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Resumo da dissertação apresentada ao PEP-UFRN como parte dos requisitos necessários para 

a obtenção do grau de Mestre em Engenharia de Produção. 

 

APRECIAÇÃO ERGONÔMICA DA ATIVIDADE DOS PESCADORES 

ARTESANAIS QUE UTILIZAM JANGADAS NA PRAIA DE PONTA NEGRA – 

NATAL/RN 

 

 

Cíntia Araújo de Andrade Rosso 

 

Outubro/2011 

 

 

Os jangadeiros em sua atividade de trabalho estão expostos a constantes e diversas variabilidades, as 

quais são extremamente importantes de se conhecer, a fim de compreender essa atividade e os riscos 

aos quais estão expostos. A presente pesquisa tem como objetivo analisar a atividade de trabalho dos 

jangadeiros da praia de Ponta Negra, no município de Natal, com enfoque na manipulação e qualidade 

do pescado comercializado por eles, para propor, através de um processo de construção social, 

recomendações voltadas para melhoria do seu produto. Para alcançar este propósito foi utilizada a 

metodologia inspirada na Análise Ergonômica do Trabalho  que aplica técnicas observacionais e 

interacionais. Foi feita, também, uma avaliação do pescado comercializado pelos jangadeiros de Ponta 

Negra, avaliação de tipo sensorial, utilizando o método “Torry Research”, adaptado por VIEIRA 

(2004), a fim de se aferir o grau de qualidade do peixe. Em geral observou-se que o  pescado, advindo 

da pesca artesanal com jangadas, em Ponta Negra tem um bom grau de frescor. Mas constatou- se que 

algumas formas de manipulação e armazenamento precisam ser melhorados. 

 

 

Palavras – chaves: Pesca artesanal. Jangadeiros. Ergonomia. Manipulação do pescado. 
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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 

 

ERGONOMIC ASSESSMENT OF ACTIVITY USING RAFTS FISHERMEN IN 

PONTA NEGRA - NATAL / RN 

 

Cíntia Araújo de Andrade Rosso 

 

Outubro/2011 

 

 

The jangadeiros in the work activity are exposed to diverse and constant variability, which are 

extremely important to know in order to understand this activity and the risks they are 

exposed. The current study aims to analyze the work activity raftsmen of Ponta Negra beach 

in Natal, focusing on handling and quality of the fish sold by them to propose through the 

social construction recommendations for improving its product. To achieve this purpose was 

used a methodology inspired by the ergonomic work analysis using techniques observational 

and interactional. He was also made an assessment of fish sold by jangadeiros Ponta Negra, 

this evaluation was a sensory evaluation using the method "Torry Research" adapted by 

Vieira (2004) in order to assess the level of quality fish. In general it was observed that the 

fish originated from the fishing that rafts in Ponta Negra, have a good degree of freshness. But 

it was found that some ways of handling and storage can be improved. 

 

 

Keywords: Artisanal fisheries. Jangadeiros. Ergonomics. Handling of fish. 
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CAPÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO 

 

 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa que procurou mostrar a atividade de pesca 

utilizando jangadas, na praia de Ponta Negra através da análise ergonômica do trabalho, com 

foco, principalmente, na manipulação do pescado que define a produtividade comercial do 

pescador. Este trabalho fez parte de um projeto desenvolvido pelo GREPE-UFRN (Grupo de 

Extensão e Pesquisa em Ergonomia) composto por uma equipe multidisciplinar (nutricionista, 

fisioterapeuta, técnico em segurança do trabalho e técnico em meio ambiente)  e também por 

alguns alunos da graduação de modo a abordar essa atividade de uma maneira mais global. 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A ergonomia tem como foco, a atividade de trabalho das pessoas; como objeto, a 

situação onde esta ocorre e, como finalidade, a transformação, para melhor, deste sistema 

(VIDAL,2008). 

Para alguns estudiosos, Ergonomia e Análise Ergonômica do Trabalho seria a mesma 

coisa, mas essa última consiste, basicamente, na metodologia de realização de um estudo 

ergonômico 

 

“ A ergonomia objetiva modificar os sistemas de trabalho para adequar as 

atividades nele existentes as características, habilidades e limitações das pessoas 

com vistas ao desempenho eficiente, confortável e seguro.” (ABERGO,2000) 

 

O presente trabalho utilizando a analise ergonômica como metodologia, analisa a 

atividade jangadeira como seu foco principal de investigação. 

 

O contexto da pesca artesanal 

 

A pesca artesanal sustenta em torno de 5 milhões de brasileiros (IBAMA), ainda que a 

atividade apresente limitadas condições de expansão, por motivos diversos: falta de políticas 

públicas, diminuição dos estoques naturais, sobrepesca, poluição, competição com barcos a 

motor entre outros. 
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No Rio Grande do Norte, a pesca artesanal é responsável por grande parte do  pescado 

capturado, e as jangadas ainda apresentam um número representativo dentre as embarcações . 

Por isso a importância da sustentabilidade das comunidades de jangadeiros através da 

melhoria das condições de trabalho e da qualidade e produtividade do pescado. 

Quando se fala em melhoria das condições de trabalho, fala-se em posto de trabalho 

(jangada), expectativa do que deve ser realizado (tarefa), associado às noções de execução 

(como é realizado a tarefa); e dos requisitos para a boa execução, o que inclui boas práticas na 

captura, manuseio e armazenagem do pescado. Os jangadeiros, em sua atividade de trabalho, 

estão expostos a constantes e diversas variabilidades, as quais precisam ser conhecidas a fim 

de se compreender as etapas dessa atividade e os riscos aos quais estão expostos. Para tanto, a 

ergonomia, por meio da análise ergonômica do trabalho, possibilita analisar a construção 

permanente, pelo operador, de seus modos operatórios, visualizando, assim, por meio dos 

métodos observacionais e interacionais, toda a situação de trabalho com suas confluências 

entre os componentes pessoais, organizacionais e tecnológicos. 

A jangada é composta de madeira e com propulsão a vela, pela ação dos ventos. O 

aparelho de pesca utilizado é a linha ou a rede. Existe uma carência generalizada de 

informações sobre as embarcações e espécies capturadas no estado do Rio Grande do Norte. 

Em Natal existem 6 locais de desembarque de pescado, utilizando a jangada: Redinha, Ponta 

Negra, Canto do Mangue e cais das empresas, Guarapes e Beira Rio, envolvendo cerca de 250 

jangadeiros (IBAMA). Só na praia de Ponta Negra existem 42 jangadeiros cadastrados na 

colônia de pesca Z4, e os peixes mais consumidos e comercializados por eles são: Serra, 

Pescada, Guarajuba, Cioba, Bonito (Atum), Ariocó, Cavala, Guaiúba e Caximbo. Porém, a 

venda de pescado, não garante o sustento dessa população. Os peixes estão sujeitos a baixos 

preços, muitas vezes, devido à má qualidade do produto o que pode ser explicado, 

principalmente, pela utilização de práticas inadequadas de manipulação. 

Por ser considerado um alimento altamente perecível, o pescado exige muitos 

cuidados em relação ao seu manuseio, tanto durante o processo de captura, quanto durante a 

estocagem. 

De modo semelhante à carne, qualquer produto alimentício procedente do mar pode 

alterar-se por autólise (quando a célula se autodestrói), atividade bacteriana e/ou oxidação. A 

diferença básica consiste no fato de que o músculo do pescado é mais susceptível a 

deterioração do que as carnes dos mamíferos, tendo em vista que o processo autolítico no 

pescado é mais rápido, e sua reação, menos ácida, favorece o ataque bacteriano. 
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Logo que é retirado da água, o pescado experimenta uma série de fenômenos naturais 

que levam a sua deterioração. A deterioração pode ser definida como alterações inaceitáveis 

que ocorrem no músculo pós-morte (MUKUNDAM et al., apud VIEIRA,2004) . Essas 

alterações ocorrerão, independentemente da forma como é manuseado, mas, a velocidade com 

que elas se instalam, pode ser reduzida até uma certa extensão para manter um alto grau de 

frescor. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A atividade pesqueira necessita de reformulações urgentes, envolvendo a 

racionalização dos processos de captura e do manuseio do pescado a bordo. 

O pescado pode ser veiculador de uma gama enorme de microorganismos patogênicos 

para o homem e 70% das doenças transmitidas pelo pescado, são causadas por manipulação 

inadequada, ou seja, falta de cuidado e pouca higiene (VIEIRA, 2004) . 

 

“Um peixe vivo e saudável é impermeável às bactérias devido a integridade de sua 

superfície corporal. Contudo após a morte do pescado a autólise se instala, 

tornando a superfície do peixe permeável às bactérias e, ao mesmo tempo, ocorre a 

liberação de açucares simples, aminoácidos livres, ácidos graxos livres entre outros 

compostos, constituindo assim, um excelente meio nutritivo para o desenvolvimento 

bacteriano” (MUKUNDAN ET AL., APUD VIEIRA 2004, p. 26). 

 

A alteração microbiana do pescado não tem início enquanto não houver passado o 

estado de rigor mortis, quando as fibras musculares começam a liberar o suco. O rigor mortis 

é acelerado pelo desgaste físico que precede a morte, pela falta de oxigênio e temperaturas 

elevadas; por esta razão qualquer procedimento que o retarde será bom para conservação do 

pescado (VIEIRA,2004). 

A relevância deste trabalho está, justamente, em identificar os determinantes da 

atividade jangadeira que interferem, diretamente, na qualidade do pescado e também na 

perspectiva de melhoria das condições de trabalho dos jangadeiros, oferecendo a eles mais 

uma maneira de avaliar a qualidade do seu produto, através da aplicação de ferramentas 

simples como a análise sensorial.  

Afinal, a atividade jangadeira ainda é uma atividade de grande relevância para nosso 

país e especificamente para a nossa região, pois os pescadores artesanais foram responsáveis, 
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em 2009, por 65% da pesca extrativa no Brasil - 550 mil toneladas por ano. Essa produção é 

resultado da atividade de mais de 700 mil pescadores (SEAP, 2009) sendo a região Nordeste 

responsável pela maior parte desta produção, com 34% de todo pescado capturado 

(MMA,2010) . 

Segundo ainda a SEAP (2009), o setor da pesca artesanal enfrenta condições precárias 

de trabalho. Para esse órgão, o desenvolvimento do setor pesqueiro artesanal está associado a 

três pontos importantes. Primeiro, a recuperação dos estoques pesqueiros. Segundo, a 

estruturação das cadeias produtivas para agregar valor aos produtos da pesca, sendo 

prioritárias, intervenções nos pontos mais críticos para o desenvolvimento da pesca artesanal e 

o aumento do pescado a ser comercializado. O terceiro ponto, diz respeito à formação cidadã 

dos pescadores e seus familiares. 

 

 

 

Gráfico 1 – Produção nacional de pescados em 2009(pesca extrativa e aqüicultura) 

por macrorregião. 

Fonte: MPA (2010) 

 

Em 2009, a distribuição nacional de pescados, segue a tendência dos últimos anos, 

sendo a região Nordeste a maior produtora, com 411,463t de pescado, respondendo por 34% 

da produção nacional. Já dentre os estados da região Nordeste, o Rio Grande do Norte é o 

quarto em maior número de produção, responsável por 60.000t de pescado, conforme Gráfico 

1. 
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No Gráfico 2, é feita a comparação do crescimento da produção pecuária e de 

pescados, no período de 2007 a 2009. Frente às três principais fontes de proteína animal 

produzidas no Brasil, os pescados apresentam o maior crescimento, com 15,7%. 

 

 

Gráfico 2 – Crescimento relativo da produção pecuária e pesca de 2007 a 2009. 

