Se a gente tivesse uma embarcações pra juntar saco 

plástico que a gente leva, por exemplo, compra 3 tomates e bota num saco, 2 cebola 

num saco, 01Kg de farinha num saco, um pacote de macarrão, que às vezes agente 

também usa lá, num saquinho, né? E se tivesse um canto assim que a gente pudesse 

juntar, a gente trazia um monte pra terra. Como a gente não pode juntar, a gente 

solta no mar, isso aí eu não vou mentir, né? Que dizer que a gente solta no mar a 

gente solta. Aí, não adianta eu dizer: não eu trago pra minha casa. Não, eu solto no 

mar. Tudo sobre saco plástico e papel a gente solta no mar” Jangadeiro – J1 

(mestre). 

 

45% destinam no mar os restos de alimentos levados em suas jangadas, como 

ressaltado nas falas dos jangadeiros:  
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“Agora banana, casca de banana, laranja a gente solta na água que aí não tem 

como agravar os peixes não” Jangadeiro – J2 (mestre)  

 

“Lá dentro, joga no mar, no mar, no mar. Vai se embora, pega o beco” (fazendo 

alusão aos restos de alimentos) Jangadeiro – J13 (mestre - atua frequentemente 

como ajudante). 

  

O plástico está entre os resíduos que acarretam maiores prejuízos, ao considerar 

aqueles descartados no desenvolvimento da atividade jangadeira, assim como em outras 

modalidades de pesca, conforme discutido por Araújo, Costa (2003) que preconizam o rápido 

aumento, nos últimos 50 anos, da produção de materiais sintéticos persistentes, mudando 

significativamente o tipo e a quantidade de lixo gerado. Nesta conjuntura, observa-se o uso do 

“descartável” sustentando a praticidade das sociedades, o qual ocasiona um alto custo 

ambiental. Turra; Maluf; Manzano (2008) também apontaram o descarte de matéria orgânica, 

ou seja, as vísceras e os restos de alimentos decorrentes das atividades de diversas 

embarcações. 

No que se refere aos resíduos dispostos em terra (na praia), constatou-se a partir das 

ações conversacionais que 80% dos jangadeiros declararam dispor as vísceras quando 

evisceram o peixe comercializado diretamente com o consumidor, colocando-as ao lado de 

suas jangadas à espera da coleta de lixo realizada em Ponta Negra ou diretamente no lixo, 

conforme comentários a seguir:  

 

“Mas como a gente não tem o saquinho ainda, a gente chega e coloca do lado da 

jangada. Aí passa o coletor da URBANA limpando e bota no carro de mão 

Jangadeiro – J1 (mestre) 

 

“Em terra (na praia), às vezes faz uma ruminha perto da jangada aí e o rapaz da 

Merquize, da URBANA vem, apanha e leva. Tem gente que faz isso, né? Alguém que 

tem consciência de limpeza faz isso, quem não tem consciência deixa jogada, quem 

quiser que varra, se não vier alguém pra varrer, mas quem tem consciência ajunta 

no cantinho, quando ele vem, passa, aí bota no lixo” Jangadeiro – J17 (ajudante)  

 

 
Gráfico 25: Resíduos dispostos em terra (praia) pelos jangadeiros. 
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É importante refletir acerca dos comentários, pois o jangadeiro J1 (mestre) expõe que 

como ainda não tem um dispositivo para armazenar os resíduos (se refere a um saquinho), os 

dispõem próximos à sua jangada e estes só são retirados quando os garis passam e os 

recolhem. Dessa forma, tais resíduos ficam expostos durante todo o período que os garis 

levam para passar, muitas vezes esse tempo é excessivo, caso a coleta tenha se realizado antes 

da disposição dos resíduos, favorecendo a proliferação de vetores endêmicos.  O jangadeiro 

J17 (ajudante) ressalta que quem tem “consciência de limpeza” pratica esse procedimento, 

em detrimento aos que não têm essa consciência por deixarem os resíduos espalhados. 

Todavia, verifica-se que em nenhum dos casos há uma conscientização ou sensibilidade 

acerca da destinação adequada desses resíduos, uma vez que deveriam ser armazenados em 

dispositivos apropriados, os quais existem no calçadão da praia, porém são pouco utilizados 

pelos jangadeiros, até mesmo pela distância (aproximadamente 300m) (figuras 36 e 37).  

 

 

Figura 36: Local de estacionamento das jangadas. Fonte: Foto registrada pelo J2 (mestre) no retorno da pescaria. 

 

 
Figura 37: Local de estacionamento das jangadas e início do calçadão da Praia de Ponta Negra, onde se 

encontram dispositivos de armazenar lixo. Fonte: Foto registrada pelo J2 (mestre) no retorno da pescaria. 

 

O descarte de materiais plásticos na praia foi o mais apontado por 75% dos 

jangadeiros pesquisados:  

“A gente joga no lixo ou bota nos cantinhos aí eles vai (garis), passa e leva” 

Jangadeiro – J11 (mestre) 

Área de Atracamento 

das jangadas 

Calçadão de Ponta Negra 

Atracamento das 

jangadas 

Início 



Ergonomia, Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Atividade de Pesca Artesanal com Jangadas: Estudo de caso na Praia de Ponta Negra, Natal-RN                Joyce E. M. Celestino  

131 
 

“Não, aonde nóis faz as compras vem aquela bolsa aí nóis tira uma e bota dentro e 

traz pra terra pra não jogar no mar. Bota na jangada, dentro da jangada(...). 

Coloco lá na praia mesmo, quando o camarada passar pra limpar, aí nóis bota lá 

no cantinho e ele pega e leva” Jangadeiro – J18 (ajudante). 

  

35% afirmam dispor neste local os restos de alimentos gerados em sua atividade de 

trabalho, conforme comentários, a seguir:  

 

“Olha, a gente quando leva a bolacha, pega aquelas bolsa que a gente tem, a gente 

coloca dentro do saquinho que nós leva, porque aí a gente pode precisar de colocar 

um peixe, ninguém joga fora não, a gente já chega (na praia) pega aquela bolsa e 

coloca” Jangadeiro – J6 (mestre) 

 

Ainda no decorrer da pesquisa foi possível constatar, a partir de observações e 

conversas informais com alguns garis da empresa terceirizada da Companhia de Serviços 

Urbanos (URBANA), responsável pela coleta do lixo na praia de Ponta Negra, que existem 3 

turmas para mantê-la sempre limpa. A primeira realiza as suas atividades das 4h às 12h 

contando com 12 trabalhadores, a segunda das 6h às 14h e a terceira das 12h às 20h, estas 

últimas com 16 garis. A primeira equipe desempenha a limpeza da praia durante todo o turno 

de trabalho, as posteriores são divididas e remanejadas para atender as necessidades da praia e 

também da Vila. Todo o lixo, até o primeiro semestre de 2009, era disposto em containeres 

(Roll-on Roll-off) com capacidade de armazenamento de uma tonelada. Atualmente utilizam-

se moloques (Figura 38), os quais ficam dispostos no decorrer do calçadão, porém não são 

suficientes para atender a produção de resíduos gerada pelos frequentadores da Praia de Ponta 

Negra. É importante salientar que todos os dias às 5h e às 20h, desses resíduos são recolhidos 

pelos funcionários da empresa, responsável pela manutenção daqueles dispositivos. 

 

               
Figura 38: Moloques – dispositivos de acondicionamento temporário de resíduos no decorrer do calçadão da 

Praia de Ponta Negra. 

 

Conforme preconizam Araújo, Costa (2003) fonte de riquezas supostamente 

inesgotáveis, os oceanos cobrem dois terços da superfície terrestre e há muito tempo servem 
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de depósito para todo tipo de resíduos produzidos pelo homem, desde efluentes líquidos 

sanitários ou industriais até as mais diversas classes de lixo, como plásticos, vidros e materiais 

radioativos ou tóxicos. Tal situação vem configurar o cenário de poluição no qual estão 

imersos os oceanos, em detrimento também da poluição que assola as praias e os córregos que 

acabam por lançar seus resíduos nos mares. 

No que diz respeito à poluição no mar (gráfico 26), 90% dos jangadeiros relataram que 

esta residia na presença do plástico, sejam na forma de sacolas plásticas (mais constante, 

segundo os pescadores), garrafas PET ou copos descartáveis. Tal fato foi observado através 

dos registros fotográficos (figura 39) feitos pelos jangadeiros e de acordo com as falas a 

seguir:  

“No mar já vi até cachorro morto, que mataram. Cachorro. Já vi timbu, saco 

plástico, tralha assim de mato que vem dos rios descendo dos mangues, tudo eu 

vejo. Garrafa plástica é o que você mais vê. Copo plástico. Quando tá nas 

enchentes os rios, né, bóia, enche, aí sai descendo pra o alto mar, nós vê muito” 

Jangadeiro – J3 (mestre)  

 

“Plástico demais, plástico tem muito, o que tem mais no mar é plástico, é 

margarina, resto de saco, é tudinho, resto de rede tem boiado” Jangadeiro – J6 

(mestre). 

 

 

Figura 39: Resíduos encontrados no mar pelos jangadeiros durante algumas expedições de captura. 

Fonte: Fotos registradas pelos Jangadeiros mestre – J2, J16 e J22.  Acervo Projeto Jangadeiros – UFRN.  
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Turra; Maluf; Manzano (2008) em sua pesquisa relatam que em 1975, a Academia 

Nacional de Ciências dos Estados Unidos estimou que os plásticos compunham cerca de 8 mil 

toneladas dos 7 milhões de lixo, lançados por fontes de poluição oceânicas. Ressaltaram ainda 

que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) calculou que 46 mil 

partículas de lixo plástico flutuem em cada 2,5 km
2 

dos oceanos. Cerca de 80% desse total 

chegam ao mar levados por ventos, pelo escorrimento da água das chuvas e por esgotos e rios, 

e 20% são lançados diretamente por embarcações. Santos (2005, 2006) retrata que o lixo 

marinho flutuante pode ser visto em todos os oceanos, inclusive em áreas sem presença 

humana, como no mar que circunda a Antártida. Pesquisadores da organização não-

governamental norte-americana Fundação Algalita provaram que, em determinadas áreas, a 

massa de plástico é superior à massa de organismos marinhos e grande parte desse plástico 

vem de rios que banham cidades costeiras.  

Tais discussões possibilitaram elucidar a realidade dos oceanos, os quais contêm 

grandes quantidades de plástico e concordaram com as informações relatadas pelos 

jangadeiros. 

 

 
Gráfico 26: Tipos de poluentes encontrados no mar pelos jangadeiros. 

 

A poluição do mar por esgoto, destacada nas pesquisas de Araújo; Costa (2003) e 

Turra, Maluf, Manzano (2008), foi mencionada por 45% dos jangadeiros entrevistados. A 

presença do esgoto sendo despejado próximo ao local onde as jangadas ficam atracadas 

(Figura 40) favorece um contato direto dos jangadeiros e das jangadas com os dejetos:  
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“Aqui tem é muito, desse esgoto aí...” “Onde tem descendo esgoto tem porqueira...” 

“Pra onde for tá...” Jangadeiro – J12 (mestre)  

 

 

“É, os esgotos polui mais sabe porquê? Porque toda a sujeira do esgoto sai pro 

mar. Porque se constrói um restaurante, uma pousada, um hotel, pra onde vai 

colocar aquela sujeira? Negócio de comida, negócio de fezes, banho, isso e aquilo 

outro, tudo se junta numa coisa só, que uma encanação só aquilo ali, pra filtrar 

uma coisa só. Então pra onde vai aquilo alí? Aonde é que eles vão jogar aquilo alí? 

Pro mar. E essas boca de lobo que o pessoal chama, jogaram essas boca de lobo 

para as praias e quando se chega numa praia, lá está aquela água derramando” 

Jangadeiro – J2 (mestre)  

 

“Esses esgotos vai pra dentro do mar. É ruim que os peixe se afasta. O peixe se 

afasta com esses esgotos aí dentro do mar. É ruim até pra tomar banho né?” 

Jangadeiro - J18 (ajudante). 

 

Ainda pode-se destacar o aumento do risco de contaminação do pescado, pois 

quando eviscerados na praia para venda direta ao consumidor, os jangadeiros lavam o peixe 

na beira da praia, na área que comumente há o lançamento dos esgotos. 

 

        
Figura 40: Saída de esgotos próximo ao local de atracamento das jangadas. 

 

40% dos jangadeiros também destacaram como poluição no ambiente marinho alguns 

materiais de metal, como tambores de óleo combustível:  

“Sempre, sempre nóis encontra uns tambor dentro do mar com óleo, com coisa véia 

dentro do mar, outros navios passam e jogam. É tambor com óleo, com lixo mesmo. 

Têm até uns dois mês atrás eu encontrei uns quatro tambor em cima de outros 

tamborzinho assim tudo cheio de lixo, lixo de pintura. Rede também tem vez que 

nóis acha, rede boiando que o barco perde” (Jangadeiro - J18 - ajudante).  

 

O óleo combustível também foi destacado por 25% dos jangadeiros, o qual segundo 

Turra, Maluf, Manzano, (2008) é proveniente de navios e barcos motorizados, como nas falas 

dos jangadeiros:  

 

Saída de 
esgotos 
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“É lixo demais dentro da maré, tem dia que a gente vê aqueles tambor de óleo, é 

dois, três que o cara encontra no mar com óleo (combustível) despejando, aquelas 

manchas de óleos, num pode fazer nada e o peixe aqui acolá vai morrendo” 

Jangadeiro - J17 (ajudante). 

 

“A gente vê navio descarregando combustível tóxico, a gente já passou até por um 

canal de óleo de combustível no mar, às vezes agente quer pescá naquele lugar, 

trazer um peixe e quando o pessoal sente o cheiro de combustível no peixe não quer 

comprá, né?” Jangadeiro – J14 (mestre). 

 

A gasolina utilizada nas jangadas se insere nesse contexto, porém os jangadeiros 

destacaram maiores problemas relacionados aos vapores orgânicos oriundos dessa, que 

segundo eles acaba por afastar os peixes, além de causar impactos à saúde do pescador, como 

cefaléia, irritação aos olhos, etc. 

O óleo bronzeador utilizado pelos banhistas também foi apresentado por 25% dos 

jangadeiros como fonte de poluição:  

 
“De poluição, porque se não tivesse nesse negócio de banhistas, óleo Johnson’s, 

esses negócio que faz nata no mar e até mermo esses motorizados também 

(confirmando o problema do óleo combustível), que elem derramam muito óleo no 

mar, quando a gente passa que vai correndo, a gente vê aquela nata de óleo em 

cima do mar, alí é a poluição mais grande que tem, tá entendendo?” Jangadeiro – 

J8 (ajudante/mestre) 

 

“Aqui na costa hoje você pega um peixe hoje, amanhã não pega porque muita gente 

se bronzea, passa aquele bronzeador e fica no sol se bronzeando e quando dá um 

tempo vai para a água, aquela água fica aquela coisa em cima da água, aquela nata 

em cima da água do óleo e aquilo vai fazendo aquela catinga na água e o peixe com 

certeza ele se afasta” Jangadeiro – J10 (mestre). 