Fonte. MPA,2010 

 

Com base nesses dados verifica-se a importância de estudar a atividade da pesca e de 

seus produtos. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Geral 

 

Realizar uma apreciação ergonômica da atividade jangadeira realizada em Ponta 

Negra, Natal-RN, com enfoque na manipulação do pescado. 
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1.3.2 Específicos 

 

 Analisar a atividade de trabalho dos jangadeiros; 

 Analisar o modo de captura, armazenagem e venda do pescado; 

 Avaliar a qualidade do produto através da análise sensorial; 

 Propor recomendações para a realização de melhorias da atividade. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DO TEXTO 

 

 

Esta dissertação está dividida em três partes. A primeira parte trata das bases 

conceituais; a segunda parte expõe a metodologia utilizada no trabalho com ênfase na 

aplicação da AET (análise ergonômica do trabalho); e a terceira parte apresenta os resultados, 

sendo feito um relato das etapas da atividade jangadeira e suas conseqüências na manipulação 

do pescado, sendo posteriormente apresentadas as conclusões e as recomendações de 

trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 ERGONOMIA 

 

 

A Associação Internacional de Ergonomia define a ergonomia como: “...a disciplina 

científica que trata da compreensão das interações entre os seres humanos e outros elementos 

de um sistema, e a profissão que aplica teorias, princípios, dados e métodos, a projetos que 

visam otimizar o bem estar humano e a performance global dos sistemas”. Define também a 

ergonomia em três áreas de especialização: “a ergonomia física, trata das características 

anatômicas, antropométricas, fisiológicas e biomecânicas do homem em sua relação com a 

atividade física; ergonomia cognitiva, trata dos processos mentais, tais como a percepção, a 

memória, o raciocínio e as respostas motoras com relação às interações entre as  pessoas e 

outros componentes do sistema; ergonomia organizacional, trata da otimização dos sistemas 

sócio-técnicos, incluindo sua estrutura organizacional, regras e processos.(FALZON, 2007) 

Para Vidal (2008), a construção da metodologia, em ergonomia, tem três pressupostos 

essenciais: a demanda, a variabilidade e a projetação. A ação ergonômica é a produção 

metódica de respostas às demandas sobre o trabalho na empresa e sobre o projeto adequado de 

produtos. Ela se viabiliza pela articulação de três momentos: a instrução das demandas 

ergonômicas, a modelagem ergonômica e o projeto ergonômico. Conseguindo uma demanda 

ergonômica bem trabalhada, é possível modelar a realidade da atividade ou da situação de uso 

e manuseio. A primeira fase da análise ergonômica do trabalho, demonstra que a atividade das 

pessoas acontece num contexto onde tudo é variável, onde existe uma estabilidade aparente, 

na verdade, resultante de uma contínua gestão das variabilidades levadas a cabo pelos 

operadores ao longo do seu trabalho. Segundo o mesmo autor, a variabilidade admite duas 

formas distintas: normal e incidental. A variabilidade, considerada normal, é aquela esperada 

e prevista e a variabilidade incidental aquela proveniente de imprevistos. As variabilidades, 

quanto à forma, podem ser de três tipos: técnicas, organizacionais e humanas. As 

variabilidades técnicas se referem a:  matéria-prima, utensílios e equipamentos; as 

variabilidades organizacionais dizem respeito aos procedimentos do processo em si; e as 

variabilidades humanas são aquelas, cuja origem está na pessoa que trabalha e em suas 

limitações. 
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O projeto da ergonomia orienta-se desde sua origem, para adaptação do trabalho ao 

homem, pretendendo associar, de forma estreita, a saúde dos trabalhadores e a eficácia no 

trabalho. Nesta perspectiva, a transformação do trabalho e das suas condições prevalece sobre 

a transformação do individuo (LACOMBLEZ, TEIGER apud FALZON, 2007) 

Para Vidal (2001), o ergonomista é, ao mesmo tempo, um cientista no estudo da 

realidade laboral e um especialista em sua transformação positiva. Um fator essencial na 

ergonomia é a observação dos modos operatórios, que para o autor, são as formas como as 

atividades ou operações são executadas para atingir o resultado final desejado, e se 

configuram a partir da prescrição de métodos de trabalho, modificados pelos trabalhadores, 

para enfrentar as variabilidades. O modo operatório é o resultado da regulação, feita pelo 

trabalhador, entre o que lhe é solicitado (tarefa), os meios de trabalho a serem utilizados e a 

forma de realizá-lo. 

Na perspectiva dos conceitos de tarefa e atividade, para Falzon (2007) tarefa é o que se 

deve fazer, o que está prescrito, e a atividade é o que é feito, o que o sujeito mobiliza para 

efetuar a tarefa.  

 

 

2.2  O SURGIMENTO DA PESCA ARTESANAL NO BRASIL 

 

 

Segundo Clauzet, Ramires e Barrella (2005), pescadores artesanais podem ser 

definidos como aqueles que, na captura e desembarque de toda classe de espécies aquáticas, 

trabalham sozinhos e/ou utilizam mão-de-obra familiar ou não assalariada, explorando 

ambientes ecológicos localizados próximos à costa, pois a embarcação e a aparelhagem 

utilizadas para tal, possuem pouca autonomia. 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 conhecimentos acerca da classificação, história natural, 

comportamento, biologia e utilização dos recursos naturais da região onde vivem. 

Mussoline (1972) apud Callou (2010), afirma que as influencias que contribuíram para 

sedimentar as primitivas bases culturais da vida litorânea, foram portuguesa, indígena, 

africana e suas combinações. No que diz respeito à influência indígena nas atividades de 

pesca, ele menciona o uso do timbó (ervas que provocam efeitos entorpecentes nos peixes), 

das tapagens (barreiras de varas montadas para capturar o peixe) e dos currais-de-peixes 
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(cercados construídos junto à praia). Com relação à conservação do pescado, outro aspecto 

apontado por Mussoline (1972) referente à cultura indígena é o uso do moquém (espécie de 

grelha onde o peixe é colocado para assar). Quanto à embarcação, a canoa e a jangada são 

outras heranças indígenas. Segundo Callou (2010), da influência portuguesa, têm-se alguns 

apetrechos como o anzol de ferro, o espinhel e as redes de emalhar.     

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). Para Callou (2010), diversos problemas de 

saúde das comunidades pesqueiras estão relacionados à precariedade das condições sanitárias 

e de habitação, agravados pela alimentação deficiente e a pouca higiene, sem falar das 

doenças relativas à própria atividade profissional do pescador, como a cegueira e os 

problemas de pele devido à constante exposição ao sol durante a atividade. 

Nas primeiras décadas do século XX, a atividade pesqueira, antes vinculada à pequena 

produção, assumiu, em algumas regiões, uma escala comercial de grande importância, como é 

o caso da pesca da sardinha por barcos que usavam uma grande rede de cerco, chamada de 

traina. Daí o nome de traineiras dado a essas embarcações, que começaram a pescar na Ilha 

Grande (Rio de Janeiro) e foram introduzidas pelos portugueses e espanhóis, utilizando uma 

tripulação de 15 a 20 homens. A primeira dessas redes foi introduzida por um pescador 

espanhol, que a trouxe pronta de seu país, por volta de 1910 (BERNARDES,1958; 

BRITO,1960 apud DIEGUES ,1999). 

Para Clauzet, Ramires e Barrella (2005), a pesca artesanal surgiu devido à falência na 

economia dos ciclos cafeeiro e açucareiro do Brasil Colônia e, também, devido à necessidade 

de exploração de outros meios que não fossem os recursos de flora e fauna litorâneas, como o 

palmito, a caxeta e os animais de caça. Enquanto processo de trabalho, a pesca artesanal 

encontra-se em contraste com a pesca industrial por ter características bastante diversificadas, 

tanto em relação ao habitat e aos estoques pesqueiros que exploram, quanto às técnicas de 

pesca que utilizam (CLAUZET, RAMIRES e BARRELLA, 2005). 

Segundo Cardoso (2001), como conseqüência da modernização do setor pesqueiro, 

houve uma redução do pescado, situado junto à costa, decorrente da sobrepesca de algumas 

espécies, da pesca predatória de outras tantas e da destruição de ecossistemas de alta 

produtividade, junto à costa, principal área de atuação da pesca artesanal, verificando-se um 
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aumento da disputa pelo pescado. A atuação da frota industrial, com técnicas predatórias para 

as baixas profundidades, próximas à costa, acarretaram a diminuição da oferta de pescado 

para os pescadores artesanais. Com relação à “economia do pescado” o mesmo autor analisa 

em seu trabalho que os pescadores artesanais constituem um dos grupos sociais onde 

predomina uma situação de pobreza,  sendo, predominantemente em terra, e não no mar, que 

as causas desta situação são manifestadas. Situações precárias de moradia, saneamento, 

nutrição, escolaridade e saúde inadequadas estão presentes na maioria das comunidades 

pesqueiras, sendo parte dessa realidade atribuída à cadeia de intermediação do pescado. 

 

“...a cadeia de intermediação do pescado talvez seja uma das mais longas presentes 

no setor primário. Aliando –se ao fato da perecibilidade do peixe enquanto 

mercadoria, estes fatores resultam numa brutal transferência de renda do pescador 

para os setores de distribuição e comercialização do pescado.” (Cardoso, 2001 

p.118) 

 

A inconstância da captura inerente à pesca extrativista compromete também os 

rendimentos dos pescadores. Essa inconstância da captura é um fato que também compromete 

a organização dos processos de armazenamento e comercialização por parte dos pescadores 

artesanais, impedindo-os de firmarem contratos regulares de fornecimento do pescado. Neste 

sentido, a formação de cooperativas de pescadores, tem estado presente no discurso dos 

planos governamentais de ação para os pescadores artesanais, sendo o insucesso, na maioria 

dessas experiências, tem sido atribuído ao “espírito” e a cultura individualista do pescador 

(CARDOSO, 2001). 

 

 

2.3 SEGURANÇA  NA ATIVIDADE PESQUEIRA 

 

 

 A pesca é uma das profissões mais perigosas, o risco de um acidente no setor de pesca 

é de 2,4 vezes maior do que a média de todos os setores da indústria da União Européia, pois 

o ambiente de trabalho é difícil com turnos longos e irregulares que aumentam a 

probabilidade e a gravidade de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. (ZHANG et al, 

2010) 

Segundo o mesmo autor, nas embarcações os acidentes podem resultar de vários fatores, entre 

eles a exposição de equipamentos perigosos a bordo e a manipulação de animais. A prevenção 
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de acidentes e doenças ocupacionais a bordo têm-se centrado na avaliação de riscos, gestão e 

instruções ao pescador. 

 Segundo Smith a fadiga é amplamente evidente a todos que vivem na vida marítima, 

pois vivem com condições meteorológicas adversas, trabalham longas horas com descanso 

insuficiente para recuperação. Nestas circunstâncias a fadiga e o desempenho reduzido podem 

causar danos a saúde e tempo de vida reduzido aos profissionais mais qualificados que estão 

cada vez mais escassos. 

 Para Torner (2000) apesar de toda essa problemática, o trabalho de segurança 

geralmente têm baixa prioridade entre os próprios pescadores e o grau de implementação de 

medidas de segurança é baixa, e as razões para a baixa atividade em segurança do trabalho 

pode estar relacionado a limitados recursos em termos de tempo, dinheiro e competências. 

  Hathaway e Dingus (1992) apud Torner (2000) afirmou que os seguintes fatores 

devem ser levados em conta no contexto da tomada de decisões em matéria de segurança: o 

reconhecimento de riscos, avaliação de probabilidade, determinação do risco, conseqüências e 

precauções necessárias. 

 Morel (2008) também afirmou em seu trabalho que a pesca marítima está entre os 

setores de atividade mais perigosos, devido a isso fornece um bom modelo para estudar as 

relações complexas entre resistência e segurança. O autor relata que mesmo com os maiores 

riscos e a atividade tendo um nível de segurança baixo, estudos mostram que esses pescadores 

evitam ainda um número maior de acidentes graças a sua grande habilidade. 

 

2.4 A PESCA E O MEIO AMBIENTE 

 

 

Como a qualidade dos ambientes aquáticos está estritamente ligada à produtividade 

das pescarias e a sociedade dos pescadores, é importante chamar a atenção para essa temática. 

Segundo Ramos (2008), os alertas a respeito da sobrepesca são ouvidos com uma freqüência 

cada vez maior, e a resposta para esse processo cada vez mais insustentável é simples: o 

consumo e a demanda crescente da população mundial por recursos pesqueiros. O colapso dos 

recursos pesqueiros está associado, como grande parte dos problemas sócio-ambientais, a 

desperdícios gerados por uma produção em larga escala guiada, prioritariamente, por questões 

econômicas. 
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E o que seria essa sobrepesca? Segundo Ramos (2008), seria a pesca em larga escala 

onde a quantidade retirada pelo homem é muito maior que a capacidade de recomposição dos 

estoques de recursos pesqueiros. 

A ameaça às espécies de peixes e a redução dos cardumes afetam diretamente as 

comunidades que vivem da pesca artesanal, atividade que emprega cerca de 2 milhões de 

pessoas, e em 2002, foi responsável por 52,5% das 535.403 toneladas de peixes produzidas no 

país (RAMOS, 2008). 

Para Guimarães (2004), a pesca sustentável é possível, porém, quando se tem barcos 

de todos os tipos, utilizando os mais variados apetrechos e vindo de tudo quanto é lugar, a 

pesca se torna uma ameaça a própria pesca. Diante de tantos problemas relacionados a essa 

atividade, ainda considera-se quem tradicionalmente vive desta atividade econômica.  Criar 

áreas de exclusão e períodos de defeso são estratégias que podem até amenizar a míngua das 

populações marinhas, mas são tantas as variáveis que dificilmente apenas essas regras terão 

êxito. O real controle da atividade pesqueira permitirá saber quem está pescando o que, onde e 

quanto. Para o autor, somente assim a pesca poderá se tornar sustentável. Uma  alternativa 

que se apresenta cada vez mais viável, é o estabelecimento de sistemas de produção, onde o 

número de fatores controlados seja máximo (GUIMARÃES, 2004). 

 

 

Figura 1 – Produção do pescado no Brasil em 2000. 

Fonte: IBAMA apud Guimarães,2004. 
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2.5 A PESCA X AQUICULTURA 

 

 

Para Cavalli e Ferreira (2010), a percepção dos oceanos como fonte inesgotável de 

recursos para alimentação tem afetado, significativamente, os ecossistemas marinhos. O 

crescimento da demanda por pescados não deixa dúvidas acerca do problema da insuficiência 

da produção de alimentos de origem marinha, para atender as necessidades globais. 

Em vista disso, a aqüicultura, que abrange o cultivo de organismos aquáticos, é considerada  

um dos caminhos mais eficientes para a redução do déficit entre a demanda e a oferta de 

pescado no mercado (CAVALLI; FERREIRA,2010) . 

A evolução da aqüicultura é ressaltado por Cavalli e Ferreira (2010) em seu trabalho: 

 

 “...de acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação, em 1970 a aqüicultura era responsável por apenas 3,9% de todo o 

pescado consumido no mundo, mas em 2006 sua participação na produção mundial 

de pescado já havia chegado a 47% dessa produção. Acompanhando a tendência 

mundial a aqüicultura brasileira também vem aumentando sua participação na 

produção de pescados.”  

 

Segundo Valenti (2002), a aqüicultura utiliza recursos naturais, manufaturados e 

humanos e esses devem ser usados de forma racional para que a atividade seja perene e 

lucrativa.  

Recentemente, introduziu-se o conceito de aqüicultura sustentável para designar a 

forma desejável de se produzir organismos aquáticos, sem degradar o meio ambiente, com 

lucro e com benefícios sociais. “a aqüicultura moderna envolve três componentes: a produção 

lucrativa, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social.” (VALENTI, 2002). 

Em seu trabalho, o mesmo autor conclui que a aqüicultura sustentável pode ser explicada pela 

produção lucrativa de organismos aquáticos, mantendo uma interação harmônica e duradoura 

com os ecossistemas e as comunidades locais. Deve usar racionalmente os recursos naturais 

sem degradar os ecossistemas no qual se insere, deve gerar empregos para a comunidade 

local, elevando sua qualidade de vida e sempre respeitando sua cultura. 
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2.6 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PESCADO. 

 

 

A qualidade dos produtos de pesca e aquicultura é, em grande parte, determinada pelo 

grau de frescor. O Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Peixe Fresco, 

aprovado pela portaria n° 185 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento(1997) 

caracteriza o peixe fresco como “produto obtido de espécimes saudáveis e de qualidade, 

adequada ao consumo humano, convenientemente lavado e conservado, somente, pelo 

resfriamento, a uma temperatura próxima ao ponto de fusão do gelo”. Esteves e Aníbal  

(Portugal, 2007), apresentam uma metodologia baseada na análise sensorial, designada 

Método do Índice de Qualidade (QIM) que permite avaliar de forma rápida e objetiva a 

qualidade do pescado, através da análise sensorial de um conjunto de atributos considerados 

relevantes. 

Logo após a captura/morte dos animais, ocorrem alterações a nível autolítico, químico, 

microbiológico e sensorial. Sensorialmente, no que diz respeito às sensações percebidas 

através dos sentidos (aparência, odor, textura e sabor), as alterações da qualidade do pescado 

são percebidas a “olho nu”, logo após a captura. Destas alterações, a mais dramática é o 

aparecimento do rigor mortis que pode ser definido como um período transitório de rigidez 

muscular que se segue a morte do indivíduo. Segundo Esteves e Aníbal (2007) o início e a 

duração do rigor mortis variam consoantes a espécie e as condições ambientais a que as 

espécimes estão expostas. De um modo geral, o corpo dos peixes perde gradualmente o brilho 

e a pigmentação viva inicial, tornando-se baço e descolorado. Os olhos tornam-se chatos e, 

eventualmente côncavos, e a pupila negra viva no centro de uma córnea transparente passa a 

cinzenta rodeada por uma córnea opaca ou leitosa. As guelras de cor vermelha, sem muco e 

com cheiro de algas marinhas logo após a captura, tornam-se acastanhadas, rodeadas por um 

muco opaco e espesso e desenvolvem um odor a ranço. De uma maneira geral, relatou Neiva 

(2008), os fenômenos de rigor mortis têm inicio até 5 horas apos a morte do peixe. Para a 

autora “tecnologicamente é importante retardar o inicio do rigor mortis, pois acredita-se que 

a maioria dos fenômenos relacionados a deterioração somente acentuam-se após o  seu 

término.” (Neiva, 2008) 

Segundo Esteves e Aníbal (2005), o Método do Índice de Qualidade (MIQ), usado por 

eles, foi desenvolvido na década de 80, e baseia-se na avaliação dos atributos sensoriais 

considerados significativos (aspecto e textura da pele, aspecto dos olhos e odor das brânquias 

e guelras, etc), através de um sistema de classificação por pontos de demérito (de 0 a 3) 
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(Tabela 1). A soma dessas classificações quantifica a (falta) de qualidade sensorial até um 

valor máximo, específico de cada espécie/gênero, que corresponde a uma  total falta de 

qualidade – impróprio/rejeitado para consumo humano. 

As vantagens do MIQ, segundo os autores, são óbvias: é rápido, não destrutivo e 

objetivo; nenhum atributo tem peso excessivo na classificação final. No entanto, o MIQ deve 

ser desenvolvido para cada espécie, o que pode ser considerado uma “desvantagem”. 

 

Tabela 1 – Reprodução do esquema QIM proposto para Salmão, disponível on-line em http://www.qim-

eurofish.com/qimmethod/howdoesitwork03.gif, consultado em 14.01.2010 

 

 

 

 

Em outro trabalho, realizado por Fontes et .al (2007), denominado “ Estado de frescor 

e qualidade higiênica do pescado vendido numa cidade do interior de Portugal ”,  foi avaliado 

o grau de frescor e a qualidade higiênica do pescado disponível em diferentes superfícies 

comerciais, e comparadas as diferentes técnicas usadas para avaliar o seu frescor. 
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Os autores concluíram, com esse estudo, que a análise sensorial continua a ser 

essencial, mesmo que sejam desenvolvidos métodos instrumentais de fácil aplicação, pois ela 

fornece informações mais completas sobre o estado do pescado. A determinação do pH 

muscular é usado com ressalvas sendo, no entanto, uma metodologia de fácil e rápida 

execução. A determinação do índice de refração do humor aquoso que aumenta em função da 

deterioração do pescado é outra metodologia indicada (MARTIN,1978;FARBER 1965 apud 

MARTINS et al, 2007) . Os autores sugerem existir uma boa correlação entre o índice de 

refração do humor aquoso e a avaliação organoléptica. 

Os autores explicam, ainda, que as análises microbiológicas não fornecem 

informações acerca do frescor do pescado, mas permitem detectar a presença de bactérias 

patogênicas, de microorganismos indicadores de contaminação fecal ou, até, de eventuais 

práticas de manuseio deficientes. 

Neste trabalho a análise sensorial foi efetuada por um grupo de oito pessoas. As 

amostras foram classificadas quanto ao nível de intensidade detectado, para cada um dos 

parâmetros analisados, utilizando uma escala de 9 valores. Os parâmetros avaliados foram 

escolhidos de acordo com a norma portuguesa e incluíram: a pigmentação, o brilho e a 

presença de muco na pele, a forma do olho e as características da córnea e da pupila, a cor e a 

presença de muco nas guelras, a textura muscular, o cheiro e a apreciação global. A 

determinação do Azoto Básico Volátil Total (ABVT) foi feita pelo método de Conway 

segundo a NP 2930. O índice de refração (IR) do humor aquoso foi verificado por leitura 

direta em refratômetro e o valor do pH foi determinado em potenciômetro. 

A determinação do ABVT é um método que permite estabelecer objetivamente se o 

pescado está ou não apto para consumo e deve ser utilizado nos casos em que o exame 

organoléptico suscite dúvidas. Para Martins et all (2007) ,o pH parece ser o método menos 

eficiente na diferenciação das várias categorias de frescor do pescado. 

A avaliação sensorial, atualmente, está regulamentada, também, a nível europeu. O 

regulamento Nº 2406/96 do Conselho da Comunidade Européia, de 26 de novembro de 1996, 

“relativo a fixação de normas comuns de comercialização para certos produtos da pesca” 

estabelece o grau de frescura com base em análises sensoriais. As Tabelas 2 e 3 dizem 

respeito a avaliação de frescor de peixes brancos (bacalhau, badejo, pescada, linguado, etc.) e 

de peixes azuis (atum, sardinha, cavala etc). 
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Tabela 2 – Parâmetros e critérios para cotação do frescor de peixes brancos  

 

 

Fonte: (CE) Nº 2406/96 do Conselho de 26 de novembro de 1996 
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Tabela 3 – Parâmetros e critérios para cotação do frescor de peixes azuis  

 

 

Fonte: (CE) Nº 2406/96 do Conselho de 26 de novembro de 1996 

 

Existe também um método, de origem escocêsa -“ Torry Research Station”, que 

considera um pescado totalmente fresco, quando atinge um somatório de 25 pontos na tabela 

4, tendo esta sido adaptada por Vieira et al. (2004) . Esse método dá um único valor numérico 

a um grande numero de características que variam de 10 a 0 , em que 10 representa o estado 

máximo de frescor e 0 a putrefação; o pescado é considerado apto para consumo quando seu 

escore é igual ou superior a 6 (TEIXEIRA, 2005)(BRITTO et al, 2007).   
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Tabela 4 – Sistema utilizado para avaliações das características sensoriais de pescado usado pela “Torry 

Research Station” adaptado Vieira et al (2004) 

 

PEIXE CRU 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ( 5 pontos) 
N° de 

pontos 
Qualidade 

- Pupila negra convexa, córnea transparente, guelras vermelho vivo 

(dependendo da espécie). Nenhuma viscosidade. 