  

No entanto, não foi encontrado nenhum estudo confirmando a relação causal do óleo 

bronzeador com o afastamento de cardumes.  

Araújo; Costa (2003) preconizam que grande quantidade de linhas, redes e outros 

artefatos de pesca é perdida no mar a cada dia, não só contaminando o ambiente, mas 

trazendo sérios riscos para peixes, aves, golfinhos e baleias. Tal fato coincide com a poluição 

provocada por utensílios da pesca, como redes de pesca explanada por 20% dos jangadeiros 

Além disso, 35% dos jangadeiros relataram como poluição no mar animais mortos, 

conforme falas dos jangadeiros:  

 

“É por cima e por baixo, é plástico, é pedaço de pau, é garrafa, é cachorro morto, é 

gato morto, tudo, tudo eu já vi na maré” Jangadeiro - J18 (ajudante/mestre);  

 

“A gente encontra tanto do troço véio, encontra até bicho morto que vem de cheia 

nesses rio que tem saída pra maré, acho que vem no embalo” Jangadeiro – J4 

(mestre). 
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30% dos jangadeiros destacaram a madeira como fonte de poluição no mar, relatados 

por alguns como sendo provenientes de restos de outras embarcações que sofreram algum tipo 

de acidente:  

 

“Não eu encontro assim, mas é negócio de pedaço de tábua, pau, navegação que 

navio tora, só pau mesmo, tábua que é torada, é leme isso aquilo outro, mas é 

negócio de acidente” Jangadeiro - J19 (mestre). 

 

“Cadeira, até geladeira a gente acha no mar, tudo, tudo. A gente tem encontrado 

essas cadeira, tem encontrado muito lixo, muito lixo. Muito, muito lixo, tem de tudo. 

Saco plástico, côco, pedaço de pau, é muita coisa, lixo demais” Jangadeiro – J9 

(mestre). 

  

 

O gráfico 27 refere-se aos poluentes encontrados na praia (terra) e 80% dos 

jangadeiros destacaram a problemática do esgoto. A poluição das praias urbanas de Natal em 

virtude da falta de saneamento básico, e a utilização das tubulações pluviais, para lançar além 

de águas de chuva, o esgoto. Foi denunciado por Tribuna do Norte 2010 que este é o mais 

expressivo agente poluidor presente na praia de Ponta Negra, conforme as falas dos 

jangadeiros:  

 

 “Esses esgotos vai pra dentro do mar. É ruim que os peixe se afasta. O peixe se 

afasta com esses esgotos aí dentro do mar. É ruim até pra tomar banho né? 

Jangadeiro – J18 (ajudante) 

  

“Sim que polui a praia esses esgoto. Os esgoto, os esgoto tão poluindo a praia. Os 

esgoto, que tão fazendo aí, fazendo o serviço aí diz não tá saindo não sei aonde, (...) 

tudo cheio de fezes, tá entendendo? Não pode dar qualquer chuvinha é fezes por 

todo o canto. Isso polui” Jangadeiro – J22 (mestre). 

 

 

 
Gráfico 27: Tipos de poluentes encontrados em terra (praia) pelos jangadeiros. 
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Para 30% do total da amostra a poluição presente na praia, consiste no material 

madeira, principalmente pelos palitos de churrasco e picolé deixados na areia pelos banhistas, 

como nas falas dos jangadeiros:  

“Muito aqueles pauzinho de churrasco, perigoso demais. Porque a pessoa que tem 

consciência come um churrasco daquele alí e coloca alí no saquinho, no lixo. Mas 

tem gente que come o churrasco e rebolo alí na areia, e você leva uma furada 

daquela vixe, como na semana passada o amigo da gente levou uma furada e foi 

batê no hospital com uma furada de churrasco” Jangadeiro - J9 (mestre)  

 

“E, palito de picolé. Que os caras vende o picolé, vende com o saquinho pra botar o 

palito. Mas deixa o cara jogar na praia. E isso vai sujando muita coisa” Jangadeiro 

- J10 (mestre). 

 

O plástico (20%), principalmente as sacolas plásticas, também foram destacados como 

poluição na praia, conforme comentários dos pescadores de jangada pesquisados:  

 

“Os ambulantes, em termos de côco, garrafa de água mineral, aqueles palito de 

churrasco” Jangadeiro - J2 (mestre). 

  

“Palito, essas bolsa (sacola plástica). Eles (garis) alimpa, mas ainda fica. 

Jangadeiro – J16 (mestre) 

 

É importante ressaltar que resíduos leves como o plástico são facilmente transportados 

pelos ventos, assim facilmente podem chegar ao mar e serem carregados quando a maré 

enche, podendo transpor milhares de quilômetros no mar. Exemplo disso foram os resíduos 

(Figuras 41 e 42) observados e coletados no mutirão de limpeza ocorrido no dia 24.09.2010, 

realizado pelo Projeto Tamar, do Instituto Chico Mendes de Bioconservação em parceria com 

o Projeto Jangadeiros, nas praias situadas na ZPA-6 Morro do Careca e seus cordões dunares, 

cuja área é de responsabilidade da Força Aérea Brasileira – Centro de Lançamento Barreira 

do Inferno. 

           

                

Figura 42: Alguns dos resíduos encontrados no 

decorrer do mutirão. Praia do Alagamar, 

22/10/10, às 10 horas. 

 

 

Figura 41: Jangadeiro coletando resíduos 

Praia do Alagamar, 22/10/10, às 10 horas. 
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Além das vísceras de peixes (20%) e, dos cocos (20%) deixados por banhistas e 

ambulantes na areia da praia, verificadas nos discursos dos jangadeiros, a seguir: 

 

“Tinha muito, mas agora ocorre pouco é o próprio pescadô de limpá o peixe e 

deixar os miúdo do peixe, as vísceras na terra e chega até nós pisar mermo por falta 

de cuidar” Jangadeiro - J14 (mestre) 

 

“E aquí em terra quando a gente chega vê sujeira, mas tem gente que pega o lixo e 

começa a espatifar e o resto é o que eu acabei de dizer, é os fatos que tem gente que 

não apanha, deixa espatifado na beira da praia, a maré vem e fica sacodindo pra 

cima e pra baixo, aí começa o fedor na beira da praia” Jangadeiro - J17 (ajudante). 

 

 “Tem, às vezes sujeira que os outro deixa. Aqueles côco verde, latinha de cerveja, 

de refrigerante, tudo a pessoa vê na praia” Jangadeiro - J11 (mestre). 
 

 

5.1.3 A pesca de arrasto e a rede de espera: influências/reflexos sobre a pesca artesanal 

com jangadas 

 A pesca de arrasto em Ponta Negra é de caráter artesanal, desempenhada na beira da 

praia com o uso de redes de arrasto, as quais são de 35 m por 6 m, cuja malha é variável, 

dependendo dos organismos que se deseje fisgar. Como nessa, os pescadores capturam até 

camarões, a malha apresenta comumente 2 cm.  Existe ainda a pesca de arrasto de fundo, a 

qual não é realizada em Ponta Negra, mas também foi lembrada por alguns jangadeiros 

durante as ações conversacionais. Essa executa o processo de captura dos organismos em alto-

mar, com o auxílio de equipamentos que faça o arrasto e suspenda as redes para realizar a 

despesca na embarcação. 

 As redes de espera são utilizadas em Ponta Negra pelos pescadores de canoa e também 

por jangadeiros. Tais redes ou malhadeiras são as mesmas utilizadas pelos jangadeiros nas 

pescas de gelo e ida e vinda (conforme discutido no item 4.4.3, capítulo 4), e são 

denominadas de espera, em função destas serem arriadas e deixadas no mar pelos pescadores, 

os quais relataram que só voltam para retirá-las após um período que pode variar de 5 a 12 

horas. As malhas dessas redes podem variar de 30 mm a 50 mm dependendo das espécies que 

se deseje capturar. 

Observou-se que 50% jangadeiros não percebem os problemas ocasionados pela pesca 

artesanal de “arrasto” ao meio ambiente e à atividade jangadeira, pois afirmam que os peixes 

capturados por essa modalidade são diferentes dos que eles capturam: 
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“Não, da gente não que a gente não pesca os peixe que eles pega. Eles pega aqueles 

sardinha, aqueles camarões, e a pesca da gente é lá fora peixe grande, por causa 

deles que a gente pega os peixe grande, a gente compra as isca a eles, esses 

peixinho é danado pra pegá peixe grande” (Jangadeiro - J11 - mestre). 

 “Na beira da praia, aquilo alí não incomoda ninguém não. Aquilo alí, ele só pegam 

aquele peixinho alí por safra, por tempo, que já era pra tá pegando pra você ver, tá 

vendo? E não tão de jeito nenhum, pra você vê como as coisas tá mudado” 

(Jangadeiro - J15 - mestre).  

 Verificou-se que 50% dos pesquisados percebem os problemas inerentes a pesca de 

“arrasto”. 40% relacionaram os problemas da pesca de arrasto afetando a atividade jangadeira, 

conforme comentários, a seguir: 

“Porque pega muito peixe miúdo, tá entendendo? Peixe que deve crescer, né pra 

nós pegar, pra nós pegar. Aí eles pegam, deixa na beira mar, morrem. Nem dá a 

um, nem dá a outro, tá entendendo? Só escolhe os melhor e o resto que é pra 

crescer, fica lá na beira da praia, sacudido...! Uns 8 meses, 9 meses podia tá 

pegando já eles, sabe?” (Jangadeiro J3 – mestre). 

“Agora tem pescaria que nem chega a época da pescada, ela tem um período que 

ela gosta muito de andar a beira do mar, da praia e o pescadô de jangadeiro gosta 

muito de arriar a rede no setor do pessoal que tá dando a rede de arrasto, aí 

começa as briga entre os dois lados” (Jangadeiro J14 –mestre).  

 Os outros 10% relacionaram a pesca de arrasto ocasionando problemas apenas ao meio 

ambiente, de acordo com as falas: 

“Na praia aquí às vezes acontece que às vezes pega bastante peixe ai não tem quem 

compre e deixa tudo jogado na beira da praia. Agora aí é com eles que pescá isso aí 

(pesca de arrasto), eu tô por fora” (Jangadeiro J11 – mestre). 

 Diversos problemas que afetam a pesca artesanal com jangadas em Ponta Negra, 

oriundos da prática pesqueira do “arrasto”, seja artesanal ou industrial, foram elencados pelos 

jangadeiros (gráfico 28). A destinação inadequada dos peixes pequenos, que ficam dispostos 

na beira da praia, no caso do arrasto artesanal, foi mencionada por 50% dos jangadeiros como 

o principal problema desse tipo de pesca, verificado nas falas a seguir: 

“Influencia com certeza, é muita matança de peixe miúdo, eles tiram o maiorzinho e 

os miúdos eles deixam todo na beira da praia” Jangadeiro - J9 (mestre). 

“Eu acho errado esse lado do arrastão. O arrastão, ele pescando aqui, com certeza 

ele tem acesso de botar o peixe no lixo, os que ficar. É só ele usar um balde na hora 

que tá despescando e botando os miúdos, que não, que morreu, porque têm uns que 

morrem rápido” Jangadeiro - J10 (mestre).  
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Gráfico 28: Problemas gerados pela pesca de “arrasto” destacados pelos jangadeiros. 

 

 De acordo com Motta (2010), as redes de arrasto – principal artefato utilizado tanto na 

pesca artesanal quanto na pesca industrial do camarão – são predatórias por definição. Elas 

têm malha pequena e baixa seletividade, ocasionando a captura de um elevado número de 

espécies (siris, peixes e algas, além de outros organismos marinhos) ainda juvenis, as quais 

costumam ser descartadas. “Além das espécies coletadas acidentalmente, que constituem os 

rejeitos da pesca, durante a operação, as redes também desestabilizam as comunidades 

bênticas, que são grupos de organismos que vivem no fundo do mar, como moluscos, 

poliquetas e algas”. 

Outro fator determinante foi relatado por um roleiro (pessoa que ajuda a 

colocar/retirar a jangada do mar), o qual ao terminar de ajudar a pôr a embarcação no mar 

reclamou: “tá bom dos garis fazerem a limpeza na praia” evidenciando a presença da fauna 

acompanhante proveniente da pesca de arrasto. Um jangadeiro também ressalvou a presença 

de organismos marinhos ao longo da areia, declarando que o interesse dos pescadores de 

arrasto está nos peixes maiores e os menores ficam dispostos na beira da praia e viram lixo: 

 
É muita matança de peixe miúdo, eles tiram o maiorzinho e os miúdos eles deixam 

todo na beira da praia, eles pegam muito peixe, mas ele escolhe o maior e o menor 

eles deixam na praia morto. O pessoal, alguém leva algum, sai escolhendo aquele 

melhorzinho e os outros que não querem, deixa tudo na beira da praia. (Jangadeiro 

J9 - mestre) 

 

Observou-se na Praia de Ponta Negra diversidade de organismos marinhos, desde 

peixes, crustáceos e moluscos (figura 43), todos em tamanho juvenil. Estes foram 

visualizados em meio a algumas cabeças e pedaços de peixes, ao sargaço (ou cisco, como os 
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pescadores denominam) e alguns materiais recicláveis, como garrafas, pedaços de plásticos, 

de metal, etc. Assim, a pesca de arrasto, também conhecida como pesca de mangote, é uma 

das principais contribuintes para deixar fauna acompanhante na areia da praia. “É errado que 

o cabecinha de coco fique na praia porque ele cresce” (Jangadeiro J12 - mestre). 

 

Figura 43: Organismos (peixes, crustáceos, moluscos, etc.) descartados na Praia de Ponta Negra em decorrência 

da pesca de arrasto. 

 

A alta mortandade de peixes pequenos foi citada por 35% dos jangadeiros, tais peixes 

são capturados pelas redes de “arrasto” que possuem na maioria das vezes uma malha inferior 

à adequada e, em função desses não apresentarem valor de mercado, terminam descartados na 

beira da praia, acarretando problemas, como a poluição do ambiente de trabalho, a redução 

nos estoques das espécies capturadas, dentre outros: 

“A pesca de arrasto ela só afeta mais os peixinhos miúdos, que realmente deveria 

ter uma malha pra cada tipo de peixe” Jangadeiro – J1 (mestre). 

“Prejudica assim porque mata muito peixe pequeno, aquele peixinho pequeno morre 

muito peixe” Jangadeiro – J16 (mestre). 
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 Além desses, problemas relacionados à pesca de arrasto industrial, realizada em alto 

mar foram destacados: a destinação inadequada no ambiente marinho de espécies que não são 

alvo de captura (5% dos jangadeiros), ou seja, aqueles exemplares de espécies em tamanho 

sem interesse comercial que são devolvidos, a maioria já mortos ao mar, o que segundo 

Castro (2000) pode prejudicar a produtividade pesqueira das embarcações atuantes naquela 

determinada região ou no entorno dela. Um jangadeiro expressou bem a sua visão acerca 

dessa problemática:  

“Agora os espinhel, as empresa grande influi que o peixe que vinha pra costa não 

vem mais porque já é matado no meio do mar, 50, 60 milha no mar que é as 

empresa grande aí mata o agulhão de vela que vinha pras parede não vem mais. 

Eles mata e rebola, eles só quer o atum, o meca, o dourado que é o peixe de 

primeira. Ah, é de uma tonelada afora por dia no mar de volta a pesca legal. Mas é 

legal pra eles porque eles pagam ao Governo uma taxa. Eles pegam o cação tira as 

aba e rebola o corpo, esse cação que vinha pra costa não vem mais. A pesca 

predatória que chama a industrial que é as empresa grande que acaba o meio 

ambiente também. E o pescadô sempre é o prejudicado porque é o pequeno, o 

pequeno sempre é o prejudicado, o grande não” Jangadeiro – J23 (ajudante/mestre). 

 

 Outros 5% dos pesquisados descreveram os prejuízos financeiros acarretados pela 

pesca industrial, no tocante à inutilização de alguns utensílios da pesca, principalmente das 

redes, como é destacado na fala a seguir:  

“Agora o lá de fora, o arrastão lá de fora acontece porque o problema é que a 

gente tá na maré às vezes eles passa, as nossas redes, arrasta fora o material da 

gente, perde e não tem ninguém pra chegar e dizer assim: torei sua rede, eu vou 

pagar. Não, a gente quiser que se vire, às vezes pode até virar a embarcação, 

acontece muita coisa, e é errado, eu acho errado essa pesca de arrastão lá fora não 

respeitar a nossa área” Jangadeiro - J22 (mestre). 

 

 Ainda foram coletadas informações acerca da pesca do tipo “rede de espera” (discutida 

no item 4.4.c, capítulo 4), cuja prática, conforme relato dos jangadeiros pode causar alguns 

problemas ao desenvolvimento de sua atividade. Dessa forma, os pesquisados elencaram 

alguns problemas advindos dessa pescaria como mostra o gráfico 29. 
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Gráfico 29: Problemas gerados pela pesca de “rede de espera” destacados pelos jangadeiros. 

 

 O maior problema, destacado por 45% dos jangadeiros, proveniente dessa pescaria 

consiste na “perda” do setor pesqueiro, comentado nas falas a seguir: 

“Já, às vezes a gente perde muito peixe, peixe grande, peixe de 10Kg, 5 Kg. Agente 

chega lá, assim que agente coloca ele cai, aí pra o outro dia ele não tá bom de jeito 

nenhum, agente perde o peixe”.“Afasta, afasta, não é bom não. Fica ruim tanto pra 

gente e pro meio ambiente também que fica sujo, fica o engodo porque a gente tem 

que tira o peixe ruim da rede” Jangadeiro – J9 (mestre) 

“É um pobrema. Se o IBAMA soubesse mermo, ou pescava direitinho ou não 

pescava. Porque você bota uma rede agora, aí só vai buscar amanhã, quando chega 

amanhã tem o quê? Tem 4, 5 peixe tudo podre diga aí? Olha que 

destruição”.“Apodrece o lugar” Jangadeiro – J13 (ajudante/mestre) 

 

Essa “perda” do pesqueiro está atrelada segundo os jangadeiros, a degradação de 

alguns peixes, devido ao tempo que permaneceram presos à rede, fator que desencadeia o 

afastamento de outros peixes, podendo desestabilizar aquele ecossistema. 

A tabulação dos dados coletados permitiu identificar que 55% dos jangadeiros 

apresentam a percepção de que a “rede de espera” pode acarretar prejuízos a sua atividade de 

trabalho, como a deterioração do pescado, em virtude do tempo que o peixe fica morto na 

rede; a perda do pesqueiro e, por conseguinte, a redução da produção pesqueira: 

“Ele só vai afetar o pesqueiro se a gente deixar hoje e for pegar amanhã. Aí afeta 

porque o peixe que ele vai caindo por primeiro ele vai estragando no período da 

noite todinha, quando amanhece o dia ele tá podre, aquele alí ele estraga” 

Jangadeiro – J1 (mestre). 

“Afeta se você deixar de 04 horas da manhã e for pegar de 01 hora da tarde, né? 

Tem peixe que cai cedo, a guelra fica branca né, o sangue sai e apodrece” 

Jangadeiro – J3 (mestre). 
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 Szpilman (2000) preconiza que o método de captura exerce grande influência na 

deterioração do pescado. Em geral, os peixes capturados com anzol ou arpão resistem mais 

tempo, enquanto aqueles capturados com o uso de determinadas redes de pesca, como a rede 

de espera, resistem menos tempo. Isto se deve, principalmente, ao longo do tempo de 

permanência do peixe já morto na água – o pescador costuma deixar sua rede na tarde de um 

dia e recolhê-la na manhã do outro dia. Além disso, uma demorada exposição ao sol 

propiciará a rápida deterioração, especialmente para aqueles peixes que vivem no substrato 

(fundo) ou próximo dele (com a coloração mais escura). 

Mister ressaltar o período de espera (5 a 12 horas), que está sendo adotado pelos 

jangadeiros ao realizar a pescaria com as redes de espera, o qual necessita ser considerado, 

visto que, quanto mais tempo elas passarem submersas, maior será o stress ao qual esse 

pescado estará submetido, por conseguinte, maior será a perda do montante capturado. 

Librelato; Lopes-Shikida (2005) discute que logo após a morte dos peixes, iniciam-se os 

processos de deterioração, por isso a captura deve ser rápida e os peixes, não devem 

permanecer por muito tempo, adensados nas redes.  

 

5.1.4 Pescadores de jangada e os cuidados com o meio ambiente  

Com a realização das interações investigou-se o conhecimento dos jangadeiros acerca 

das espécies de peixes de captura proibida instituída pelo IBAMA, além de discutir sobre as 

possíveis medidas a serem tomadas para a resolução das problemáticas ambientais inerente à 

atividade jangadeira realizada na Praia de Ponta Negra. 

Através das informações obtidas por meio da ação conversacional com os jangadeiros 

constatou-se que 55% dos jangadeiros (gráfico 30) não percebem a importância da proibição 

da captura de alguns peixes pelo IBAMA, tal fato denota que mais da metade da amostra 

ainda não desenvolveu a consciência acerca da preservação dos estoques pesqueiros, 

principalmente das espécies em processo de extinção, fato que vem a justificar a necessidade 

da realização de um trabalho de sensibilização com vistas à sustentabilidade na atividade 

jangadeira, conforme falas dos jangadeiros: 

“Olhe o IBAMA proíbe a pescaria do serra, né? Diz que o serra vive em extinção. 

Mas eu creio que o peixe, ele não fica em extinção não. Ele diminui, realmente ele 
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diminui. Porque o peixe hoje você vê muito aqui dá muito tipo aqui numa região” 

Jangadeiro – J10 (mestre) 

 

“Tá ruim o negócio né? O mero que a gente pegava pra comer, hoje em dia os caba 

(refere-se às pessoas que tem poder de proibir a pesca) não querem que a gente 

pegue mais. O negócio tá ruim?” Jangadeiro – J13 (ajudante/mestre). 

 

Verificou-se o conhecimento dos jangadeiros, acerca dos peixes, cuja captura é 

proibida pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA e fiscalizada pelo IBAMA, conforme 

tabela 05, que confronta os organismos marinhos percebidos pelos pescadores como proibidos 

versus organismos marinhos realmente proibidos pelo MMA. Os resultados deste 

levantamento demonstram que embora os jangadeiros possuam o conhecimento acerca de 

alguns animais proibidos, não realizam a diferenciação entre répteis (classe Reptilia), 

mamíferos (classe Mammalia), crustáceos (classe Malacostraca) e peixes (classes diversas), 

haja vista classificam tartaruga (70%), golfinho (40%), peixe-boi (35%), e lagosta (10%) 

como peixes, conforme falas a seguir: 

 

 “Só o boto, o golfinho, o mero, a tartaruga, o peixe-boi, isso é peixe que não pode 

pescar” Jangadeiro - J2 (mestre). 

“O IBAMA é a tartaruga, é o peixe-boi, é o golfinho que não pode pegar, é o boto, 

esses peixe assim não pode pegar ele porque o IBAMA dá em cima, e o mero, se 

brincá o cara perde a navegação, paga multa e o pescador passa não sei quantos 

dias sem ir ao mar” Jangadeiro – J6 (mestre).  

 

 

 
Gráfico 30: Organismos apontados pelos jangadeiros como proibidos de captura pelo MMA/IBAMA. 
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Tabela 05: Lista de organismos de captura proibida expostos pelos jangadeiros e presentes em 

portaria e instruções normativas do Ministério do Meio Ambiente. 

 
ORGANISMOS DE CAPTURA PROIBIDA 

Jangadeiros MMA/IBAMA 

Guaiuba (5%) Guaiuba* IN nº 5/2004 

 Dentão (5%) - 

Cação espadado (5%) - 

Meca (5%) - 

Cação Lixa/Tubarão Lixa (5%) Cação Lixa/Tubarão Lixa* IN nº 5/2004 

Cioba (10%) Cioba* IN nº 5/2004 

Lagosta (10%) Lagosta* IN nº 5/2004 

Raia (10%) - 

Serra (10%) Serra* IN nº 5/2004 

 Peixe-boi (35%) Peixe-boi** Portaria 868/2006 

Golfinho (40%) Golfinho**Portaria 868/2006 

Mero (65%) Mero* IN nº 5/2004 

Tartaruga (70%) Tartaruga** Portaria 868/2006 

* Instrução Normativa – IN nº 5, de 21 de Maio de 2004. ANEXO I - Lista nacional das espécies de 

invertebrados aquáticos e peixes ameaçadas de extinção. ANEXO II - lista nacional das espécies de 

invertebrados aquáticos e peixes sobreexplotadas ou ameçadas de sobreexplotação. 

** Portaria 868/2006 – ANEXO I – Lista das espécies ou grupos de espécies de captura proibida a que se refere 

o artigo 8º (Proibição de captura de Tartarugas e Mamíferos marinhos de todas as espécies). 

 

Os jangadeiros desconhecem a proibição de determinados organismos, como por 

exemplo, o agulhão. Todavia, este não é espécie-alvo de captura por eles, nem por outras 

modalidades de pesca artesanal, visto que era alvo da pesca oceânica e, devido a 

sobreexplotação pouco tem se encontrado dessa espécie.  

Constata-se que os organismos mais discutidos e veiculados na mídia acerca de sua 

proibição são os mais lembrados pelos pescadores, como a tartaruga (Classe Reptilia), a qual 

é motivadora de diversos projetos que visam sua preservação e a educação ambiental, 

favorecendo o maior conhecimento acerca da interdição de sua captura. Da mesma forma, 

ocorre com o golfinho (classe Mammalia), o qual também tem sua proteção enaltecida por 

órgãos ambientais e frequentemente é observado pelos pescadores de jangada, cuja relação de 

respeito estabelecida por parte dos jangadeiros com aquele organismo foi evidenciada nas 

ações conversacionais: 

“Tem o mero, tem o peixe-boi que não pode pescá, os próprio golfinho que a gente 

aquí respeita muito, que é um dos único peixe que a gente mais respeita no mar é o 

golfinho” Jangadeiro – J14 (mestre). 

“Só o boto, o golfinho, o mero, a tartaruga, o peixe-boi, isso é peixe que não pode 

pescar” Jangadeiro - J2 (mestre). 
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É interessante ressaltar a lembrança dos jangadeiros sobre a interdição do peixe-boi 

(classe Mammalia), o qual habita ambientes marinhos e dulcícolas. Este foi comentado por 

35% dos jangadeiros denotando um valor bem significativo, o qual possivelmente se deve à 

elevada divulgação pelo IBAMA e na imprensa acerca da proibição de captura desse. 

No que diz respeito às medidas para a melhoria/resolução das problemáticas 

ambientais presentes no cotidiano de trabalho, 90% dos pescadores de jangada percebem a 

necessidade da aplicação de alternativas viáveis para a melhoria da qualidade ambiental de 

sua atividade de trabalho. E dessa forma, elencaram inúmeras medidas, entre elas as mais 

expressivas foram (gráfico 31): sensibilização ambiental dos jangadeiros – 60%, assim como 

da comunidade do bairro (15%), a partir de um trabalho realizado pelo Projeto Atividade 

Jangadeira – UFRN, por meio de reuniões, oficinas de capacitações no intuito de fomentar a 

educação ambiental entre esses atores sociais, conforme comentários a seguir: 

“As melhorias também, pra o pescadô, como da comunidade aquí. Poderia até o 

pessoal da comunidade aqui participar de uma oficina de meio ambiente, uma 

pessoa que viesse e soubesse falar e nós responder o que precisava pra acabá com 

isso, tá entendendo? Se não melhorasse piorava cada vez mais, vai cada vez mais o 

negócio de poluição vai piorar, entendeu? Sendo uma coisa de melhoria, que vai 

ver que dá certo, é gostoso demais” Jangadeiro – J8 (ajudante/mestre) 

“Melhora, se tiver uma educação e sendo correto, junto com a fiscalização” – J23 

(ajudante/mestre). 

  

Gráfico 31: Medidas apontadas pelos jangadeiros para melhoria da qualidade ambiental da pesca artesanal com 

jangadas na Praia de Ponta Negra. 
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35% dos jangadeiros advertiram sobre a instalação de uma unidade cooperativa na 

Vila de Ponta Negra para promover melhorias no repasse do pescado, haja vista esses 

trabalhadores terem demonstrado grande insatisfação no tocante aos atrasos do pagamento por 

parte dos intermediários (marchantes) o que dificulta a relação entre eles, como nas falas dos 

jangadeiros: 

 

“Funcionava porque vinha gente de fora pra comprá o peixe, o caba chegá aquí 

carregado de peixe que nem tem dia que a gente chega aquí com 100, 200Kg de 

peixe aí o marchante compra o peixe da gente, vai pagá ninguém sabe nem qual é o 

dia. E na cooperativa não, você chegou, entregou o peixe e pegue dinheiro na hora. 

E o marchante pego o peixe hoje e vai pagá duas ou três semanas atrasada e na 

cooperativa não, é pegue lá e dê pra cá” Jangadeiro – J16 (mestre) 

“Ponta Negra com as pescaria que todo dia, que nem todo mundo vê aí era pra ter 

tipo uma cooperativa. Mudava porque o pescador, a gente ia direto pra cooperativa 

e da cooperativa já fazia uma entrega pra um consumidor num hotel, quem quisesse 

compra tudo bem, mas tudo organizadinho. Hoje não, nós vende o peixe hoje, pra 

receber com 15 dias. A gente precisa daquele peixe, pra receber com15 dias. Os 

cara que compra, os travessador compra e não quer pagar, uma gasta, diz que fica 

enrolado que não recebeu, é aquele negócio... não” Jangadeiro – J22 (mestre). 