5 Fresco 

- Olhos ligeiramente fundos, pupilas cinzentas, ligeira opacidade da 

córnea, alguma descoloração das guelras, algum muco. 

3 Diminuição do frescor 

- Olhos fundos, pupila branco leitoso, córnea opaca, descoloração 

parcial das guelras. 

2 Diminuição do frescor 

- Olhos afundados, descoloração das guelras (marrom escuro) 0 Pútrido 

 

CARNE INCLUINDO ABAS ABDOMINAIS 

 

ODORES DAS GUELRAS 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ( 10 pontos) 
Nº de 

pontos 
Qualidade 

- Odores frescos – algas marinhas 10 Fresco 

- Perda de odores de algas marinhas frescas 8 Diminuição do frescor 

- Odores de mofo, alho, pimentão, pão, cerveja ou fermento. 6 Diminuição do frescor 

- Odores de ácido lático, leite azedo, grama, clorofórmio – odor 

ligeiramente adocicado. 

4 Diminuição do frescor 

- Odores amoniacais 2 Diminuição do frescor 

- Odores de gás sulfídrico, amônia, odores fecais. 0 Pútrido 

 

TEXTURA 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ( 5 pontos) 
N° de 

pontos 
Qualidade 

- Firme e elástica. 5 Fresco 

- Amolecimento leve da carne. 3 Diminuição do frescor 

- Carne mais mole, escamas facilmente removíveis. 2 Diminuição do frescor 

- Muito mole e flácida, retém as impressões dos dedos, carne 

facilmente destacável da espinha dorsal, escama facilmente 

removível. 

0 Pútrido 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ( 5 pontos) 
Nº de 

pontos 
Qualidade 

- Carne translúcida – azulada, nenhuma vermelhidão ao longo da 

espinha dorsal, nenhuma descoloração das abas abdominais. 

5 Fresco 

- Aparência cerosa, nenhuma vermelhidão ao longo da espinha dorsal, 

alguma descoloração das abas abdominais. 

3 Diminuição do frescor 

- Alguma opacidade, alguma vermelhidão ao longo da espinha dorsal 

e descoloração das abas abdominais. 

2 Diminuição do frescor 

- Carne opaca, acentuada descoloração das abas abdominais. 0 Pútrido 
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Na Tabela 5 são mostradas as vantagens e desvantagens de cada método apresentado 

neste capítulo. 

 

Tabela 5 – Métodos de avaliação do pescado (vantagens e desvantagens) 

 

Métodos de avaliação do 

pescado 

Vantagens Desvantagens 

MIQ (método do índice de 

qualidade) 

Rápido, não destrutivo, 

objetivo. 

Deve ser desenvolvido para 

cada espécie 

Determinação do pH 

muscular 

Fácil e rápida execução. Pouco eficiente na 

diferenciação das categorias 

de frescor do pescado. 

IR – Índice de Refração Simples e rápido. Pouco preciso 

ABVT (análise de bases 

voláteis totais) 

Objetivo e mais rigoroso Aplicação mais complexa e 

destrutivo. 

Torry Research Station Rápido, não destrutivo, 

objetivo. Adaptado a peixes 

do Brasil. 

 

- 

 

 

 

2.7 RIGOR MORTIS E QUALIDADE DO PESCADO 

 

 

Para Bonell (1994) apud Vieira (2004), todo tecnologista do pescado deverá saber que 

o sucesso do seu trabalho está ligado ao trinômio: tempo x higiene x temperatura. O tempo é 

importante na rapidez com que se desencadeiam reações autolíticas e/ou bacterianas, que por 

outro lado, estão relacionadas com o grau de higiene do barco e dos manipuladores do 

pescado, somado às baixas temperaturas as quais, se devidamente aplicadas, evitarão ou pelo 

menos retardarão as reações acima mencionadas. Portanto, não é suficiente que apenas um 

dos fatores seja cumprido, é necessária a observação dos três ao mesmo tempo. Algumas 

práticas de manuseio recomendadas para aumentar a qualidade do pescado são sua sangria, 

evisceração, lavagem e resfriamento. 

Stansby (1968) apud Vieira (2004) relata que o método de captura têm uma influência 

acentuada com relação ao intervalo de tempo necessário para que o rigor mortis se instale. 
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Assim, o pescado submetido a um forte estresse durante o processo de captura, que antecede 

sua morte, terá o período de rigor mortis reduzido devido ao gasto excessivo de glicogênio. 

Os peixes de hábitos ativos como o atum e a cavala podem debater-se muito antes de 

sua morte, quando capturados por redes ou anzóis, prejudicando assim a sua qualidade e o 

tempo de estocagem em gelo. Para o mesmo autor, o melhor procedimento a ser adotado 

deverá ser o de eviscerar imediatamente o pescado e retirar também sua cabeça e guelras. 

Logo após a evisceração e o descabeçamento, o pescado deverá ter sua cavidade abdominal 

lavada com água do mar para só depois ser misturada ao gelo. 

A duração do rigor-mortis e o momento em que ele aparece, depende de muitos fatores, se destacando a 

espécie, o estado do peixe, o modo de captura, a temperatura de armazenamento, etc. De modo geral, nos peixes 

ativos, de movimentos rápidos e enérgicos, o rigor aparece primeiro e resolve-se antes que nos peixes mais 

sedentários. Em peixes sadios e bem-nutridos, o rigor é mais acentuado do que nos mal-nutridos ou doentes. Se o 

peixe é retirado rapidamente da água e logo é sacrificado, o rigor demora mais tempo a aparecer e a resolver-se 

do que nos animais mortos por asfixia. Quanto maior é a temperatura de armazenamento, mais rápido aparece e 

menos tempo demora para o rigor mortis ser resolvido(Pereda et. al., 2005 apud Dobrzanski,2008). 

 

O “rigor mortis”, ou enrijecimento cadavérico, está associado aos estágios iniciais 

de deterioração do pescado e pode ser considerado como uma contração muscular 

irreversível devido a uma grande formação de actomiosina (actina + miosina) e a 

ausência de energia suficiente (ATP) para quebrar essa ligação (TAVARES et. al., 

1988 apud DOBRZANSKI, 2008. p. 5) . 

 

 

2.8 FECHAMENTO DO CAPITULO 

 

 

Neste capítulo foram tratados alguns conceitos importantes para a análise feita nesta 

dissertação.  

Da contribuição que a ergonomia pode dar para o estudo do tema, foram expostos 

fatores que influenciam diretamente na pesca, como o meio ambiente, sendo apresentados 

alguns métodos de avaliação do pescado, assim como as vantagens e desvantagens desses 

diferentes métodos para se poder definir a metodologia utilizada neste trabalho.  
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Parte II 

Método da pesquisa 
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CAPÍTULO 3 – MÉTODO DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo será apresentada a construção metodológica do trabalho, constituída de 

03 etapas: a construção da demanda, a construção social e a modelagem. 

 

Tipo da Pesquisa 

 

O presente estudo, do ponto de vista de sua natureza, é resultante de uma pesquisa 

aplicada, com utilização de dados quantitativos e qualitativos. 

 

 “A pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para a aplicação prática 

dirigidos a soluções de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais” 

(SILVA; MENEZES, 2005) 

 

Do ponto de vista dos seus objetivos é uma pesquisa exploratória e explicativa que, 

segundo Gil (1991), visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para ocorrência 

dos fenômenos. No caso deste trabalho acerca da atividade jangadeira, verificar a qualidade 

do pescado. 

 

Local da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na praia urbana de Ponta Negra (Figura 3) localizada no 

município de Natal, capital do Rio Grande do Norte. A cidade está situada na região Nordeste 

do Brasil, ocupa uma área de 170 Km2 e possui população estimada pelo IBGE, no ano de 

2007, em 774.230 habitantes. 

Segundo dados da SEMURB (2008), Ponta Negra está localizada na região sul da 

cidade e ocupa uma área de 707,16 ha, tendo uma população de 24.013 habitantes. 

Na praia de Ponta Negra existem quarenta e dois jangadeiros cadastrados na colônia de 

Aquicultura e Pesca de Natal. 50% dos jangadeiros (21 jangadeiros) concordaram em 

responder o questionário sócio econômico (apêndice D) e 16 jangadeiros  se disponibilizaram 

a fazer um estudo mais aprofundado. 
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Figura 2 – Ponta Negra (via satélite) 

Fonte: Google maps (acesso 11.11.10) 

 

 

3.1 MÉTODO DA PESQUISA 

 

 

A metodologia proposta para a realização deste estudo está fundamentada na Análise 

Ergonômica do Trabalho – AET (WISNER, 1987, 1994; GUÉRIN, 2001; VIDAL, 2008). 

Foram utilizadas técnicas interacionais e observacionais, roteiros de ação conversacional, 

verbalizações, registros fotográficos e vídeos. Todavia, para a realização de uma boa análise 

ergonômica do trabalho, realizou-se uma eficiente construção social. 

 

 

3.2 CONSTRUÇÃO SOCIAL 

 

 

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

onde a equipe de ergonomistas deve se articular com vários grupos: Grupo de Ação 

Ergonômica (GAE), Grupo de Suporte (GS), Grupo de Acompanhamento (GA) e Grupo Foco 

(GF). 
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A construção social é a estruturação de um dispositivo de sustentação da ação 

ergonômica em uma situação de trabalho, é a constituição de uma equipe que possibilitará a 

realização de uma intervenção técnica (SALDANHA, 2004). 

Segundo Vidal (2008), a construção sócio-técnica implica numa dinâmica, onde fatos 

importantes acabam sendo veiculados ao longo da organização, e é isto que assegura o 

sucesso da ação ergonômica. 

Na construção social será descrito a composição e função dos diversos grupos, 

conforme a Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Esquema do dispositivo Social de Ação Ergonômica (VIDAL,2008) adaptado a atividade jangadeira. 

 

1. Grupo de Ação Ergonômica (GAE): Formado por uma equipe multidisciplinar de 

mestrandos envolvidos no projeto: aquicultor, desenhista industrial, fisioterapeuta, 

nutricionista, técnico em meio ambiente, além de alunos de graduação de engenharia de 

produção, nutrição aqüicultura, biologia e representantes dos jangadeiros de Ponta Negra. 

2. Grupo de Suporte (GS): Pessoas com poder de decisão na organização, a quem o GAE se 

reporta durante toda a ação. Grupo Interno: Presidente da colônia Z4 de pesca e 

aquicultura e representantes dos jangadeiros. Grupo Externo: Coordenadora da pesquisa. 

3. Grupo de Acompanhamento (GA): pessoas que têm autoridade técnica para tomar 

decisões. Grupo Interno: representantes dos jangadeiros e jangadeiros mestres. Grupo 

Externo: Coordenadora da pesquisa. 

4. Grupo Foco (GF): Pessoas que integram o local em que a AET está sendo realizada, e que 

participam dos diversos momentos de análise e levantamento de dados. É formado pelos 
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pescadores (manipuladores do pescado) grupo de foco principal, marchantes que por 

serem compradores dos peixes faziam a seleção do melhor pescado, e funcionários de 

instituições ligadas a pesca. 

 

A construção social desta pesquisa foi de fundamental importância para o 

entendimento da atividade jangadeira. Ela foi realizada aos poucos, podendo ser comprovado 

que sua constituição ocorreu ao longo do processo de acordo com as necessidades, afinidades 

e disponibilidade das pessoas envolvidas. 