 

30% dos pesquisados destacaram a necessidade de apoio por parte dos órgãos públicos 

responsáveis pela atividade pesqueira, por meio da disponibilização de subsídios (recursos 

financeiros ou equipamentos) com finalidade de incentivar o desenvolvimento da referida 

atividade; 25% ressaltaram a aplicação da legislação vigente, através de uma fiscalização 

eficiente por parte dos órgãos governamentais, quanto à punição de agentes poluidores, como 

nas falas dos jangadeiros:  

“Eu acho pra mudar essas coisa assim, só se tivesse umas lei mais rigorosa, né? Em 

termos de quê? Não aceitar jogar lixo no mar, certo que ninguém aceita, mas se vir 

aquela pessoa alí colocando o lixo, fazer ele tirar e ser punido de alguma maneira, 

uma maneira que seja punido pra não ofender aquela pessoa. Ofender no sentido de 

quê? Pra eles não fazer mais aquilo ali. Agora se tivesse um meio de fazer isso aquí 

era melhor, talvez melhorasse, que nem tem em muitos cantos” Jangadeiro – J2 

(mestre) 

“Eu creio que com fiscalização, com mais apoio dos órgãos, né? Porque eu vejo 

muita coisa assim, os órgãos hoje, hoje eles põem aqui um sistema e diz assim: hoje 

tal coisa não vai fazer isso aqui. Aí ficou 1, 2, 3 semanas, aí dessas 2, 3 semanas já 

deixa de lado” Jangadeiro – J10 (mestre) 
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  10% dos pesquisados apontaram a utilização de práticas de higiene pelos jangadeiros, 

principalmente no que concerne a disponibilização adequada dos resíduos oriundos da 

evisceração dos peixes, tanto no mar, quanto em terra (praia:  

“Esse problema de lixo no mar é o seguinte: é os pescadô colaborar, ninguém soltá 

lixo no mar não tem pobrema nenhum mais. Aquí no seco é uma fiscalização boa 

pra ninguém sujá, também se resolve. Mas se não tem nada disso, todo mundo corre 

frouxo” Jangadeiro - J4 (mestre) 

“Sobre o negócio do higiênico da praia, os pescador mesmo quem devia fazerem 

isso, agente mermo, se eu faço isso, mas já tem muitos que num faz” Jangadeiro – 

J19 (ajudante e mestre). 

 

5.2 Uma síntese dos problemas ambientais da atividade jangadeira 

 Com os resultados obtidos pôde-se elaborar os diagramas de Ishikawa, que permitiram 

relacionar as causas e os efeitos ambientais da pesca artesanal com jangadas desenvolvida em 

Ponta Negra, segundo a percepção dos jangadeiros e as observações sistemáticas dessa 

atividade. Os pontos abordados neste item serão a redução da produção pesqueira, a poluição 

no ambiente de trabalho e a dificuldade no atracamento das jangadas.  

 No tocante à produção pesqueira, as discussões dos autores e as falas dos jangadeiros 

apontaram para a redução no quantitativo dessa produção, os quais relacionaram determinadas 

causas e/ou consequências que dificultavam o desempenho eficiente de sua atividade de 

trabalho, principalmente no tocante à captura de pescado. Na Figura 44, verifica-se a pesca de 

arrasto, seja industrial ou artesanal, provocando a captura de espécies juvenis e, por 

conseguinte o descarte inadequado destas. Podem-se destacar as dimensões das malhas das 

redes de pesca provocando uma pesca industrial/artesanal agressiva, a qual favorece a captura 

de organismos que ainda não contribuíram para a reprodução/manutenção das espécies 

descartadas. Nesse contexto, destacam-se ainda os equipamentos de alta tecnologia, os quais 

permitem verificar cardumes com maior precisão, logo alcançarem maiores capturas, em 

alguns casos, podem ser consideradas pescas predatórias, as quais favorecerão a 

sobreexplotação dos cardumes. 

Outras causas para esta redução consistem nos impactos oriundos da urbanização, cujo 

crescimento e especulação imobiliária provocaram um adensamento populacional sem infra-

estrutura adequada. Dois pontos foram elucidados pelos jangadeiros, em virtude da 

urbanização, a intensa iluminação noturna e a presença de banhistas, ambos apontados como 
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fatores que desencadeiam o afastamento dos cardumes. Não foram encontrados estudos 

científicos que coincidam com esse pensamento.  

 

Figura 44: Diagrama de causa-efeito para a redução da produção pesqueira na atividade jangadeira da Praia de 

Ponta Negra. 

 

Destaca-se também o acréscimo do número de embarcações as quais estimularam o 

aumento do esforço de pesca (de redes, linhas, etc.), bem como de pescadores, favorecendo 

maiores capturas de pescado, logo sobreexplotação dos estoques e, por conseguinte, redução 

na produção pesqueira. A utilização de redes, quer seja, de espera, de arrasto ou para as 

pescas de gelo ou ida e vinda (forma mais utilizada pelos jangadeiros) contribui para uma 

pesca predatória, visto que pode capturar espécies juvenis 

A poluição vem afetando a produção pesqueira e ainda contribuindo para as mudanças 

climáticas, as quais causam alterações nos ventos, nas marés, modificando o tempo e, assim, 

dificultam ou impedem em algumas situações as expedições de captura jangadeiros de Ponta 

Negra. Além disso, a poluição compromete diretamente a produção pesqueira devido à 
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presença de plásticos, metal, restos de materiais de pesca, entre outros resíduos no mar que 

têm contribuído para a mortandade de diversos organismos marinhos. 

 No que concerne à poluição no ambiente de trabalho (Figura 45), constatou-se que 

existem diversas fontes de poluição oceânicas e terrestres, as quais têm origem, tanto nas 

atividades de embarcações pesqueiras, militares, de passeio, etc., como no pilar do consumo 

realizado pelas sociedades hodiernas. Constatou-se a presença, bem como o descarte de 

variados tipos de resíduos na praia de Ponta Negra e também no mar, prejudicando assim o 

bom desenvolvimento da atividade de trabalho dos jangadeiros, pois estes resíduos podem 

não apenas se prender a hélice do motor de rabeta e ocasionar acidentes, mas afetar todo o 

ecossistema marinho provocando instabilidades, como a mortandade de organismos pela 

ingestão de resíduos, além da captura de plásticos e outros resíduos que se prendem nas redes 

de pesca. Tais desequilíbrios precisam ter seus processos de reversão iniciados. 

Anteriormente, foi discutida a poluição, como uma das causas que compromete a produção 

pesqueira, ou seja, chega-se a um ponto em que toda ação/impressão negativa no meio natural 

acarreta prejuízos à manutenção de atividades subordinadas aos recursos naturais, como é o 

caso da atividade jangadeira, a qual depende exclusivamente do mar e de seus estoques 

pesqueiros. 

 
Figura 45: Diagrama de causa-efeito para a poluição do ambiente de trabalho na atividade jangadeira da Praia 

Ponta Negra. 
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 Além dos danos decorrentes da destinação inadequada de materiais recicláveis no mar 

e na praia, verificou-se através das discussões com os jangadeiros, que o uso do óleo 

bronzeador pelos banhistas somado aos esgotos tem poluído água do mar deixando manchas 

de óleo, as quais afastam os peixes. Neste contexto, ressalta-se ainda o descarte de organismos 

marinhos, tanto no mar pelas embarcações pesqueiras, quanto na praia pela pesca de arrasto. 

No mar também são lançados resíduos orgânicos e não orgânicos, com destaque para restos de 

utensílios de pesca.  

Abordou-se, ainda, a percepção dos jangadeiros quanto à poluição gerada pela sua 

atividade de trabalho, assim como, por terceiros. Somente 15% dos pescadores (gráfico 32) 

percebem que sua atividade contribui para poluir o ambiente de trabalho, os quais relacionam 

tal poluição aos resíduos de vísceras de peixe e plástico descartados de modo inadequado; 

conforme as falas dos jangadeiros:  

 

“Poluição na praia, aí tem muitas coisa, tem fezes, tem fato de peixe que tratam o 

peixe e colocam na beira da praia, lixo, aquele cesto alí fica podre e fica fedendo na 

beira da praia” Jangadeiro - J6 (mestre).  

 

 

“Tinha muito, mas agora ocorre pouco é o próprio pescadô de limpá o peixe e 

deixar os miúdo do peixe, as vísceras na terra e chega até nós pisar mermo por falta 

de cuidar” Jangadeiro - J14 (mestre)  

 

 

                 

                       

No que diz respeito à percepção dos jangadeiros quanto à poluição gerada por 

terceiros (gráfico 33), 85% afirmaram que esta, tanto no mar, quanto em terra (praia) é gerada 

por outras pessoas. Informaram ainda, que os principais contribuintes para a poluição nesses 

Gráfico 33: Percepção dos jangadeiros 

acerca da poluição gerada por terceiros 

poluição gerada por sua atividade.  

 

Gráfico 32: Percepção dos jangadeiros 

acerca da poluição gerada por sua 

atividade.  

 



Ergonomia, Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Atividade de Pesca Artesanal com Jangadas: Estudo de caso na Praia de Ponta Negra, Natal-RN                Joyce E. M. Celestino  

153 
 

dois ambientes, consiste em material orgânico (coco e restos de alimentos), óleo despejado 

por navios, restos de embarcações e óleo bronzeador (banhistas), sendo a matéria orgânica, o 

percentual mais significativo, de acordo com as falas dos jangadeiros:  

“Hoje quem tá poluindo a praia é os banhistas com bronzeador, com o protetor, 

com não sei o que. Esses negócio todinho polui. Eles usam o protetor, vai tomar 

banho dentro da água, sai aquele engodão e o peixe gosta de engodo, quando chega 

pensa que é engodo de uma isca, um negócio, é os produtos que botam, né, o óleo 

de bronze esses negócios. Isso aí polui, o povo pensa que não, mas polui isso aí” 

Jangadeiro - J22 (mestre) 

 

“Pior é os navio grande, né um papel não, rebola é resto de óleo que o Governo 

não vê isso, resto de comida, alimento que é jogado no mar. A poluição não é só do 

pequeno não, já vem do grande, o grande que polui mais, agente não polui muito 

não” Jangadeiro - J23 (mestre). 

 

Outro ponto enfrentado pela atividade jangadeira de Ponta Negra consiste na 

dificuldade para atracar as jangadas (Figura 46), em virtude do turismo e urbanização que 

provocaram a expansão de estabelecimentos imobiliários e comerciais, além de serviços 

destinados aos banhistas/turistas, os quais têm provocado a disputa do espaço da praia entre 

ambulantes, proprietários de barracas, quiosques e bares com os jangadeiros. Destacam-se, 

ainda, águas residuárias que são lançadas na extensão de toda a praia de Ponta Negra, através 

de tubulações pluviais, que deviam lançar apenas água de chuva, mas despejam também 

esgotos em vazões elevadas nos períodos chuvosos, muitas vezes deixando algumas jangadas 

sobre bancos de areia, dificultando suas retiradas dos locais em que se encontram atracadas.  

Somam-se a isso as mudanças climáticas, alterando as condições do tempo e também 

das marés, as quais têm ocasionado transformações nas zonas costeiras, fator que contribui 

para dificultar o atracamento das jangadas, as quais têm que ficar amarradas aos muros, 

troncos de árvores para que não sejam levadas pelo mar. O aumento do número de jangadas e 

pescadores, além de embarcações maiores, também dificulta o atracamento dessas, fatores que 

estão intimamente relacionados ao crescimento da pesca e à perda do espaço da praia, que 

com a expansão imobiliária e turística provocaram a tomada gradual de um espaço que era 

prioritariamente dos jangadeiros, os quais não sofriam com essas interferências e hoje 

necessitam disputar um espaço com tantos outros. 
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Figura 46: Diagrama de causa-efeito para a dificuldade no atracamento das jangadas 

 

 Com a realização da modelagem ergonômica verificou-se a interação entre os 

problemas ambientais e os efeitos da redução na produção pesqueira, poluição no ambiente de 

trabalho e dificuldade para estacionar as jangadas. Estes ocorrem principalmente em virtude 

das impressões deixadas pelo homem ou homo economicus, apresentado por Zaoual (2003), o 

qual com a busca incansável pelo progresso/desenvolvimento realiza ações que degradam o 

ambiente e desencadeiam efeitos negativos. A baixa consciência voltada à sustentabilidade do 

meio ambiente, ou a falta de sensibilidade acerca do que tais efeitos podem acarretar de 

prejuízos a própria manutenção das atividades, bem como da sustentação da vida no Planeta 

contribuem para a ocorrência dos problemas ambientais identificados no desenvolvimento da 

atividade jangadeira em Ponta Negra. 

 Percebe-se que diversas ações se configuram em impactos ambientais negativos de 

potencial relevância para o meio ambiente de trabalho dos jangadeiros, todas essas são 

provocadas por “necessidades” do ser humano que repercutem no seu modo de ser e agir, por 

diversas vezes, acarretando problemas cujas dimensões crescem indiscriminadamente, sem se 

perceber as consequências na vida do próprio homem. Na maioria dessas situações, a 

sociedade não se preocupa em querer atentar para estas, visto que é mais cômodo atender as 

necessidades presentes adiando as atitudes a serem tomadas, em virtude das privações pelas 

quais poderão/deverão passar as gerações futuras. 
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A partir das análises realizadas na atividade jangadeira, constatou-se que não só as 

ações decorrentes dos seus trabalhadores e do desempenho dessas contribuem para a 

degradação do ambiente de trabalho, mas outras atividades pesqueiras e, também, as demais 

atividades econômicas, em virtude do desenvolvimento da sociedade em si. Na figura 47, 

(p.156) observam-se as causas dos principais problemas ambientais que envolvem a atividade 

jangadeira, bem como quem são os seus causadores.  

No tocante a redução da produção pesqueira, destaca-se a abordagem de Castro (2000) 

acerca do excesso de esforço de pesca aplicado sobre os recursos ao longo dos anos, como 

também o descaso com portarias vigentes (tamanho de malha na rede, distância mínima da 

costa, etc.) vem causando grandes danos aos recursos envolvidos, com prejuízo a vários 

usuários (pescador, empresário, consumidor) e ao meio ambiente como um todo. De acordo 

com o IBAMA (1995), de certa forma, o mercado interno foi o grande incentivador, 

absorvendo todo o pescado sem grandes restrições em relação à qualidade e tamanho. 

Segundo esse órgão ambiental, vários esforços foram empreendidos no sentido de introduzir o 

uso de redes seletivas (que possibilitem a captura apenas de espécies adultas) na frota, sem 

sucesso.  A frota cresceu e ficou dependente da captura de peixes juvenis, já que é notória a 

queda na quantidade de peixes adultos. (CASTRO, 2000) 

Nesse contexto, percebe-se a busca pelo lucro sem atentar para a capacidade de 

sustentação dos estoques pesqueiros, fator que vem corroborar com a baixa consciência acerca 

da sustentabilidade do meio ambiente e evidenciar a necessidade de se trabalhar no tocante a 

essa. 

 Verifica-se então que não há mais espaço para uma pesca irresponsável.  O setor 

pesqueiro nacional precisa ser mais seletivo e bem administrado, visando mais a qualidade do 

que a quantidade. Portanto, é hora de repensar o ordenamento pesqueiro, de forma mais global 

e participativa, envolvendo todos os setores da sociedade, bem como levando em 

consideração estudos integrados que envolvam: aspectos biológicos das diferentes espécies e 

suas inter-relações, características ambientais (fisiográficas, oceanográficas e climáticas), 

dinâmica das pescarias, aspectos sócio-econômicos e políticos e, também, estudos de 

etnoconservação. (CASTRO, 2000) 
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Figura 47: Diagramas de causa-efeito mostrando os agentes das causas dos principais problemas ambientais na 

atividade jangadeira em Ponta Negra.  
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 Quanto à poluição no ambiente de trabalho, pode-se destacar o atual estilo de vida das 

populações humanas, o qual é o principal responsável pela crescente degradação dos oceanos. 

O rápido aumento, nos últimos 50 anos, da produção de materiais sintéticos persistentes 

mudou significativamente o tipo e a quantidade de lixo gerado. O Brasil, devido à grande 

extensão costeira, à alta densidade demográfica na costa e à ainda insuficiente taxa de 

reaproveitamento de resíduos, tornou-se um poluidor em potencial de suas próprias praias e 

do mar adjacente, conforme discussão de Araújo; Costa (2003). A falta de saneamento e da 

aplicação de leis nessa mesma área favorece o lançamento de esgotos em diversas praias fato 

que também agrava a poluição em áreas nas quais se desenvolve a pesca com jangadas.  

No que concerne as problemáticas encontradas, percebe-se que a baixa consciência 

ambiental está intimamente relacionada às atitudes que as desencadearam, para tanto se 

verifica a necessidade de cuidados acerca das atuações do homem, a fim de que se possam 

mitigar os impactos que tolhem a sustentação do ambiente, no qual está inserido. 
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Capítulo 6 

O pescador tem dois amor 

Um bem na terra, um bem no mar. 

Dorival Caymmi 

 

Propostas para transformações positivas na atividade 

jangadeira de Ponta Negra 

 A partir dos resultados aos quais se chegou, além do cenário que foi construído no 

decorrer dessa pesquisa, percebe-se a necessidade de se construir um plano de gestão 

ambiental, principalmente, em virtude dos aspectos ambientais visualizados e suas relações 

com a atividade de trabalho em análise. 

 Como já mencionado no capítulo 5, a partir da realização da modelagem, 

identificaram-se as causas que propiciam a ocorrência de impactos ambientais. Dessa forma, 

se faz imprescindível, que estes sejam conhecidos pelos pescadores para que possam saber a 

melhor maneira de lidar e tratar tais problemas. 

Para a realidade da atividade jangadeira em Ponta Negra buscou-se trabalhar com um 

plano de gestão, conforme figura 48, o qual pretende abranger recomendações acerca de como 

minimizar os problemas ambientais causados pelos jangadeiros e indicar como devem buscar 

prevenir e mitigar os impactos não causados por eles, quais instituições podem estar 

procurando, a fim de alcançarem melhorias indispensáveis ao bom desenvolvimento do 

trabalho e, principalmente nas condições do meio ambiente, no qual estão inseridos. 

O Plano de Gestão (Boas práticas de gestão ambiental) para ser colocado em prática 

necessita que as partes interessadas se envolvam no processo, conforme preconiza Sànchez 

(2008), isto em virtude, do plano de gestão se constituir em um componente que deve ser bem 

negociado, uma vez que, envolverá compromissos por parte de todos que estão relacionados à 

atividade, e também pode requerer o trabalho com parceiros institucionais, como órgãos de 

governo e organizações não institucionais. Outro ponto importante é a implementação de 

maneira coerente com o que foi proposto. 
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Figura 48: Principais etapas no planejamento e execução de um estudo de impacto ambiental acrescido do Plano 

de Gestão. Adaptado de Fig. 7.1 de Sànchez (2008, p. 166) 

 

 A participação dos envolvidos nesse processo também recebe grande impulso, através 

do dispositivo da construção social, o qual foi abordado no capítulo 3 e apresenta grande 

contribuição, pois se estabelece junto aos pesquisados uma construção permanente conforme 

preconiza Saldanha (2004), ou seja, constrói-se continuadamente a importância da 

participação dos jangadeiros, em uma via de mão dupla, seja para repassar conhecimento, seja 

para obter novos saberes ao longo de todo este Projeto. 

O Plano de Gestão (Boas práticas de gestão ambiental) deverá contemplar abordagens, 

de recomendações de ações (medidas de mitigação) que sejam aplicadas para prevenir e 

mitigar problemas ambientais na atividade jangadeira, pois o alcance da melhoria das 

condições do meio ambiente de trabalho e da qualidade de vida da população jangadeira 

requer o desenvolvimento de ações relacionadas à gestão da atividade (organização do 

trabalho e da produção), gestão das/entre as instituições relacionadas à pesca artesanal e 

capacitação dos jangadeiros, através da realização de oficinas de educação ambiental. Tais 

ações devem ser concebidas de forma situada, ou seja, a partir da análise da atividade e do seu 

contexto e, através de processo participativo, envolvendo a comunidade jangadeira receptora, 

conforme discutido por Saldanha et al (2010), a fim de trabalhar para a sustentabilidade do 
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meio ambiente no qual se desenvolve essa atividade, bem como desta em si, considerando 

principalmente todos os envolvidos.  

 

6.1 Propostas para a gestão do meio ambiente de trabalho: jangadeiros, instituições e 

sociedade 

Uma das maiores demandas do setor pesqueiro é a ausência de estatísticas da produção 

capturada e isto é mais agravante na pesca artesanal. O problema de estatística ocorre no 

Brasil todo e decorre de uma série de fatores envolvidos, dentre eles na pesca artesanal 

predomina o receio de que esses dados evidenciem uma renda significativa e, em decorrência 

disso haja a perda de benefícios como o seguro-defeso. Assim, as estatísticas não vão existir 

ou serão subnotificadas ou subregistradas. 

É importante para uma política pública de pesca ter informações fidedignas, para tanto 

primeiramente, tem-se que realizar uma parceria junto ao pescador, com a finalidade de ter a 

sua disponibilidade, e isso só vai acontecer se ele se sentir motivado, participante do processo, 

bem como se sentir segurança quanto ao retorno a ser recebido. Dessa forma, poder-se-á 

desenvolver uma parceria entre uma política pública do governo e as demandas dos próprios 

pescadores, ou seja, a política pública deve ser implantada no tocante à melhoria da condição 

de vida deles e isso precisa ficar claro para que a realidade desse setor possa ser evidenciada. 

Nesse viés destaca-se um dos benefícios decorrentes da gestão das instituições com a 

atividade dos pescadores, pois ao conhecer esse volume pesqueiro, pode-se justificar a 

implantação de um mercado de peixe ou de uma cooperativa, porque o volume de pescado é o 

que efetivamente configura a realidade da pesca, com isso muitos benefícios poderiam ser 

alcançados. 

As políticas públicas precisam considerar uma cultura de sustentabilidade, sendo 

definidas de acordo com a realidade dos ambientes, para tanto, precisa-se considerar a captura 

por unidade de esforço – CPUE, os aparelhos de pesca mais adequados para área, pensando 

justamente na manutenção da biodiversidade das espécies presentes na região, a fim de 

minimizar os impactos sobre estes, e isso não afetar a produção, pensar além da 

sustentabilidade ambiental, deve-se atentar para a sustentabilidade econômica e social da 

comunidade de pescadores. Verifica-se assim a importância do período de defeso, que entra 
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nessa ótica: produzir, mas respeitar o período reprodutivo para a manutenção das espécies. Do 

ponto de vista de política pública, propõe-se que uma população pesqueira utilize os estoques, 

com prudência, para tanto eclode o estabelecimento de cotas, ninguém pode pescar mais do 

que as toneladas estipuladas, espera-se do poder público, políticas atreladas a critérios de 

gestão, a fim de criar o mínimo de regulamentação e de ordenação do espaço, da exploração 

do espaço. Então elas definirão através de indicadores as melhores áreas de pesca, impondo 

limites para que aquele espaço possa continuar produtivo, ou seja, limita uma quantidade de 

exploração. 

No que concerne ao plano de gestão, constatou-se que a SFPA-RN juntamente a 

Superintendência do IBAMA-RN poderiam formar uma comissão para trabalhar a aplicação 

de políticas voltadas ao setor da pesca artesanal, destaca-se ainda a importância da 

participação da Colônia de Pesca, para que ocorra a representação dos pescadores, de modo a 

buscar, assim como a ergonomia e a antropotecnologia sugerem, a aproximação da população 

e considerar seus saberes, conhecendo as realidades que vivenciam em seu cotidiano, 

somando ao conhecimento científico dos órgãos, a fim de se chegar ao plano de gestão 

adequado àquela comunidade, fazendo perdurarem sua cultura e tradição. Isto posto pode-se 

formar um conselho gestor, a fim de ter melhores mecanismos de controle, para que as 

pessoas gastem menos tempo, definir tecnologias que são menos impactantes e, que tenham a 

capacidade de associar a produção com a sustentabilidade e perenidade.  

Uma alternativa para manter a produção consiste na exploração racional do potencial 

da aqüicultura e dos recursos pesqueiros para uma combinação inteligente de objetivos 

econômicos com a conservação destes recursos. Conforme Moura e Queiroz (1996) a referida 

exploração permitirá a adaptação imediata de tecnologias já existentes, o desenvolvimento de 

novas tecnologias, o aproveitamento racional e auto-sustentável dos recursos naturais 

renováveis e não renováveis, e a integração racional entre o meio ambiente e a exploração da 

aqüicultura e dos recursos pesqueiros, diversificar os subprodutos da atividade pesqueira, 

desenvolver sistemas de produção para atividade que considere o enfoque sistêmico, a 

possibilidade de sistemas integrados ou consorciados da atividade pesqueira com algumas 

atividades agrícolas e pecuárias, reduzir os custos e os riscos atuais da atividade, etc. A 

aqüicultura segundo Hazin (2010) é a principal alternativa para o desenvolvimento do setor 

pesqueiro nacional. 
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A gestão não é simples, consiste em um problema complexo, deve-se envolver um 

trabalho de desenvolvimento de uma cultura ambiental, a partir de instrumentos de educação 

ambiental. As capacitações acerca do conhecimento das potencialidades do meio ambiente no 

qual desempenham sua atividade de trabalho, podem direcionar como os jangadeiros devem 

proceder para buscar a sustentabilidade ambiental no desenvolvimento de sua atividade. Além 

disso, é relevante a ocorrência de monitoramento, ou seja, devem-se envolver os órgãos de 

fiscalização que definitivamente precisam exercer seu papel coibindo os pescadores que não 

estão atuando de acordo com a definição das regras de tecnologias, a serem utilizadas naquela 

área. Assim sendo, é indispensável à integração, as pessoas precisam se reunir em torno de 

algum instrumento de governo, através da formação de um conselho gestor junto aos 

jangadeiros, a fim de realizar esse tipo de acompanhamento, cada um cumprindo seus papéis  

inclusive o próprio governo, através das secretarias, definindo as políticas, a necessidade de 

regulamentação, de capacitação, de investimento, os recursos práticos necessários, quem é 

responsável por que parte, de modo que as responsabilidades de cada parcela sejam 

cumpridas. Nesse conselho se inserem os atores sociais, desde os comunitários até o nível de 

Estado e, esse é proposto como um ponto de partida eficaz, que auxilie na construção das 

políticas voltadas ao setor pesqueiro, a fim de se criar mecanismos que façam perdurar a 

cultura da sustentabilidade ambiental nesses setores. 

Nesse contexto o Projeto Atividade Jangadeira: Tradição, Ergonomia e 

Sustentabilidade, abrange a elaboração de uma política que instaure a manutibilidade dessa 

tradição na atividade pesqueira, ela pode ser favorável a questão da sustentabilidade, pois ao 

se comparar a pesca em escala industrial e comercial, verifica-se que o esforço de captura é 

muito maior, em detrimento aos impactos oriundos dessa. Então, a cultura e a manutenção da 

atividade jangadeira precisam ser mantidas e conservadas, visto que poderiam atingir 

melhores índices de produtividade se tivessem acesso a instrumentos de gestão pesqueira e, 

causando menos impactos negativos aos ecossistemas, se comparados a outras modalidades 

de pesca.  

É importante realizar a ampliação na elaboração e aplicação de políticas educativas, 

para instaurar a cultura da preservação em todos que se encontram envolvidos no cenário da 

atividade jangadeira. Portanto, é indispensável o trabalho com a sociedade a fim de que se 

possam reduzir as pressões que esta tem causado sobre a pesca com jangadas, em virtude da 

poluição, do turismo e urbanização indiscriminados, da pesca predatória e tantos outros. 
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Fomentar as campanhas no período do defeso é mais um tipo de ação, junto com os turistas/ 

banhistas, os surfistas, os praticantes do body board, dos quiosques, bares, restaurantes, 

hospedarias, entre outros, visto que são ações proeminentes, uma ação pode contagiar outras 

positivamente e criar uma sensibilidade para questão da preservação, por conseguinte, da 

sustentabilidade do meio. Sugere-se ainda nesse contexto a criação de um museu da pesca 

artesanal à beira-mar, o que favorecerá o conhecimento e fomentará a sensibilização dos 

freqüentadores dessa Praia acerca da importância da atividade de pesca para que se busque 

sua manutenção e preservação. 

Entretanto é imprescindível para a melhoria da atividade jangadeira a sensibilização 

dos sujeitos atuantes nela, os jangadeiros precisam dar o primeiro passo na busca para fazer a 

diferença no seu meio ambiente de trabalho, não se detendo apenas a estes, mas a toda a 

população jangadeira, pois os filhos também podem ser sensibilizados na escola, através da 

valorização da profissão do pescador artesanal e estes podem chamar a atenção de seus pais e 

ocorrer uma educação/sensibilização de filho para pai. Essa criança/jovem/adulto, pescador 

ou não, a partir da formação continuada de uma consciência acerca da cultura da pesca e de 

sua preservação pode se tornar um agente multiplicador da situação vivenciada por ele na 

comunidade favorecendo a busca por um meio ambiente equilibrado. 

Uma consciência individual é importante para que se instaure uma consciência 

coletiva, e isto está intrinsecamente ligado ao senso de pertencimento discutido por Zaoual 

(2003), podendo fortalecer a tradição, ou seja, a identidade cultural, a identidade de como é o 

meio ambiente, e assim por diante. Nesse mote, o mar tem um nível de importância diferente, 

é parte desse sujeito, visto que o indivíduo e o mar participam de uma mesma realidade, o 

sujeito vê o mar nele, como parte integrante de si. É como pensar: “se matar o mar, eu estou 

matando a minha vida, então eu estou causando minha própria ruína, assim, em última 

análise, é uma consciência mais profunda”. 