Na Figura 4 são apresentados alguns momentos que facilitaram a construção social e 

possibilitou uma relação mútua de confiança. 

 

  

 

  

Figura 4 – Construção social em Ponta Negra 

 

 

3.3 CONSTRUÇÃO DA DEMANDA 

 

 

A Figura 5 apresenta um esquema detalhado das etapas que foram desenvolvidas para 

a construção da demanda da atividade jangadeira na praia de Ponta Negra. 
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Figura 5 – Construção das demandas ergonômicas negociadas na atividade jangadeira 

Fonte: Fonte: SALDANHA et al,(2010) 

 

3.3.1 Pesquisa teórica, pesquisa documental e hipóteses da demanda. 

 

Para a realização da construção da demanda, junto aos jangadeiros, inicialmente foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a atividade desenvolvida pelos pescadores 

artesanais, a partir de livros e artigos científicos. Depois de uma análise criteriosa das 

informações levantadas, foi possível, formular as primeiras hipóteses acerca da demanda 
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provocada, presente nesta atividade, e iniciar as reuniões de planejamento das ações a serem 

realizadas nas etapas seguintes. 

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

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

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

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

demonstradas à luz dos dados disponíveis e/ ou coletados em campo (VIDAL, 2003). 

 

3.3.2 Situação de referência 

 

Para se chegar à demanda ergonômica, em um caso de demanda provocada, como o 

desta pesquisa, é preciso passar por algumas etapas. A situação de referência é uma delas e 

consiste na análise de situações de trabalho que apresentem características próximas as do 

local definido, para nelas observar as variabilidades reais e as estratégias empregadas para 

enfrentá-las (DANIELLOU, 2002). Com a análise de situações de referência foi possível 

identificar características do local a ser estudado, adequando as ações para a melhoria nas 

condições de trabalho e saúde dos jangadeiros. 

Para a montagem da situação de referencia foram feitas visitas às praias da Redinha e 

Areia Preta, para a construção de um perfil geral da comunidade e da atividade exercida lá. 

 

3.3.3  Pesquisas Complementares 

 

Para complementar a montagem inicial da pesquisa foram realizadas visitas em 

instituições que possuem relações com a atividade pesqueira, objetivando esclarecer algumas 

demandas encontradas na atividade jangadeira bem como levantar as possíveis demandas 

destes setores relacionadas com aquela atividade. Esses locais foram: Capitania dos Portos do 

Rio Grande do Norte; Colônia Z-04 de Pesca e Aquicultura de Natal; Superintendência 

Federal de Aqüicultura e Pesca de Natal (SFAP); Instituto de Defesa do Meio Ambiente 

(IDEMA); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA); Hospital dos Pescadores; Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST); Federação dos Pescadores do Rio Grande do Norte. Algumas dessas instituições, 

disponibilizaram material para a pesquisa, como: cartilhas, apostilas, banco de dados e 

participações em cursos relacionados à pesca, como a participação no curso para aquaviários 

oferecido pela Marinha (Figura 6). 
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Figura 6 – Equipe multidisciplinar (GAE) do projeto jangadeiros, em curso oferecido pela Marinha. 

Fonte. Acervo GREPE/UFRN 

 

Após o estudo do referencial teórico (hipóteses de demandas), da montagem da 

situação de referencia, das análises globais situadas e das visitas às instituições, foram 

relacionadas as hipóteses de demandas e as demandas encontradas na atividade jangadeira 

(Tabela 6). 
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Tabela 6 – Demandas da atividade jangadeira: hipóteses de demanda, demandas em situação de referência, 

demandas situadas e institucionais 

 

 DEMANDAS ORIGEM 

S
A

Ú
D

E
 

Sobrecarga física e mental (PIMENTA, VIDAL, 2000); ● ♦ ▲  

Extensa jornada de trabalho (TELES, VIDAL, 2000); ● ♦ ▲  

Dores de origem neuromusculares e articulares (DALL’OCA, 2004; ROSA, MATTOS, 2007; PINTO  2007); ● ♦ ▲  

Doenças infecto-contagiosas e doenças não-transmissíveis (problemas visuais, diabetes) (ROSA, MATTOS, 2007); ● ♦ ▲  

Alimentação inadequada para atividade com baixo consumo de frutas e verduras (MURRIETA, 2001); ● ♦ ▲  

Manipulação inadequada dos alimentos e contaminação da água e alimentos (gastroenterites) (ANDRADE, 2000; ROSA, 

MATTOS, 2007);  

● ♦ ▲  

Postura do pescador ao cortar iscas de sardinha na embarcação;   ♦   

Postura do pescador na colocação do mastro em alto mar; puxar a âncora;  ♦ ▲  

Força para virar/empurrar/puxar jangada; movimento de jogar água na vela;  ♦ ▲  

Retirada das redes do mar   ▲  

S
E

G
U

R
A

N
Ç

A
 D

O
 

T
R

A
B

A
L

H
O

 

Precários instrumentos de trabalho (MARQUES, 2000); ● ♦ ▲  

Condições climáticas adversas (NETO, CORDEIRO, HADDAD JR, 2005); ● ♦ ▲  

Ocorrência de lesões (NETO, CORDEIRO, HADDAD JR, 2005; ROSA, MATTOS, 2007); ● ♦ ▲  

Ausência de condições financeiras para aquisição dos equipamentos de salvatagem;  ♦ ▲  

Descumprimento das normas da Marinha (BENEVIDES, 2007); ● ♦ ▲ ■ 

Risco de acidentes com os banhistas;  ♦ ▲  

Dificuldade de locomoção da embarcação (dependência do vento);  ♦ ▲  

Espaço reduzido e difícil habitabilidade (PIMENTA, VIDAL, 2000; MARQUES, 2000); ● ♦ ▲  

M
A

N
. 

P
E

S
C

..
 Manipulação inadequada do pescado (SINDIPI, 2008);  ● ♦ ▲  

Limpeza inadequada das embarcações (VIEIRA, 2004); ● ♦ ▲  

M
E

IO
 

A
M

B
. Poluição e escassez de consciência ambiental (REPINALDO, TONINI, 2007; STORI, 2000); ● ♦ ▲  

Queda da produtividade de pescado;  ♦ ▲  

G
E

S
T

Ã
O

 Importância do cadastro na Colônia Z4 de Aqüicultura e Pesca de Natal;  ♦ ▲  

Autorização para a pesca da lagosta;   ▲  

Ausência de controle e registro do número de jangadeiros em atividade;    ■ 

LEGENDA: Origem das Demandas: Referencial Teórico ; Situação de Referência ♦; Situação de Foco ▲; 

Institucionais ■ 

 

3.3.4 Análise Global 

 

A análise global corresponde a uma análise macro da atividade de trabalho, essencial 

para clarificar as demandas ergonômicas (VIDAL, 2008). Para as análises globais do trabalho 

foram realizadas visitas sistemáticas à praia de Ponta Negra, onde o estudo foi realizado 

(análise situada). E, para iniciar a análise global na praia de Ponta Negra, foi usado um roteiro 

dinâmico (apêndices A e B). 
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Foi também realizado um estudo sobre o modo de vida da população, através da 

aplicação de um questionário sócio – econômico (apêndice D) e da realização de observações 

sobre a atividade: locais de armazenamento do pescado, formas de comercialização, etc. 

 

3.3.5 Formulação de Demandas 

 

A construção da demanda deste trabalho não ocorreu da forma convencional, quando a 

empresa ou uma organização de trabalho procura consultores para resolver um problema. 

Foram os pesquisadores que procuraram os trabalhadores, no caso os jangadeiros, propondo 

ajudá-los em um possível problema, levando a uma demanda provocada que segundo 

Saldanha (2004) e Carvalho (2005), é o processo no qual os pesquisadores se propõem a 

desenvolver um estudo que identifica os problemas que possam se transformar em demandas 

reais, advindas e/ou autorizadas pela organização. A seguir estão as demandas selecionadas 

pelo projeto, juntamente com os jangadeiros da praia de Ponta Negra (Figura 7) . 

 

 

Figura 7 – Demandas selecionadas da atividade jangadeira 
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3.3.6  Demanda referente à manipulação do pescado 

 

Algumas demandas relatadas pelos jangadeiros diziam respeito a algumas condições 

inadequadas da jangada e ao tempo de espera das redes. Na pesca da lagosta os pescadores 

deixam as redes no mar, por até 15 horas, perdendo muito pescado ao final da pescaria.  

 “Na pesca da lagosta é que a gente perde muito peixe, porque deixa a rede muito 

tempo na maré, mais aí o que a gente perde em venda no peixe compensam com a venda da 

lagosta.”(J2)  

Outras demandas foram observadas pela pesquisadora através das análises 

conversacionais, como a ausência de gelo na conservação do pescado na pesca de ida e vinda. 

Nesse tipo de pesca (sem gelo) o peixe é conservado com água do mar,  ficando até 8 horas na 

jangada.  

“ Quando a gente não leva gelo, vai jogando água para o peixe não esquentar.”(J22). 

Os locais de armazenamento não são os mais adequados; eles não fazem o abate do animal 

após a captura, e o peixe agoniza até a morte.   

“A gente não mata o peixe não, deixa ele morrer sozinho, a não ser arraia e cação 

que a gente mata pra não se machucar.”(J2)  

A higienização da jangada é feita inadequadamente: “Só lavo a jangada, dentro, 

quando tá juntando lodo, aí uso água da maré e bucha, mas fora eu não lavo não” (J10).  

Ao analisar as demandas dos jangadeiros e as observadas pela pesquisadora  pode-se 

identificar como sendo a demanda  ergonômica, sob o aspecto da qualidade do pescado, a 

demanda referente a ordenação das práticas de manipulação do pescado. A atividade 

jangadeira necessita de reformulações, envolvendo racionalização dos processos de captura e 

do manuseio do pescado a bordo. 

 

 

3.4 MODELAGEM DA ATIVIDADE 

 

 

Segundo Vidal (2008), é nessa etapa do trabalho que procuramos explanar os métodos 

e técnicas de busca e coleta dos elementos que sustentam as transformações positivas da 

situação de trabalho.  

 

 



46 

 

3.4.1 Focalização e Pré - Diagnóstico 

 

Nas análises globais, feitas anteriormente, foi realizada uma exploração acerca da  

população de trabalhadores e sua organização de trabalho e, a partir deste momento, as 

análises foram feitas de modo focado na manipulação do pescado – a maneira como se dá a 

captura e armazenagem dos animais vendidos pelos pescadores. Na focalização, foi trabalhada 

uma amostra de  16 pescadores, aqueles que mais se disponibilizaram a contribuir com essa 

pesquisa. 

 

3.4.1.1 Análise da Atividade 

 

3.4.1.1.1 Métodos Observacionais 

 

3.4.1.1.1 a Observação aberta da atividade 

 

A observação da atividade favorece acesso imediato ao comportamento das pessoas no 

trabalho, para compreensão e explicitação dos procedimentos concretos, modos operatórios, 

atos observáveis e informações utilizadas pelo trabalhador na execução de suas tarefas. 

As observações abertas foram realizadas na modelagem da atividade, juntamente com 

alguns métodos interacionais. As observações da atividade foram de suma importância para se 

entender como ocorre algumas etapas da atividade jangadeira e para possibilitar confrontação 

do que era observado com o que  era informado pelos jangadeiros, através dos métodos 

interacionais. 

As pesquisas de campo serviram para conhecer como ocorrem as etapas do trabalho 

(realizadas em terra) que antecedem a pescaria e o que acontece no retorno dos barcos. 