Dessa forma, precisa-se de uma abordagem “indisciplinada” (Latouche et al., 1999), 

uma pedagogia mais humana, que enalteça a escuta e o acompanhamento. Nessa perspectiva, 

torna-se primordial o sentido que os atores atribuem a seu próprio mundo, conforme enfoque 

de Zaoual (2003). Na maioria das vezes, isto está implícito em seu sítio de pertencimento e 

nesse viés se devem trabalhar as capacitações, acerca do envolvimento que o jangadeiro 

apresenta para com o seu meio para que ele possa ser o autor/artista de sua própria 
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história/arte no meio ambiente que almeja para si e fomentar a sensibilização dos indivíduos 

no seu entorno. 

Mister considerar a necessidade de garantias dentro das políticas e que algum pescador 

pode expor, a fim de não gerar receios, para que os pescadores não dêem passos atrás e não 

venham colaborar para o desenvolvimento insustentável. Assim devem-se considerar 

garantias no período de defeso, garantias quando a produção estiver bastante escassa e se for 

necessária a recuperação dos estoques, far-se-ão necessárias alternativas viáveis a 

sustentabilidade da vida do pescador, tem que dar outro tipo de rede para o indivíduo 

sobreviver. É necessário que essas políticas públicas fomentem a manutenção das pessoas na 

atividade, das pessoas no bairro, para que se atendam as necessidades dessas famílias. 

Constatou-se com esse estudo que a gestão envolve diversos atores, ela não é 

unidirecional, uniprofissional ou uniinstitucional, precisa considerar que o principal sujeito é 

o próprio pescador e para que isso aconteça ele necessita ser bem cuidado, no sentido ponto 

de vista de cuidado do ser humano (Boff, 1999) ou seja, as pessoas precisam saber cuidar do 

Planeta, dos seus recursos naturais, para que o desenvolvimento do saber cuidar desse 

pescador culmine na visualização deste como agente social, porque à medida que ele trabalha 

nesse saber cuidar do próprio mar e da exploração dele, pode se tornar um ator social que 

quando está no mar e encontra outros tipos de impactos provocados por diferentes atores que 

exploram o mar de modo insustentável, pode atuar e ser um elemento multiplicador de um 

novo contexto. Portanto ele poderá estar participando de uma rede de comunicação que 

auxilia o IBAMA, a SFPA-RN, então pode se tornar parceiro e, como o pescador é a pessoa 

que vive constantemente no mar, eles podem ter uma envergadura muito maior e muito mais 

produtiva nos termos de fiscalização da natureza, do que o próprio corpo de funcionários do 

IBAMA. 

Dessa forma, infere-se que a manutenção da atividade jangadeira e da pesca artesanal 

demanda ações inovadoras e participativas, como as unidades de conservação que nascem em 

parceria com as pessoas da localidade, pois são elas que podem ajudar a tomar as decisões 

sobre o manejo dessas áreas. Então, no caso dos jangadeiros de Ponta Negra, se fosse possível 

a transformação da área do entorno do Alagamar, em uma Reserva Extrativista, utilizando 

como já ocorre no Brasil as áreas de exclusão de pesca, poderia se alcançar uma alternativa 

para assegurar a sustentabilidade dessa atividade. Um exemplo disso, encontra-se na Reserva 
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extrativista de Corumbau, situada na Bahia, entre os municípios de Prado e Porto Seguro, a 

qual nasceu da preocupação dos pescadores locais com o grande declínio dos recursos 

marinhos. E o manejo hoje é trabalhado junto ao Instituto Chico Mendes de Bioconservação e 

também aos pescadores. Criou-se o Conselho de Corumbau, o qual reuniu os pescadores a fim 

de definirem as áreas a serem protegidas no interior da unidade de conservação, nessas áreas 

não se podia pescar e houve a efetiva recuperação dos estoques em 4 anos. 

Além disso, ressalta-se um instrumento muito importante na gestão de qualquer 

atividade de extração de recursos marinhos, as Cartas de Pesca, as quais possibilitam chegar a 

importantes informações, como as zonas com melhores potenciais de pesca para determinadas 

espécies. Esta metodologia se aplica muito bem em diversos setores, e no caso da atividade 

jangadeira não é diferente, pois estas podem contribuir para a segurança da navegação, 

sustentabilidade dos estoques pesqueiros, custo-benefício do cruzeiro de pesca e ainda no 

gerenciamento costeiro, conforme discussão a seguir: 

O setor artesanal e industrial pesqueiro vem enfrentando problemas de 

competitividade, acarretando dificuldades de oferta e agregado de valor (Pimenta, E. 

G. et al. 1992). Como a chegada da matéria prima é irregular, em certos momentos 

existe muito peixe e de diversas espécies. Quando isso ocorre, algumas espécies 

acabam sendo priorizadas em detrimento de outras menos nobres que são 

descartadas. Ou a indústria fica praticamente parada por falta de matéria prima, o 

que acaba gerando elevados níveis de ociosidade e aumento dos custos, ou passa por 

curtos períodos de tempo com sua capacidade operacional acima dos limites (Neves, 

M., Pimenta, E. G., Carneiro, A. M. 2002). A introdução da inovação tecnológica da 

Carta de Pesca, como novo elemento ao processo produtivo, envolve o “como 

fazer”, com sentido de resultados e surge para resolver problemas (VIDAL, M. C. R. 

2001). Assim as colônias, associações e empresas podem buscar formas mais 

eficientes de pescar. (PIMENTA, 2009/2010, p.3) Modelo Projeto Iniciação 

Científica – PIC. 

  

 Dessa forma as Cartas de Pesca podem proporcionar grande contribuição à atividade 

jangadeira, uma vez que diversos pontos poderão ser melhorados, com informações 

repassadas pelos próprios pescadores, é claro que tal fato, não acontece do dia para noite, 

obviamente, se faz necessário o levantamento de diversas informações, durante vários anos 

para encontrar dados mais fidedignos.  

O planejamento estratégico baseado na Carta de Pesca para a empresa tem por 

objetivo orientar as capturas, de modo que gere lucro, crescimento e sustentabilidade 

do ambiente marinho. Ajudando a empresa a antecipar as mudanças ambientais e se 

preparar melhor para mudanças súbitas, surgindo como uma arma para o 

desenvolvimento de estratégias, que quando bem sucedidas, proporcionam 

vantagens competitivas. Para o nicho ecológico, possibilita a identificação de 
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parâmetros de sustentabilidade ambiental, como a identificação de espécie basilar e 

percentual de transferência de energia através dos níveis tróficos, ou o detalhamento 

e identificação dos parâmetros relativos a exploração dos recursos, bem como o 

deslocamento do esforço de pesca.  

Desta forma, a busca de informações no ambiente de inserção marinho, faz-se 

necessário para conhecer os padrões do setor, como também, uma análise do que 

existe, para medir a potencialidades e diferentes capacidades de fazer escolhas, 

resultado da aplicação dos seus conhecimentos acumulados, ou seja, suas 

habilidades. (PIMENTA, 2003, p.3) 

O Gepesca desenvolveu um modelo de Carta de Pesca, uma ferramenta de auxílio, na 

determinação do inventário ictiológico (estudo dos peixes) e conseqüente definição do 

potencial e das limitações do ecossistema e das pessoas envolvidas. (PIMENTA, 2003). Estas 

são amplamente utilizadas nas empresas pesqueiras e nos barcos comerciais da frota Itaipava, 

entretanto, nada impede que se adapte ao setor artesanal, para que se busquem melhorias para 

as expedições de captura desse.  

É importante retomar ainda que os jangadeiros pesquisados, conforme discutido 

anteriormente, no item 5.1.4 , do capítulo 5, apontaram diversas proposições de melhorias no 

tocante à atividade e ao meio ambiente de trabalho, tais como a sensibilização ambiental dos 

pescadores, a implantação de uma cooperativa, o apoio dos órgãos públicos no que concerne a 

fomento na pesca artesanal com jangadas, aplicação da legislação vigente, devido as leis 

serem mal aplicadas, principalmente na pesca da lagosta, educação ambiental para a 

comunidade da Vila e da Praia que estimule a tomada de atitudes mais higiênicas (descartar o 

lixo adequadamente), pontos fixos para ambulantes e barracas, a fim de que se extinga o 

problema no atracamento das jangadas, união entre a comunidade jangadeira, lançamento 

adequado dos efluentes, período de defeso para os peixes, paralisação temporária da atividade 

pesqueira e participação/apoio do Projeto Jangadeiros. 

Com a realização dessa dissertação, verifica-se que os pescadores artesanais, 

especialmente os pescadores de jangada, necessitam de cuidados, pois além de apresentarem 

grande potencial, possuem saberes únicos e tradicionais, os quais são importantíssimos de 

perdurarem  na execução da atividade e, principalmente, na busca pela sustentabilidade do 

meio ambiente no qual desempenham o seu trabalho, com vistas a contribuição contínua na 

melhoria da qualidade de vida dessa população. 
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Capítulo 7 

O bem do mar é o mar, é o mar 

Que carrega com a gente  

Pra gente pescar 

Dorival Caymmi 

Considerações Finais 

Este capítulo apresenta considerações que envolvem os determinantes ambientais da 

atividade jangadeira em Ponta Negra, discussões acerca das contribuições provenientes dos 

temas relacionados à metodologia aplicada nesta dissertação, à fundamentação na análise 

ergonômica do trabalho, a qual apresentou aplicabilidade a estudos ambientais, bem como das 

contribuições relacionadas ao desenvolvimento dessa pesquisa para os jangadeiros e os 

pesquisadores. 

 

7.1 Considerações acerca dos determinantes ambientais da atividade jangadeira em 

Ponta Negra  

A partir da construção do cenário da atividade jangadeira, no tocante aos diversos 

âmbitos analisados pelo Projeto Atividade Jangadeira, mais precisamente da realização da 

modelagem no que concerne aos aspectos ambientais, visualiza-se que esta atividade de 

trabalho necessita da aplicação da palavra cuidar considerando o stricto sensu da palavra 

cuidado. Este precisa aflorar em todos os âmbitos, a fim de penetrar na atmosfera humana, 

favorecendo as relações entre as pessoas de maneira a incitar o respeito às diferenças, às 

minorias, como é o caso da população jangadeira para que tenha acesso aos serviços 

disponíveis a tantas outras atividades. 

 As populações de pescadores artesanais têm enfrentado problemáticas que perpassam 

a falta de políticas públicas aplicáveis efetivamente ao setor, em decorrência da escassez de 

financiamentos ou da falta de pessoal qualificado nas colônias para a elaboração de projetos 

que beneficiem os pescadores. Ainda as instituições do setor pesqueiro têm ressalvado a baixa 

quantificação acerca da produção de pescado, como um grande problema principalmente do 

setor artesanal, fator que vem dificultar ainda mais o acesso a financiamentos e benefícios, 

uma vez que não tem como comprovar a renda mensal e assim configurarem a possibilidade 

de pagamento a posteriori. 
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 As pressões exercidas nos jangadeiros da Praia de Ponta Negra provêm de todos os 

lados, a sociedade com seu crescimento, as instituições com a imposição de limitações, 

fatores que dificultam o bom desenvolvimento da atividade, favorecendo a redução no 

número de captura de pescado, de jangadeiros, de jangadas de modo a contribuir para a 

gradual extinção dessa. 

 Conforme discute Zaoual (2008) é importante levar em consideração as possibilidades 

de mudanças acontecerem ou não em um dado ambiente, principalmente analisando os 

intervenientes desse meio como relatado anteriormente, e deve-se considerar a diversidade 

dos envolvidos na atividade e das características do ambiente no qual se desenvolve o 

trabalho, pois o respeito aos limites do local são imprescindíveis, para que se transforme o 

espaço (sítio) sem retirar o direito de cada um em utilizá-lo. 

 Constatou-se ainda, a partir da modelagem, que intervenientes como mudanças 

climáticas, poluição e urbanização têm provocado e consistem nas principais causas das 

mudanças ocorridas no mar. Nesse contexto, verifica-se que o homem tem deixado 

impressões sobre o meio no qual ele está inserido, mas que na maioria das vezes não atenta 

para as dimensões oriundas dessas atitudes.  

Assim, infere-se que, esses intervenientes encontram-se interconectados, visto que as 

mudanças climáticas são decorrentes principalmente da poluição que desencadeia o 

aquecimento global, esta por sua vez é agravada pelas “necessidades” recorrentes do homem 

(sociedade), muitos fixados em zonas urbanas, que crescem com suas atividades econômicas e 

emitem poluentes, culminando numa reação em cadeia ou ciclo que se retroalimenta.  No 

entanto, os fatos não são tão simples quanto aparentam, uma vez que estas causas geram 

diversas conseqüências na vida da sociedade e, principalmente, na comunidade jangadeira que 

aqui se destaca.  

 A partir da declaração dos jangadeiros verificaram-se como maiores impactos a 

redução da produção pesqueira, a poluição do ambiente de trabalho no mar e/ou em terra (na 

praia) seja oriunda da atividade jangadeira e/ou de outras atividades econômicas, 

principalmente da sociedade em si; e as dificuldades no atracamento das jangadas. Enfim, 

diversos são os intervenientes na atividade jangadeira na Praia de Ponta Negra que muitas 

vezes dificultam e outras impedem o desenvolvimento e a manutenção do trabalho, contudo é 

relevante ressaltar que estes chegaram bem antes do “desenvolvimento”, da urbanização e do 
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turismo. É óbvio que os impactos ambientais mencionados não decorrem unicamente da 

sociedade, também procedem do desempenho dessa atividade. Sendo assim, todo esse cenário 

permitiu denotar a necessidade de consciência voltada à sustentabilidade do meio ambiente, 

tanto pelos jangadeiros, quanto pela sociedade. 

A atividade jangadeira em Ponta Negra está imersa numa conjuntura de aspectos 

ambientais, que urgem por soluções viáveis, a fim de minimizar a ocorrência dessas 

problemáticas favorecendo a permanência da cultura da pesca com jangadas, bem como de 

um ambiente salutar para que o seu desenvolvimento perdure. Vidal (2008) traz uma 

discussão pertinente a este contexto, pois quando trata do ambiente de trabalho, ressalta que 

as especificações da ergonomia visam manter o ambiente em um estado que não agrida a 

integridade do organismo, buscando as melhores condições possíveis para o desempenho da 

atividade. Infere-se que é necessário buscar a eficiência ambiental na comunidade jangadeira 

e esta ocorre através de permanentes cuidados com o meio ambiente, não devendo ser uma 

tomada de decisão individual, mas que precisa perpassar pelo grupo de sujeitos envolvidos 

nesse dado ambiente. 

Para tal é indispensável à implantação de medidas mitigadoras e, principalmente de 

políticas públicas eficientes e aplicáveis ao setor. Ressalva-se a importância de um plano de 

gerenciamento costeiro (lei federal de Gerenciamento Costeiro – 7661/88 e outras bases legais 

e administrativas), o qual consiste em uma importante ferramenta de gestão de zonas 

litorâneas, pois visa gerenciar as cadeias produtivas setoriais sobre os espaços regionais de 

abrangência.  

Nesse contexto deve-se atentar para o turismo sustentável, o planejamento urbano 

ordenado (aplicação do plano diretor que regulamenta as edificações em Natal). Destaca-se 

ainda crise mundial da pesca: insustentabilidade dos estoques pesqueiros e da população de 

pescadores, conforme Furtado-Neto (2007- BARCO-ESCOLA) é consenso entre os 

pesquisadores e instituições responsáveis o ordenamento da atividade pesqueira no Brasil, em 

virtude da grande maioria dos estoques costeiros se encontrarem plenamente explotada ou 

sobreexplotada. Uma opção somente poderá se concretizar a partir de uma estratégia que 

envolva aspectos de todas as etapas da cadeia produtiva, considerando as fases de 

envolvimento social, capacitação, tecnologia de captura e de processamento de pescado, 
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sistemas produtivos, logística, comercialização e planos de negócios, bem como linhas de 

apoio e financiamento para geração de emprego e renda (SEAP/PR, 2006). 

 Mister reconhecer que as pessoas precisam mudar suas atuações para com o meio 

ambiente natural e construído,visto que ao conhecer os problemas ambientais enfrentados 

cotidianamente pelos jangadeiros, emerge a necessidade de trabalho no tocante à 

sensibilização dos pescadores e, também da sociedade, acerca da sustentabilidade ambiental. 

Tem-se que ultrapassar a teoria e partir para a prática, ou seja, a práxis da cidadania ambiental 

precisa se tornar aplicável ao dia-a-dia do ser humano. Este precisa se sentir responsável pelo 

meio ambiente em que habita e atuar como agente de sua própria transformação. 

 Em contrapartida necessita-se além de buscar aprofundar os conhecimentos sobre as 

questões ambientais de melhores tecnologias, estimular a mudança de comportamento e a 

construção de novos valores éticos menos antropocêntricos, estimulando a ação 

transformadora como ressalta Berna (2004), é indispensável a estrutura para auxiliar na 

aplicação dessas novas atitudes, no caso da atividade jangadeira, um exemplo está na 

dificuldade de se armazenar resíduos na jangada, visto que não existe uma estrutura 

apropriada para o acondicionamento destes. Para tanto, não adianta sensibilizar a população 

acerca do não lançamento de resíduos no mar ou na praia, se esta não possui local/dispositivo 

para acondicioná-los. 

 

7.2 Contribuições da ergonomia para estudos ambientais 

Com o desenvolvimento desta dissertação buscou-se compreender a relação que os 

jangadeiros estabelecem com o meio ambiente, no qual realizam sua atividade de trabalho e 

dedicam a maior parte de suas vidas, visto que, para desenvolvê-la é indispensável o contato 

com o ambiente natural e construído. Assim, analisou-se a interferência dos aspectos/impactos 

ambientais que envolvem a atividade jangadeira da Praia de Ponta Negra, de maneira a 

permitir a proposição de recomendações voltadas à busca da sustentabilidade ambiental nessa. 

Para tanto, fundamentou-se a metodologia desta pesquisa na Análise Ergonômica do 

Trabalho (WISNER, 1987; GUÈRIN, 2001, SALDANHA, 2004; CARVALHO, 2005 e 

VIDAL, 2008) atrelada ao estudo dos aspectos ambientais (SÀNCHEZ, 2008). A aplicação 

dessas esteve apoiada no dispositivo da construção social (SALDANHA, 2004; 



Ergonomia, Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Atividade de Pesca Artesanal com Jangadas: Estudo de caso na Praia de Ponta Negra, Natal-RN                Joyce E. M. Celestino  

171 
 

CARVALHO, 2005 e VIDAL, 2008), o qual possibilitou efetivamente sustentar a ação 

ergonômica e buscar propostas de soluções adequadas em termos antropotecnológicos 

(WISNER, 1987; SALDANHA, 2004). 

Foi possível compreender a importância da construção social no decorrer deste 

trabalho, visto que o envolvimento e a participação dos jangadeiros nesse processo foram 

muito positivos. A construção social foi sendo desempenhada gradativamente de acordo com 

as necessidades que iam surgindo, além das informações obtidas que eram divulgadas 

continuadamente aos pescadores de jangada, com o intuito de mostrar-lhes que constituem 

parte nesse processo, afinal os resultados foram alcançados através da reciprocidade que se 

estabeleceu na relação pesquisadores-pesquisados. 

Todos os critérios preconizados por Saldanha (2004) para a construção de reputação e 

confiança foram adotados na pesquisa realizada em Ponta Negra acrescidos do respeito aos 

limites (disponibilidade de tempo) dos pesquisados. O critério relacionado à credencial de 

experiência foi iniciado através das análises em situações de referência, bem como, das 

pesquisas bibliográficas e institucionais. Estas foram essenciais para a formulação do 

referencial operativo comum acerca da atividade jangadeira que favoreceu a aproximação dos 

pesquisadores aos atores sociais em estudo. A credibilidade das transformações positivas foi 

constituída durante as análises situadas e algumas ações de validações e restituições de dados 

junto aos jangadeiros. Tal fato evidenciou que o grupo de pesquisa pode contribuir para a 

transformação da realidade de trabalho, beneficiando o desenvolvimento dessa dissertação.  

Constatou-se, assim como Saldanha (2004) em sua pesquisa, que a construção social 

não é previamente determinada, sua constituição ocorre ao longo do desenvolvimento do 

trabalho de acordo com as necessidades e afinidades, alterando-se ainda conforme o contexto. 

Verificou-se a relevância da participação de todos os indivíduos na composição dos diversos 

grupos do dispositivo de construção social, uma vez que favoreceram a clarificação e o 

entendimento das informações/resultados obtidos considerando os aspectos 

antropotecnológicos na análise e contexto da atividade. 

 É importante ressaltar também a imensurável contribuição dos interlocutores 

privilegiados (J1, J2 e J15) na composição do Grupo de Ação Ergonômica – GAE, 

principalmente J1, pois consiste no jangadeiro líder, o qual sempre se disponibilizou a realizar 

as articulações entre os grupos, além de favorecer a construção de reputação e de confiança da 
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equipe, junto aos demais jangadeiros. Os processos metodológicos de restituição e validação 

também cumprem um importante papel de continuidade e manutenção da motivação entre os 

participantes, realimentando o processo de forma contínua, conforme pesquisa de Saldanha 

(2004, p.124). Este fato foi verificado na atividade jangadeira em Ponta Negra, pois quando 

os pescadores se viam partícipes na construção desses resultados ficavam mais estimulados a 

continuarem, pois segundo eles verificaram a partir do envolvimento no Projeto Atividade 

Jangadeira, a possibilidade de alcançarem melhorias para o seu trabalho.  

Verificou-se no decorrer da aplicação das ações conversacionais sobre meio ambiente 

que os pescadores de jangada se interessaram bastante por essa discussão, chegando até a se 

disponibilizarem a trazer para a equipe os resíduos que encontrassem no mar. Além de 

confiarem dados relacionados a problemas enfrentados, no tocante a pesca da lagosta e ao 

período de defeso dessa, permitindo inferir que a construção de confiança atingiu um estágio, 

no qual os pesquisadores se tornaram “invisíveis” aos olhos dos jangadeiros e viraram pessoas 

nas quais eles passaram a confiar e acreditar que poderiam contribuir para o alcance de 

transformações positivas na sua realidade de trabalho. 

 Tal fato facilitou o levantamento de dados acerca da produção pesqueira e boa parte 

dos jangadeiros costumam não contabilizá-los com cuidado e afinco, pois para alguns esse 

controle parece não ser importante, o que de fato é considerável consiste no dinheiro a ser 

recebido. Por essa razão eles costumam memorizar semanalmente os quilos capturados, visto 

que resultará no valor a ser cobrado ao marchante. Entretanto, a equipe conseguiu levantar 

esses dados com muita cautela, respeitando os limites e receios dos jangadeiros e marchantes, 

o que favoreceu maior abertura com os primeiros alcançando a construção de confiança e 

reputação dessa pesquisa. 

 Com a realização de constantes restituições e validações das informações resultantes 

das análises, além de corroborar o desenvolvimento de uma metodologia fundamentada nos 

princípios da AET, levou aos jangadeiros o sentimento de agente construtor da transformação 

de sua realidade, pois além de valorizar o conhecimento tácito oriundo dessa atividade, 

conferiu estima e crença para uma pesca artesanal que antes não havia sido contemplada com 

olhos de quem a potencializa, apenas com olhos de quem está com os dias contados.  

 Talvez por isso, os pescadores se agarraram a essa oportunidade e se envolveram de 

modo tão determinante, que se assim não fosse, o levantamento e análises dos dados 
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discutidos neste trabalho poderiam ser comprometidos, bem como a construção de propostas 

adaptadas à atividade jangadeira em Ponta Negra. 

A aplicabilidade da ergonomia para este estudo ambiental foi de grande relevância, 

visto que acrescentou uma variedade de métodos/técnicas observacionais e interacionais 

favorecendo o entendimento e a análise de muitos detalhes que talvez não fossem alcançados 

apenas com o estudo dos aspectos ambientais, o qual assim como na etapa de construção da 

demanda da AET compila os dados existentes sobre a região onde a atividade se desenvolve, 

realiza o reconhecimento da atividade, a qual se desenvolve por meio de visitas de campo, de 

revisão bibliográfica, de consulta a órgãos públicos que detém informações setoriais e, se 

possível, levanta dados por meio de conversas informais com moradores e/ou lideranças 

locais. Concomitante a identificação dos prováveis impactos ambientais oriundos da 

atividade.  

No entanto, como discute Vidal (2008), a AET por suas características e propriedades 

de foco, ordenação e sistematicidade permite modelar uma realidade sempre complexa, onde 

os vários aspectos do trabalho se apresentam de forma nem sempre evidente e clara 

requerendo estudo criterioso, cuidadoso, temperado pela prudência e pela sensatez para obter 

bons resultados. Dessa forma, os levantamentos básicos de campo e as conversas informais, 

propostos pelo estudo dos aspectos ambientais, foram encorpados através das técnicas 

utilizadas na AET. Esta embora possa ser empregada para caracterizar ou descrever uma 

situação – realizar um diagnóstico, um quadro de uma situação profissional – tem 

efetivamente um emprego bem definido em Ergonomia: fornecer os elementos para a 

transformação positiva da realidade de trabalho. (VIDAL, 2008).  

Assim com a aplicação da AET junto ao estudo dos aspectos ambientais, houve um 

delineamento do cenário ambiental, no qual se desenvolve a atividade jangadeira, cujos 

detalhes clarificaram ainda mais, além dos aspectos ambientais que afetavam o desempenho 

dessa atividade, aqueles que são causados pelos seus agentes. Constatou-se que a 

fundamentação metodológica nos métodos da ergonomia é enriquecedora para os estudos de 

meio ambiente, pois tem um enfoque na aproximação da população em análise, detentora do 

saber sobre determinada realidade de trabalho, favorecendo a construção de um conhecimento 

sócio-técnico, a partir da junção dos saberes do trabalhador somado ao dos pesquisadores. 

Isso tudo, respeitando sempre os fatores geográficos, culturais, econômicos e financeiros, 
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humanos e ambientais, preconizados por Wisner (1994, 2004), os quais são fundamentais para 

que se proponham medidas adequadas à realidade da atividade de trabalho, e nesse caso, 

também ao meio ambiente de trabalho. 

 Como discute Falzon (2007) a ergonomia desenvolve uma abordagem holística do 

homem, não se trata de pensar o sujeito em atividade, mas de produzir conhecimentos úteis à 

ação, Carvalho (2010) retrata que a ergonomia contemporânea propõe um projeto de trabalho 

fundamentado numa ação participativa das pessoas envolvidas no trabalho, num enfoque local 

e global do trabalho (abordagem sistêmica). Assim, vê-se a ergonomia como uma ciência 

calcada nos objetivos de transformação da realidade, muito mais do que uma ciência de 

adaptação (à realidade e da realidade).  

No contexto da realização dessa pesquisa, verifica-se a contribuição da ergonomia 

para abordagens relacionadas ao meio ambiente natural e construído, cujo pensamento já é 

holístico e sistêmico por natureza, quando somados ao conhecimento acerca dos sistemas de 

trabalho, percebe-se que podem tratar as inadequações das situações em que as atividades 

humanas de trabalho ou do cotidiano estejam sendo exercidas, de modo a tornar estas 

atividades adequadas às características, limites e capacidades dos humanos, com a finalidade 

de dessobrecarregar a vida diária das pessoas (VICENTE, 2003; adaptado de VIDAL & 

CARVALHO, 2008, p. 15), entretanto não somente às atividades humanas de trabalho, como 

também ao meio ambiente nos quais estas atividades se encontram inseridas, independente de 

onde são executadas todas as ações certamente provocarão reações, por isso precisam ser bem 

analisadas, a fim de que se possa trabalhar para além da busca pela melhoria da qualidade de 

vida das populações, mas pela sustentação do sistema (Planeta Terra) no qual estão inseridas.  

 

7.3 Considerações acerca do desenvolvimento da pesquisa para os jangadeiros, os 

pesquisadores e a sociedade 

Com o desenvolvimento dessa pesquisa foi possível compreender que a sociedade tem 

muito a aprender com os jangadeiros, pois estes com a simplicidade que realizam sua 

atividade de trabalho podem render grandes ensinamentos a todos que têm algum contato com 

eles, até mesmo às pessoas que frequentam a praia de ponta negra esporadicamente, quando 

os observam desempenhando seu ofício. A contribuição da atividade jangadeira é grandiosa 

no tocante à preservação e manutenção de uma cultura arraigada em populações de 
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pescadores artesanais, os quais ensinam através de sua arte que se pode capturar pescado sem 

causar impactos negativos, como no caso do uso das redes de arrasto, entre outras ações 

decorrentes da pesca industrial.  

Além disso, ao conversar com os jangadeiros é possível perceber o amor e a 

importância do mar para suas vidas, como declarado por eles durante uma dinâmica realizada 

na análise coletiva (item 3.3.4 restituições e validações): “Desde que eu me entendo por 

gente, meu berçário é praticamente o mar. Sempre gostei de pescar, uma coisa que até hoje e 

até quando Deus quiser vou morrer é com a pesca. E tudo que eu tenho hoje graças a Deus é 

através da minha pescaria, eu quero pescar muito mais, que eu adoro, eu amo o mar e uma 

coisa que eu preservo é o mar também”. Jangadeiro J2 - Mestre. “O mar pra mim é tudo na 

vida. Quando eu vou que arreio as minhas redezinhas que dá cheio de garajuba, é tudo que 

eu tenho na minha vida. E o meio ambiente que tá meio estragado dentro do mar é agente 

mermo que polui. Jangadeiro J6 - Mestre. 

A partir dessas falas percebe-se que todos podem aprender com os jangadeiros em 

termos de prevenção e proteção ao meio ambiente, pois eles demonstram uma relação de 

dependência direta para com o mar e seus recursos, evidenciando assim que os cuidados e o 

amor são dedicados, em virtude das suas vidas terem se construído, a partir dos benefícios que 

o mar forneceu para eles. Desde formação enquanto ser humano e cidadão, pois muitos não 

tiveram acesso a uma boa escolaridade, todavia, na escola do mar aprenderam ensinamentos 

que os tornaram homens resistentes às intempéries da vida e com uma sensibilidade tamanha 

à natureza do mar. Lição imprescindível aos habitantes do Planeta. 