 

  

Figura 8 – Observação da atividade 
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Nas observações feitas com os jangadeiros, foram feitos registros fotográficos com a 

autorização dos mesmos e, para os registros feitos em alto mar, foi cedida, aos pescadores, 

uma máquina digital, usada em um esquema de revezamento, sendo registrado aquilo que era  

considerado por eles, como mais importante, para o entendimento da atividade. 

 

   

Figura 9 – Fotos tiradas pelos jangadeiros 

Fonte: Acervo Projeto Jangadeiro (GREPE/UFRN) 

 

Outra observação importante diz respeito a filmagem da retirada das redes (Figura. 

10). Devido a impossibilidade da pesquisadora ir com os pescadores para o mar, a filmagem 

foi feita da Via Costeira
1
, em local previamente combinado com os jangadeiros (mestre e 

proeiro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Filmagem da retirada das redes do mar. 

 

O vídeo foi levado, na tarde do dia seguinte, a casa de um pescador, para que fosse 

realizada uma auto-confrontação com os jangadeiros para esclarecimentos, restituições e 

validações. 

   

             

                                                 
1
 Via expressa que margeia parte das praias urbanas de Natal e vai de Ponta Negra a praia de Areia Preta. 
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3.4.1.1.2 Métodos interacionais 

 

3.4.1.1.2a Verbalizações 

 

As verbalizações foram feitas durante toda a pesquisa de campo: durante as 

observações, nos momentos de conversa entre os jangadeiros e também nas conversas 

“informais” entre eles e a pesquisadora. 

 

3.4.1.1.2b Ações conversacionais 

 

Ação conversacional, de acordo com Vidal, Bonfatti; Carvão (2002), consiste em um 

dispositivo de interações orientadas, que possibilitem a eclosão de elementos discursivos 

exploráveis em situação que permita tratar da atividade de trabalho enquanto fenômeno de 

complexidade. 

 

“Para que uma conversação entre duas ou mais pessoas possa se sustentar é 

necessário: partilhar uma base mínima de conhecimentos comuns;manejo da língua; 

envolvimento cultural; domínio das situações sociais, criação de laços afetivos e até 

o emprego de expedientes de humor” (BONFATTI, 2003 APUD SALDANHA, 

2004 p.143) 

 

As ações conversacionais foram utilizadas para se melhor entender os aspectos 

relativos a manipulação do pescado. Para isso foi utilizado um roteiro de ação conversacional 

específico (APÊNDICE C), aplicado com 16 jangadeiros que se dispuseram a contribuir com 

a pesquisa, sendo essas ações realizadas em suas casas mas, principalmente, em seu local de 

trabalho - a praia. Essas ações conversacionais foram gravadas e posteriormente transcritas 

para uma melhor análise. 

 

3.4.1.1.2c Oficinas 

 

Ao longo da pesquisa foram realizadas algumas oficinas (Figura 11) com o grupo de 

jangadeiros. Nas oficinas eram realizadas: restituições, validações, auto  confrontações, 

utilizando-se fotos e filmagens; atividades de capacitação; além de discussões acerca do 

andamento do projeto e das formas de aperfeiçoá-lo. Essas oficinas ocorriam, 

quinzenalmente, na associação da vila de Ponta Negra (sempre aos sábados), contando com a 

presença dos jangadeiros e de toda a equipe multidisciplinar . 
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Figura 11 – Oficinas realizadas junto aos jangadeiros. 

 

3.4.1.1.2d Auto Confrontação 

 

A restituição, para o próprio indivíduo observado, do resultado das observações da sua 

atividade é denominada “autoconfrontação”. É por meio dessa prática que os comportamentos 

e verbalizações observadas durante a atividade têm o seu sentido completado ou sua 

compreensão reparada (LEAL, 2008). 

As autoconfrontações foram utilizadas nas oficinas através do uso de filmagem e fotos 

da atividade jangadeira exercida pelos pescadores. Também foi realizada uma auto-

confrontação com os jangadeiros que participaram da filmagem da retirada das redes. Esta foi 

realizada na casa de um deles, utilizando-se a filmagem feita, para esclarecimentos de 

algumas etapas da atividade filmada, sendo usado também um roteiro de ação conversacional 

(APÊNDICE E)(Figura 12). 
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 Figura 12 – Auto confrontação com os jangadeiros. 

 

3.4.1.2 Pré - Diagnóstico 

 

Após obtidas todas as informações, preliminarmente necessárias, para o conhecimento 

do problema da pesquisa, por meio dos vários instrumentos de investigação utilizados, 

chegou-se a um pré diagnóstico da situação. Este atribuía o problema referente a manipulação 

do pescado como, provavelmente, resultante das formas de armazenamento inadequados, má 

higienização da jangada e dos dispositivos de armazenamento. 

 

3.4.2 Análise Focada  

 

Na análise focada foram feitas novas ações conversacionais e outras verbalizações, 

para dúvidas inerentes ao pescado, principalmente com relação à percepção dos jangadeiros 

quanto a qualidade do seu produto (apêndice F). 

Além destes instrumentos foram feitas avaliações sensoriais com o objetivo de aferir o 

grau de qualidade do peixe capturado pelos jangadeiros de Ponta Negra. 
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3.4.2.1 Avaliação Sensorial 

    

As avaliações sensoriais do pescado foram realizadas, durante a pesquisa, através da 

utilização da metodologia de análise sensorial definida no modelo da “Torry Research 

Station”, adaptada por Vieira (2004), onde a pontuação é feita conforme mostra a tabela 7.
2
 

Para a análise sensorial foram avaliados 43 peixes no período de janeiro de 2011. 

 

Tabela 7 – Classificação da pontuação da análise sensorial. 

 

Classe Classe A Classe B Classe C Classe D 

Pontuação 25 - 19 pontos 18 – 13 pontos 12 – 7 pontos 6 – 0 pontos 

Fonte. (Britto et al ,2007)(Teixeira,2005) 

 

A partir dessa referência foi construído um protocolo da avaliação onde, além da 

tabela para anotações das características sensoriais, foram registrados: a embarcação e o nome 

do pescador que realizou a pescaria, a data,  a hora da saída para a pescaria, o horário da 

retirada da primeira rede, o número de lançamentos das redes, o tipo de armazenamento 

usado, a hora de chegada da embarcação em terra, o tipo de pescaria (com gelo ou de inda e 

vinda) e a espécie do peixe avaliado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Essa metodologia foi escolhida por ter sido adaptada para o uso com peixes do Brasil 
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PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO SENSORIAL  

Data: ___________ 

Barco/ pescador: ____________________________________________ 

Hora de saída: ___________________  Hora de chegada: ___________    

Hora em que puxou a 1°rede: ____________     Quantas redes puxou: _______ 

Tipo de pesca:  com gelo (  )      de inda e vinda (  )                    

Tipo de armazenamento_________________________  Espécie (peixe): _______________ 

 

PEIXE CRU 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ( 5 pontos) 
N° de 

pontos 
Qualidade 

- Pupila negra convexa, córnea transparente, guelras vermelho vivo 

(dependendo da espécie). Nenhuma viscosidade. 

5 Fresco 

- Olhos ligeiramente fundos, pupilas cinzentas, ligeira opacidade da 

córnea, alguma descoloração das guelras, algum muco. 

3 Diminuição do frescor 

- Olhos fundos, pupila branco leitoso, córnea opaca, descoloração 

parcial das guelras. 

2 Diminuição do frescor 

- Olhos afundados, descoloração das guelras (marrom escuro) 0 Pútrido 

 
CARNE INCLUINDO ABAS ABDOMINAIS 

 
ODORES DAS GUELRAS 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ( 10 pontos) 
Nº de 

pontos 
Qualidade 

- Odores frescos – algas marinhas 10 Fresco 

- Perda de odores de algas marinhas frescas 8 Diminuição do frescor 

- Odores de mofo, alho, pimentão, pão, cerveja ou fermento. 6 Diminuição do frescor 

- Odores de ácido lático, leite azedo, grama, clorofórmio – odor 

ligeiramente adocicado. 

4 Diminuição do frescor 

- Odores amoniacais 2 Diminuição do frescor 

- Odores de gás sulfídrico, amônia, odores fecais. 0 Pútrido 

 
TEXTURA 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ( 5 pontos) 
N° de 

pontos 
Qualidade 

- Firme e elástica. 5 Fresco 

- Amolecimento leve da carne. 3 Diminuição do frescor 

- Carne mais mole, escamas facilmente removíveis. 2 Diminuição do frescor 

- Muito mole e flácida, retém as impressões dos dedos, carne 

facilmente destacável da espinha dorsal, escama facilmente 

removível. 

0 Pútrido 

 
TOTAL DE PONTOS: _______________     AVALIADOR: _____________________ 

 

Fonte: VIEIRA, 2004 p.207  adaptado ROSSO,2010 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ( 5 pontos) 
Nº de 

pontos 
Qualidade 

- Carne translúcida – azulada, nenhuma vermelhidão ao longo da 

espinha dorsal, nenhuma descoloração das abas abdominais. 

5 Fresco 

- Aparência cerosa, nenhuma vermelhidão ao longo da espinha dorsal, 

alguma descoloração das abas abdominais. 

3 Diminuição do frescor 

- Alguma opacidade, alguma vermelhidão ao longo da espinha dorsal 

e descoloração das abas abdominais. 

2 Diminuição do frescor 

- Carne opaca, acentuada descoloração das abas abdominais. 0 Pútrido 
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Com os resultados da análise sensorial foi feita uma análise estatística, com o objetivo 

de comparar o nível médio na nota de avaliação do pescado entre os diversos parâmetros, 

destacando a variabilidade da resposta e sua aproximação em relação à linha referente à nota 

máxima e apontando os parâmetros com melhor nível de avaliação. 

A análise estatística realizada contém testes de comparação de médias os quais exigem 

normalidade (distribuição de Gauss) na distribuição das variáveis envolvidas, ou, pelo menos, 

aproximação normal na distribuição da média amostral, a qual é garantida pelo Teorema 

Central do Limite quando o tamanho da amostra é suficientemente grande. Como a 

determinação definitiva da amostra dependia do conhecimento a priori da variância das 

variáveis envolvidas na análise, informação esta inexistente no início, fez-se necessária a 

adoção de uma amostra inicial (piloto) para estimar a variabilidade, bem como, a precisão a 

posteriore das estimativas, avaliada em termos de risco relativo (< 10%) com probabilidade 

de confiança de 95%. Diante das dificuldades operacionais de um aumento da amostra e da 

constatação de que a precisão desejada era satisfatória aos objetivos do trabalho, adotou-se 

como definitiva a amostra de 34 pescados. 

Considerando a resposta a cada peixe como um vetor de medidas repetidas 

intercorrelacionadas,                   , onde cada xi corresponde à razão entre a nota de 

um parâmetro e sua nota máxima, foi aplicado um modelo de análise de variância 

multivariado (MANOVA)(Montgomery, 1977), para se obter o perfil médio de respostas. Os 

parâmetros analisados foram: Peixe cru, Carne (incluindo abas abdominais), Odores das 

guelras, Textura e Aspecto global, este medido pela pontuação total dos parâmetros 

anteriores. Foi calculada a matriz de correlação de Pearson para verificar a interdependência 

dos quatro parâmetros. Para a análise estatística utilizou-se uma amostra piloto, em que 

utilizou-se  peixes armazenados em monoblocos por ser o dispositivo de armazenamento com 

maior incidência nas jangadas de Ponta Negra.  

 

 

3.5 FECHAMENTO DO CAPITULO 

 

 

Neste capitulo foi apresentado o processo de construção da demanda ergonômica na 

atividade jangadeira que se configurou como uma demanda provocada. Nesse processo foi 

possível comprovar a importância da pesquisa em situação de referência e em algumas 

instituições. Estas possibilitaram o conhecimento da atividade de pesca e a linguagem 
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específica usada por esta população de pescadores, o que possibilitou o reconhecimento dos 

pesquisadores junto aos mesmos, facilitando o processo de construção social que foi de suma 

importância na construção deste trabalho. 