 O desenvolvimento deste trabalho possibilitou a análise acerca da interferência dos 

aspectos/impactos ambientais que envolvem a atividade jangadeira da Praia de Ponta Negra, 

visto que permitiu conhecer as pressões sofridas e as impressões deixadas pelos sujeitos da 

atividade, favorecendo a elaboração de recomendações voltadas a sustentabilidade ambiental 

desta. Mais que isso, possibilitou transcender uma pesquisa puramente metodológica, houve 

um crescimento imensurável dos pesquisadores no decorrer desta, pois a aproximação, a 

convivência cotidiana com os jangadeiros contribuiu e muito para a formação dos 

pesquisadores enquanto profissionais e pessoas melhores do que quando se iniciou a pesquisa 

(dois anos atrás). Hoje estes compreendem a realidade do que é ir capturar seu pão de cada 

dia, sob péssimas condições climáticas e muitas vezes não encontrá-lo, ter que dividir o pouco 
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existente para sustentar a família, e ir novamente se arriscar no outro dia, conseguir capturar e 

agradecer, o que segundo eles, foi dado por Deus.  

O acompanhamento da atividade jangadeira possibilitou aos pesquisadores 

comprovarem o título de desbravadores do mar, por diversas vezes conferido aos jangadeiros, 

pois estes enfrentam sol, chuva, ventos, a força do poder destrutivo do homem e muito mais, 

contudo não desistem de continuar a enfrentar sua batalha para preservar sua identidade e esta 

lição é a maior que se pôde apreender com o desempenho dessa pesquisa. 

E o maior ganho oriundo desse trabalho foi a possibilidade de contribuir e/ou de cuidar 

ao menos que minimamente dessa população de jangadeiros, pois uma reclamação deles 

sempre foi à exclusão e o esquecimento por parte do poder público, por parte da sociedade. O 

jangadeiro J23 - Ajudante/Mestre demonstra a necessidade dos pescadores da Vila de Ponta 

Negra acerca de Projetos voltados à realidade destes, buscando melhorias que se reportem ao 

desenvolvimento de sua atividade: “Porque o Governo não faz pesquisa como vocês tão 

fazendo, né? Era pra perguntar à população dos pescadores. Isso aquí é uma vila de 

pescadô? É. Vamos perguntá aos pescado como é que a gente pode fazê pra eles melhorá, 

mas os projeto que faz piora mais pro pescadô aqui”. 

Com isso e, também, pela relação estabelecida de conhecimento recíproco entre os 

jangadeiros e os pesquisadores, se pode inferir que os jangadeiros de Ponta Negra verificaram 

a realização do Projeto Atividade Jangadeira, bem como dessa pesquisa como algo benéfico 

para seu desenvolvimento. Em virtude, segundo eles das discussões e aprofundamento dos 

problemas ambientais que permeiam a atividade podendo minimizá-los ou até solucioná-los, 

além das orientações acerca da luta pelos seus direitos e deveres, diante dos órgãos que tanto 

temiam e, hoje, os jangadeiros já percebem que têm vez e voz para falar e expor os seus 

problemas, a fim de solucioná-los e que precisam ser pró-ativos mediante a realidade do meio 

ambiente no qual desempenham sua atividade de trabalho, para o alcance da sustentabilidade 

não somente na teoria, mas que aconteça na prática. 

 

7.4 Propostas de trabalhos futuros 

Com a realização da coleta e análise dos dados desta pesquisa evidenciou-se a 

necessidade de aplicações de outras ferramentas metodológicas que possibilitassem 
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complementar o estudo, tais como o levantamento de quantitativo de produção pesqueira e 

mapeamento através de GPS dos pesqueiros nos quais realizam suas capturas. Contudo, o 

tempo para o desenvolvimento desta pesquisa de mestrado, não possibilitou a realização 

destas complementações. 

Isto posto, seguem as recomendações de propostas para a realização de trabalhos 

futuros: 

 Estudo acerca de uma metodologia aplicável à atividade jangadeira de Ponta Negra de 

mapeamento de pesqueiros, produção por expedição de captura, bem como 

identificação das espécies (carta de pesca), a fim de promover a melhoria na 

produtividade e sustentabilidade dos estoques pesqueiros; 

 Investigar a viabilidade da implementação de uma reserva extrativista englobando as 

praias de Ponta Negra e Alagamar; 

 Realização de trabalhos com ênfase na análise das políticas públicas relacionadas à 

gestão da atividade, junto às instituições e os jangadeiros, com vistas a assegurar a 

sustentabilidade sócio-econômica e ambiental da pesca artesanal com jangadas; 

 Elaborar um plano de gerenciamento costeiro, com enfoque na manutibilidade, 

tradição e preservação da cultura da atividade jangadeira. 

 Analisar a viabilidade da implantação de uma cooperativa, com o intuito de fomentar 

a quebra da submissão dos jangadeiros aos marchantes para que possam alcançar 

preços mais elevados, de venda direta ao consumidor, além de evitar perda de 

pescado, visto que terão capacidade de estoque. 

Estas propostas serão encaminhadas aos demais integrantes do “Projeto Jangadeiros: 

tradição, ergonomia e sustentabilidade” do GREPE/UFRN, como forma de continuidade das 

atividades, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho aos jangadeiros, bem como, 

do meio ambiente no qual se encontram inseridos, com vistas à sustentabilidade social, 

econômica e ambiental da população jangadeira em Ponta negra. 
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APÊNDICE 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

     PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Análise Ergonômica do Trabalho: uma 

ferramenta para a sustentabilidade ambiental na Atividade Jangadeira na Praia de Ponta 

Negra, Natal-RN” a ser realizada por Joyce Elanne Mateus Celestino sob orientação das professoras 

Drª Maria Christine Werba Saldanha e Drª. Karen Maria da Costa Mattos. 

Sua participação é voluntária, ou seja, em qualquer momento da pesquisa você poderá desistir, 

retirando seu consentimento, sem que esta ação lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Este estudo procura analisar a atividade de trabalho dos jangadeiros e a relação desta com o 

meio ambiente, de modo a propor melhorias nessa relação, a fim de alcançar qualidade de vida e 

sustentabilidade ambiental na atividade jangadeira realizada na praia de Ponta, Natal, RN.  

Esta pesquisa é importante, porque tem a finalidade de entender a atividade jangadeira no que 

diz respeito à prática pesqueira em si e suas influências no meio ambiente, bem como as intervenções 

do meio ambiente nessa atividade, buscando conhecer meios voltados a um desenvolvimento mais 

equilibrado para poder alcançar melhorias na qualidade de vida dos jangadeiros e do próprio meio 

ambiente.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

aplicação de questionários e entrevistas , através de conversas realizadas a fim de entender melhor a 

atividade de trabalho além da relação que estabelecem com o meio ambiente, e também de 

observações para visualizar as tarefas que desenvolvem e as atitudes que tomam no decorrer da 

situação de trabalho.  

Os riscos envolvidos com sua participação são pequenos e para reduzí-los você estará livre 

para responder apenas o que se sentir à vontade, além disso as entrevistas serão realizadas em 

ambientes confortáveis e seguros. Participando desta pesquisa você terá o benefício de progredir nas 

condições de trabalho e de saúde ambiental, no que diz respeito a orientações voltadas a melhoria do 

meio ambiente de trabalho. 

Todas as informações obtidas serão mantidas em sigilo e o seu nome não será identificado em 

momento nenhum. Os dados serão guardados para que apenas os pesquisadores tenham acesso a eles e 

a divulgação dos resultados será realizada de forma a não identificar os participantes/voluntários. 

Se você tiver algum gasto, em virtude da sua participação na pesquisa, você será reembolsado, 

caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano originado em virtude da sua participação 

nesta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que apresentar a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Joyce Elanne Mateus Celestino, no endereço: 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte / Campus Universitário – Centro de Tecnologia, Lagoa 

Nova, CEP 59072-970, Natal, RN, ou pelos telefones: (084) 3662-8321 ou (84) 9911-2835. 
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Dúvidas relacionadas à ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN no endereço Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UFRN), Praça do Campus, 

Campus Universitário, CP 1666, Natal, 59.078-970, Brasil ou pelo telefone (084) 3215-3135. 

 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Análise Ergonômica do 

Trabalho: uma ferramenta para a sustentabilidade ambiental na Atividade Jangadeira na Praia 

de Ponta Negra, Natal-RN 

 

Participante da pesquisa: 

Nome: _______________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________ 

 

 

Pesquisador Responsável: _______________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________ 

 

 

 

Natal, ____de________________de____ 
 

 

 

 

 

Joyce Elanne Mateus Celestino. Endereço: Universidade Federal do Rio Grande do Norte / Campos Universitário – Centro de Tecnologia, 

Lagoa Nova , CEP 59072-970 , Natal, RN. Telefone (084) 3662-8321 ou (84) 9911-2835. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. Endereço Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UFRN), Praça do Campus, Campus Universitário, CP 

1666, Natal, 59.078-970, Brasil. Telefone (084) 3215-3135. 

 

 



Ergonomia, Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Atividade de Pesca Artesanal com Jangadas: Estudo de caso na Praia de Ponta Negra, Natal-RN                Joyce E. M. Celestino  

190 
 

ENTREVISTA SÓCIO ECONÔMICA  
    Pesquisador(es): _____________________ Local: __________________________________   

    Data: __________________ Hora: _____: ______   às _____:_______ 

INFORMAÇÕES SOCIAIS: 

Identificação: 

Data de Nascimento:                                                          Naturalidade: 

Mora em PN:    sim           Não       QT? 

Endereço: 

Bairro:                                                                          Cidade: 

Telefone para contato: 

Escolaridade: 

Estado civil: 

Profissão:                                                                                                                Há quanto tempo? 

Outra atividade:                                      

Q.T.?                       Freqüência?                      Continua pescando?   Sim      Não 

Religião: 

 
INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO À PESCA: 

Função:      Mestre (Qt)               Ajudante (Qt)                Outros (Qt)                Qual?                  

Tempo em cada função: Mestre:            Ajudante:                  Outros: 

Com que idade iniciou na pesca:  

Tipo de pesca:    Linha      Rede      Apnéia     Arrasto     Manzuá ou Covo 

Valor apurado  na pesca:   semanal:                           mensal: 

Nome da embarcação que trabalha: 

Dono da embarcação?      Sim     (Nome da embarcação:                                           )    Não                             

A embarcação que trabalha é cadastrada?      Sim      Não PQ? 

 

Cadastro na colônia?      Sim      Não  PQ? 

 

Possui carteira de pescador?      Sim     (Data de emissão:                               )    Não     PQ? 

 

Formação (cursos) relacionada à pesca     Sim      Não 

Curso: Local: Quando: Duração: 

Curso: Local: Quando: Duração: 

Curso: Local: Quando: Duração: 

Conhecimento:    Alimentação (manip. alim)      Segurança    Tratamento do pescado     Meio Ambiente    

 Postura 

     Como e onde adquiriu o conhecimento? 

Acidentes na pesca:   Sim  (Quantos?           )   Não        

 

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   (Quais?                                                )       Não      

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Ergonomia – GREPE 

Projeto Jangadeiros / PRAIA DE PONTA NEGRA 

 

 

APÊNDICE 2 
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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 

 

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         Nenhuma 

A água para consumo é tratada?    Sim  (  Filtrada    Fervida    Coada    Mineral)    Não  

Lixo:      Queimado      Enterrado      Terreno baldio      Coletado 

Destino do esgoto:     Fossa      Céu aberto      Coleta pública 

 

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?                                       

Freqüência? 

Fumante?    Sim     (Há quanto tempo?         )    Não   

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  

 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 adicionais: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Ergonomia, Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Atividade de Pesca Artesanal com Jangadas: Estudo de caso na Praia de Ponta Negra, Natal-RN                Joyce E. M. Celestino  

192 
 

APÊNDICE 3 

ROTEIRO DE AÇÃO CONVERSACIONAL – GERAL – Jangadeiros – Ponta Negra 

 

 Escolha da profissão; 

 Gosta de trabalhar como pescador; 

 A Pesca e o sustento familiar; 

 Processo de aprendizagem; 

Com que Idade 

Com quem aprendeu 

Quanto tempo de aprendizagem 

Tempo em cada função 

Critério para mudança de função 

Quem decide isso 

 Escolha da equipe; 

 Tipo de pesca (rede ou linha): 

 Rede: Quanto tempo a rede passa no mar; 

 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: 

  Número e função dos pescadores; 

 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: 

 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; 

 Rotina de trabalho; (divisão do trabalho) 

 Repouso;  

 Divisão do pescado; 

 Desistir da pesca. 
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APÊNDICE 4 

ROTEIRO DE AÇÃO CONVERSACIONAL –  Jangadeiros – Meio ambiente  

 

 

 Alterações nos horários da pesca (antigamente e atualmente);  

 O mar quando você começou a pescar e atualmente;  

 Quantitativo da produção pesqueira;  

 Destinação para peixes pequenos e os não comercializáveis;  

 Geração de resíduos (pescado e de outras fontes: alimentação, embalagens);  

 Local de disposição dos resíduos no mar e em terra;  

 Poluição no ambiente de trabalho (mar e terra);  

 Disponibilidade de água potável para uso nas embarcações;  

 Armazenamento da jangada;  

 Lagosta;  

 Período de Defeso;  

 Peixes que o IBAMA proíbe a pesca;  

 Medidas para mudar os problemas ambientais.  
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APÊNDICE 5 

Exemplo de planilha utilizada no levantamento preliminar do quantitativo de produção pesqueira nos meses de janeiro e junho/2010. 

Marchante Jangada Data 
Quantidade Tipo de pesca 

Observação 
1

a
 2

a
 Gêlo Ida e vinda 

  

03/01(domingo)            

04/01 (segunda)           

05/01 (terça)        

06/01 (quarta)       

07/01 (quinta)       

08/01 (sexta)       

09/01 (sábado)       

10/01 (domingo)       

11/01 (segunda)       

12/01 (terça)       

13/01 (quarta)       

14/01 (quinta)       

15/01 (sexta)       

16/01 (sábado)       

17/01 (domingo)       

18/01 (segunda)       

19/01 (terça)       

20/01 (quarta)       

21/01 (quinta)       

22/01 (sexta)       

23/01 (sábado)       

24/01 (domingo)       

25/01 (segunda)       

26/01 (terça)       

27/01 (quarta)       

28/01 (quinta)       

29/01 (sexta)       

30/01 (sábado)       

   Total: em Kg Total: em Kg    
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APÊNDICE 6 

ROTEIRO DE AÇÃO CONVERSACIONAL – Meio ambiente (Marchantes) 

 

 Tempo que exerce a atividade; 

 Relação com os jangadeiros; 

 Processo de recebimento/compra do pescado; 

 Quantitativo de produção pescado; 

 Apenas jangadeiros ou outros tipos de pesca; 

 Resíduos de Pescado; 

 Destinação dos Resíduos; 

 

 