Já no processo de modelagem, o conhecimento veio de várias formas, mas um meio 

muito enriquecedor foram as técnicas de ação conversacional. Além das observações da 

atividade, destacaram-se, também, as restituições e validações que permitiram a realização de  

 

alguns ajustes das informações, além de possibilitarem manter os grupos que compõem a 

construção social, em contato permanente. 
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CAPITULO  4 – ATIVIDADE JANGADEIRA NA PRAIA DE PONTA NEGRA – 

NATAL/RN 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da observação da atividade jangadeira, 

iniciando com o estudo da população. A seguir serão apresentadas as etapas desta atividade, 

suas influências na qualidade do pescado, os resultados das avaliações realizadas com os 

peixes e a percepção dos jangadeiros quanto a qualidade do seu produto e seu modo de 

avaliação. 

 

 

4.1 ESTUDO DA POPULAÇÃO 

 

 

Esta etapa foi de grande importância para os resultados do trabalho. Isso porque, para 

se produzir um resultado eficaz, do ponto de vista de uma transformação positiva, era 

fundamental conhecer a população em todo seu contexto (social, técnico, humano e 

ambiental).  

A atividade jangadeira realizada na praia de Ponta Negra, é desenvolvida por 42 

pescadores dentre os quais 21 concordaram em responder o questionário sócio econômico 

(apêndice D). 

De acordo com o que foi pesquisado 100% dos jangadeiros são do gênero masculino, 

com faixa etária predominante de 41 a 50 anos (gráfico 3), com um número de filhos que 

varia entre 3 e 7. Todos residem na vila de Ponta Negra, em uma área localizada a 

aproximadamente 850 metros do local de atracamento das jangadas. 92% dessas pessoas têm 

casa própria, e 100% dessas residências possuem água encanada.  A rede de esgotos encontra 

– se sob a gestão da Companhia de Águas e Esgotos do RN, sendo que 11,9% das residências 

possuem fossa séptica e 4,8% destinam o esgoto de suas casas, a céu aberto. 60% dos 

jangadeiros têm uma renda familiar de até um salário mínimo (gráfico 4), porém essa renda é 

bastante variável, já que a pesca tem seus períodos de altos e baixos, o que faz com que 

apenas 31% dos jangadeiros vivam exclusivamente dessa atividade.  

Segundo os pescadores, o valor da renda mensal varia, também, de acordo com o 

volume de pescado, número de jangadeiros, tipo de peixe capturado e condições climáticas, 

conforme o depoimento de um deles: 
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“A pesca tá cada dia mais difícil, existem diferenças na pesca de antigamente para a 

de hoje (...) o peixe tá reduzido”(J15). 

Alguns pescadores possuem licença para a pesca da lagosta e recebem um salário 

mínimo durante a época do defeso (dezembro a maio). Para esses jangadeiros licenciados, o 

valor recebido nesta época é de extrema importância, pois o dinheiro é utilizado não apenas 

para a aquisição de alimentos, mas também para a compra de equipamentos e utensílios 

necessários à pesca e manutenção da jangada.  

 

  

Gráfico 3 – Faixa etária dos jangadeiros de Ponta Negra.  

Fonte: OLIVEIRA,2009 (Grepe/UFRN) . 

Gráfico 4 – Distribuição da Renda Familiar dos 

jangadeiros de Ponta Negra. Fonte: OLIVEIRA,2009 

 

 

 

  

 

Gráfico 5 – Escolaridade dos jangadeiros de Ponta Negra.  

Fonte: OLIVEIRA,2009 (GREPE/UFRN) 

 

 

Gráfico 6 – Jangadeiros que exercem atividade 

pesqueira exclusiva. 

Fonte:OLIVEIRA,2009(GREPE/UFRN) 

 

    Com relação ao grau de instrução, 43% dos jangadeiros estudaram só até a 4
a
 série e 

33% ainda são analfabetos (Gráfico 5). Já com relação ao processo de aprendizagem da pesca, 
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a maioria aprendeu a pescar ainda menino, com alguém da família (pai ou avô) ou com algum 

pescador experiente da vila, como mostra a Tabela 8 e o Gráfico 7.   

 

  

Tabela 8 e Gráfico 7 – Idade que iniciou a pescar 

Fonte: JAESCHKE ( 2010 , p.54) 

 

Em relação ao processo de trabalho, as atividades são determinadas pelo seguinte 

sistema de organização. Na jangada geralmente vai o mestre e o proeiro. O mestre decide o 

pesqueiro, governa a jangada e por ter mais conhecimento com relação a condições do vento, 

é quem toma as principais decisões da pescaria. Já o proeiro exerce funções de ajudante e, a 

ele, são destinadas funções básicas como:  arriar o mastro, enrolar a vela e puxar a rede. Antes 

de se tornar mestre todo jangadeiro tem que ser proeiro, e o processo de aprendizagem de 

proeiro à  mestre leva em torno de três a quatro anos e quem decide a hora que o pescador 

deixa de ser proeiro é o mestre de acordo com a habilidade e conhecimento que ele 

desenvolve. Na população da pesquisa realizada, 57% dos jangadeiros desempenham a função 

de mestre e 43% a de proeiro, como mostra a Tabela 9 e o Gráfico 8. 

 

 

 

Tabela 9 e Gráfico 8 – Função atual desenvolvida pelos jangadeiros 

Fonte: JAESCHKE (2010 , p.57) . 
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A Tabela 10 e o Gráfico 9 que apresentam o tempo de profissão dos jangadeiros de 

Ponta Negra, demonstram que grande parte dos jangadeiros dedicou a sua vida à atividade da 

pesca. 

 

  

Tabela 10 e Gráfico 9 – Tempo na pesca. 

Fonte: JAESCHKE (2010 , p.57) .  

 

Com relação ao tempo de atividade na pesca, 100% dos jangadeiros têm mais de 10 

anos de profissão, porém uma parte significativa deles tem mais de 20 anos de trabalho, o que 

é explicado pelo início precoce do trabalho nesse tipo de atividade. 

Em relação à satisfação profissional, a maioria dos pescadores demonstra orgulho da 

profissão, conforme exemplifica a resposta abaixo: 

 “Goosto, adoro! Tirando da pesca, faço outras atividades quando a pesca tá meia 

ruim, mas o meu objetivo é a pesca. “(J1) .  

A atividade no mar envolve riscos, e estes existem, nas diversas etapas da pescaria e 

podem levar à ocorrência de incidentes que podem evoluir para acidentes ou comprometer a 

efetividade da captura.  

Com relação aos agravos à saúde e à segurança, observa-se que os jangadeiros estão 

sujeitos a acidentes, desde o transporte da jangada, em terra firme, até a chegada em alto mar. 

Convés escorregadio, peixes venenosos ou espinhosos e lesões corporais causadas por 

precários instrumentos de trabalho, são causas muito comuns de situações de agravo à saúde 

dos jangadeiros. 
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4.2 JANGADAS DE PONTA NEGRA 

 

 

As jangadas utilizadas na pesca em Ponta Negra (Figura 13) são embarcações de 

médio porte. Medem,  aproximadamente, 4 a 5 metros de comprimento por 1,4 a 1,7 metro de 

largura. Geralmente acomodam dois tripulantes (mestre e proeiro) que desempenham as suas 

respectivas funções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Jangadas a vela e a motor na praia de Ponta Negra. 

Fonte: acervo projeto jangadeiro (GREPE/UFRN) 

 

Essas embarcações são construídas, artesanalmente, com compensado naval e madeira, 

e possuem propulsão a vela, pela ação dos ventos e/ou motor, uma inovação marcante na praia 

de Ponta Negra. Atualmente, 100% das embarcações utilizam este aparato tecnológico, que 

diminuiu o tempo de viagem ao local do pesqueiro e tornou a embarcação mais independente 

da ação dos ventos nos deslocamentos. Além do uso do motor, outras adaptações nas 

embarcações  foram feitas pelos jangadeiros. Uma delas é a utilização de um dispositivo para 

iluminação noturna, feito com um garrafão plástico de 5 litros, sustentado por um cabo de 

vassoura, com um corte para a colocação de velas em seu interior (item A, Figura 15). 

.Segundo os pescadores, tal dispositivo ilumina satisfatoriamente durante o período noturno e 

foi desenvolvido como substituição ao lampião, que custa caro e tem pouca durabilidade 

devido ao uso do vidro. 
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A Figura 14 apresenta os equipamentos e utensílios utilizados para a navegação com 

jangadas. 

 

 

Figura 14 – Equipamentos utilizados para navegação 

Fonte:VELOSO,2009 acervo projeto jangadeiro (GREPE/UFRN) 

 

(A) dispositivo com vela para iluminação noturna (garrafa plástica com uma vela 

interna); (B) âncora (garatéia); (C) cuia (adaptação de um pote de plástico usado para molhar 

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

navegação); (D) vara; (E) cordas (coita); (F) remo; (G) vela; (H) estai (uma vela menor que 

direciona o vento para a vela maior); (I) tranca (pedaço de madeira colocado na base da vela 

para dar sustentação ao abri-la); (J) bolina (pedaço de madeira em formato retangular para dar 

equilíbrio à embarcação); (L) lampião; (M) leme e (N) chaveta (equipamento utilizado para 

dar sustentação ao mastro). 

Uma importante informação a respeito do local de atracamento das jangadas de Ponta 

Negra, é a sua proximidade de um local de despejo de esgoto (a céu aberto)(Figura 15). Em 

tempos de chuva é comum algumas embarcações ficarem atoladas na lama e no lixo 

descartados pelo esgoto, na praia.  
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Figura 15 –  Local de atracamento das jangadas 

 

 

4.3 EXPEDIÇÃO DE CAPTURA NA ATIVIDADE JANGADEIRA EM PONTA NEGRA 

 

 

Os jangadeiros realizam sua atividade de pesca quase todos os dias da semana, 

deixando o domingo, a segunda e os feriados santos para descanso ou para possíveis reparos 

na jangada e nos instrumentos de pesca. 

A forma predominante de pescaria é a rede de espera, que é uma rede feita de náilon, 

retangular, medindo até 100 metros, com bóias no lado superior e chumbo no inferior. Elas 

são fundeadas nos locais de passagem dos cardumes, e os peixes, dependendo da malha 

utilizada, ficam presos pela cabeça. A quantidade de redes utilizadas, varia em cada 

embarcação, mas geralmente são 20 redes na jangada. 

A estratégia de trabalho dos jangadeiros está diretamente relacionada ao tipo de 

pescaria que varia de acordo com as épocas do ano. Eles praticam a pesca com gelo e a pesca 

“de inda e vinda” (sem gelo), sendo a pesca com gelo o tipo de pesca praticado no verão. Na 

pescaria de verão, realizada nos meses de outubro a maio, os pescadores, geralmente saem 

para o mar no início da manhã e podem passar até 24h, levando consigo isopor com gelo para 

acondicionar o pescado. E a sem gelo é a de inverno, que é realizada nos meses de junho a 

setembro, na qual os pescadores saem para o mar geralmente no início da madrugada, 

retornando pela manhã, ou saem à tarde e retornam à noite.  
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Na prática se observou que não existe muita distinção entre inverno e verão, já que 

muitas vezes na pesca de “verão” eles não utilizam gelo. A classificação mais adequada seria 

pesca de inda e vinda e pesca com gelo, independente dos meses em que são feitas. 

A expedição de captura foi dividida em 10 fases como pode ser observado na Figura 16. 

 

 

Figura 16  – Etapas da expedição de captura 

Fonte: JAESCHKE (2010 , p.66) . 
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4.3.1 Deslocamento, organização e colocação da jangada no mar 

 

As três primeiras etapas da expedição de captura, começam pelos preparativos para a 

ida ao mar, que são iniciados em casa, de onde os jangadeiros saem em direção à praia 

levando suprimentos e equipamentos que não ficam guardados nas jangadas, como comida, o 

motor e utensílios de cozinha (Figura 17) . 

 

 

Figura 17 – Transporte de equipamentos para a praia. 

 

Ao chegarem à praia fazem a checagem das amarrações, da integridade da embarcação, 

dos equipamentos e utensílios para navegação e pesca. Além destes utensílios, conforme 

Figura 18, são utilizados outros para captura e armazenamento do pescado: (a) redes; (b) 

linhas de náilon; (c) anzóis; (d) iscas; (e) faca; (f) porrete (bicheiro); (g) manzuá, monobloco e 

saco de ráfia; (h) samburá (cesto de cipó entrelaçado) ; (i) caixa de isopor . 
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Figura 18 – Equipamentos utilizados para pesca e armazenamento do pescado. 

Fonte: VELOSO,2009 acervo projeto jangadeiro( GREPE/UFRN) 

  

Quando a pesca é realizada com gelo, eles preparam o isopor de 180L com 50 kg de 

gelo em escamas para acondicionar em torno 100kg de pescado.  

Após a checagem de toda embarcação, retiram o mastro do banco de vela e o amarram, 

verticalmente, na embarcação, colocam o motor no local reservado para este, e abastecem-no 

com combustível. No caso das embarcações à vela, estas duas últimas etapas são 

desconsideradas. Geralmente a etapa da preparação da vela ou motor é feita pelo mestre com 

a colaboração do ajudante. 

Após a preparação da embarcação é iniciada a colocação da jangada no mar. Esta é 

empurrada em direção ao mar sobre dois rolos de tronco de coqueiro. Esse é um trabalho 

feito, geralmente, por três pescadores, dois pescadores empurrando e um puxando e 

controlando a descida da jangada para que ela não saia do eixo dos rolos (Figura 19). Nesse 

deslocamento, a jangada fica em alguns momentos apoiada sobre um dos rolos, quando os 

roleiros (ajudantes) pegam o rolo do chão e carregam-no até a parte de trás da embarcação 

(Figura 20), que é elevada e o rolo colocado embaixo dela para prosseguir o deslocamento. 

Este processo repete-se até a chegada ao mar, cuja distância é variável de acordo com a maré. 

Estas etapas da expedição de captura podem levar até uma hora e quinze minutos de duração. 
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Figura 19 – Embarcação sendo empurrada em direção ao mar 

 

 

Figura 20 – Colocação dos rolos para transporte da jangada 

 

4.3.2 Navegação 

 

A viagem até o pesqueiro pode levar de 20 a 180 minutos, dependendo do local do 

pesqueiro. Existem vários pesqueiros utilizados em Ponta Negra, dentre eles os pescadores 

destacaram: Pedra da cova, Barreiras, Cabeça de Galo, Cabeça de Doutor, Navio, além de um 

pesqueiro criado artificialmente, denominado pelos jangadeiros como um “criadouro”. Este 
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constitui-se de vários pneus submersos onde há uma proliferação de produção primária 

(fitoplâncton e zooplâncton), que são a base da cadeia alimentar dos peixes, atraindo-os. 

Para escolha dos locais da pescaria os mestres utilizam, como referencia, os morros e 

edifícios da cidade, que são visualizados da jangada. A saída para o mar depende das 

condições da maré, das fases lunares e condições climáticas. As decisões são tomadas a partir 

do conhecimento tácito adquirido ao longo da vivencia dos jangadeiros na atividade.  

 

4.3.3 Pescaria 

 

Nesta parte iremos descrever as etapas 5,6 e 7 da Figura 16, colocação das redes, 

espera e retirada das redes. 

Ao chegarem ao pesqueiro os pescadores afundam a garatéia (âncora), amarram a 

ponta da corda no calão das redes e começam a afundar as redes (Figura 21). 

 

 

 Figura 21 –  Pescador arriando rede 

 

O tempo em que as redes ficam no mar varia de 30 a 60 minutos, para só então, puxá-

las (Figura 22). Muitas vezes as redes ficam além do tempo necessário, fazendo com que os 

animais morram na rede, mesmo dentro do mar, se deteriorando.  
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Figura 22 –  Pescador puxando rede 

 

Enquanto os pescadores esperam o tempo de retirar as redes, esse tempo é aproveitado 

para descansar e se alimentar. Esse tempo é utilizado, muitas vezes para realizarem a pesca 

com linha. Na hora de puxar as redes, enquanto um puxa o outro vai retirando os peixes que 

vierem presos e colocando-os nos dispositivos de armazenamento (monoblocos, samburás, 

sacos, isopor), muitas vezes com os peixes ainda vivos, colocando, simultaneamente as redes 

dentro do porão, através da escotilha (Figura 23). Estas etapas podem durar até 3 horas, no 

total. 

 

 
Figura 23 –  Jangadeiro empurrando a rede para escotilha.  
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Segundo os jangadeiros os peixes mais pescados são a Cioba (Lutjanus analis), a 

Pescada (Cynoscion leiarchus), o peixe Serra (Sarda sarda), o Bonito (Euthynnus 

alletteratus) (Figura 24), e o Bagre (Bagre marinus), que tem os espinhos quebrados para não 

cortar a rede. Os animais capturados vivos não são abatidos de imediato, agonizam até a 

morte, fazendo que seus processos metabólicos ocorram em maior velocidade devido ao gasto 

excessivo da glicose. Os únicos que são abatidos são aqueles que oferecem risco aos 

pescadores, como o Aniquim (Figura 25) e a Raia (Figura 26).  

O Aniquim ou peixe escorpião (Scorpaena plumieri), os jangadeiros matam a 

pauladas, pois tem um ferrão muito perigoso e logo em seguida devolvem ao mar. Alguns 

jangadeiros relataram que no caso de pegarem o Aniquim, cortam a rede e soltam o animal, 

sem terem nenhum contato direto com o peixe “ não fale em Aniquim não que Anequim é 

problema, prefiro perder a rede a encostar um dedo nesse peixe.”(J2). A raia é outro animal 

que eles matam a pauladas devido ao ferrão que possuem. Estes são trazidos para a terra, pois 

são comercializados. 

 

  

 
 

Figura 24 –  Espécies mais pescadas segundo os jangadeiros, serra, bonito, pescada e cioba, respectivamente 
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Figura 25 – Aniquim. 

 

 

Figura 26 – Pesca da raia 

 

Após a pescaria a decisão de voltar (etapa 8 da figura 16) é do mestre e isso depende 

das condições do tempo e da quantidade de pescado que já capturaram. 

 

4.3.4 Armazenamento do pescado 

 

Nas jangadas de Ponta Negra existem vários tipo de armazenamento do pescado. Há 

os dispositivos fixos, que são aqueles que vão em toda pescaria, independente da pesca ser 
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“de inda e vinda” ou com gelo. São os samburás, monoblocos e os dispositivos adaptados. E 

tem o dispositivo que vai para o mar, dependendo do tipo de pesca realizada, que é o isopor. 

Além dele, vão, também, sacos de ráfia que são utilizados quando há um grande número de 

peixes que não cabem nos outros dispositivos já citados. O Gráfico 10 mostra a incidência dos 

dispositivos fixos existentes em 16 jangadas de ponta negra.   

 

 

  Gráfico 10 – Dispositivos fixos de armazenamento. 

 

Disp. Adaptado 

13% 

Samburá 

12% 

Monobloco 

75% 
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A seguir ilustraremos os tipos de armazenamento existentes entre as jangadas de Ponta 

Negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONOBLOCOS – Caixas plásticas  

                                vasadas 

SACOS – Feitos de ráfia  

SAMBURÁ  –  Cestos feitos de cipó 

ISOPOR  –  Geralmente utilizado com 

                     gelo 
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Dependendo do volume de pescado os jangadeiros podem guardar o pescado nos 

porões da jangada. Segundo eles, o pescado vai bem conservado ali, devido à umidade do 

local,  que está constantemente em contato com a água do mar. 

No caso da pesca com gelo os peixes ficam até 20 horas nas embarcações até 

chegarem em terra, e serem comercializados. Porém, nem todos os peixes vão no isopor. 

Dependendo da quantidade de peixe, são utilizados outros tipos de dispositivos, como 

monoblocos, samburás, sacos ou caixas adaptadas. Muitas vezes, os pescadores abrem o saco 

na jangada, vão arrumando o pescado junto com o gelo e, no fim, amarram o saco.  

“...se o gelo derreter, pelo menos a água mantém o pescado fresco”.(J2).  

Na “pesca de ida e vinda”, o peixe, logo após a sua captura, é armazenado em 

monoblocos, no samburá ou em sacos de ráfia, ficando de 3 a 5 horas nos dispositivos de 

armazenamento. Segundo os jangadeiros, a estratégia utilizada para manter a qualidade do 

pescado é jogar água do mar.  

“ Quando a gente não leva gelo, vai jogando água para o peixe não esquentar.”(J22.)            

Os sacos de ráfia são usados quando pescam um grande número de peixes que não 

cabem nos dispositivos fixos da jangada (monoblocos, samburás, outros). Porém, segundo 

relatos, os jangadeiros não gostam muito de utilizar esse sacos, pois, “no saco o peixe chega 

amassado, chega mal, meio amassado...”(J17)  

Antigamente quando usavam as jangadas, somente à vela, os pescadores, para 

conservarem o peixe, usavam o método da salga (evisceravam e salgavam) uma vez que não 

DISPOSITIVOS ADAPTADOS  –  

Caixa preta plástica e caixa de ar 

condicionado. 
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tinham idéia de quanto tempo ficariam no mar, pois dependiam das condições do vento. Hoje, 

quando percebem que o peixe tá ficando ruim, retornam usando o motor. 

“Quando não tem gelo a gente coloca dentro do saco, aí a gente vê a hora que o peixe 

vai dá pra ficar bom, né! Porque o saco também ele esquenta. Aí a gente pega um peixe, bota 

dentro do saco, fica lá amontoado dentro do saco, aí quando chega aqui em terra já chega 

com aquele cheirinho, ta entendendo?A gente tem que chegar com um horário mesmo pra ele 

não ficar com esse cheirinho mesmo, porque se não o pessoal vai dizer “o peixe ta ruim”.(J1) 

Quando questionados se o pescado vai armazenado junto com algum outro item da 

pesca, os jangadeiros dizem que não, ”No isopor e nas caixa, só vai o peixe.”(J2), porém nas 

observações sistemáticas viu-se que o pescado, muitas vezes, é armazenado junto a alimentos 

de consumo, utensílios dos trabalhadores ou até mesmo do óleo usado no motor da jangada, 

com risco de contaminação do pescado (Figura 27). 

 

  

Figura 27 – Óleo armazenado junto ao pescado / peixe sujo de óleo 

 

4.3.5 Retorno da pescaria e comercialização do pescado 

 

Após a captura dos peixes, os jangadeiros retornam à praia e realizam os mesmos 

procedimentos de rolagem das jangadas, do mar até o local de atracamento (etapas 8 e 9 da 

figura 16). Dá-se início, então, ao processo de comercialização do pescado, pelo mestre ou 

dono da jangada, sendo o peixe vendido, na maioria das vezes, sem um tratamento prévio 

como a evisceração. A divisão do pescado acontece da seguinte forma: em uma pescaria ( 

100%) 50% é para o dono da embarcação e os outros 50% para os pescadores. Se forem dois 

pescadores e um deles for o dono da embarcação a divisão corresponderá a 75% para o 

pescador, que é dono da embarcação e 25% para o outro pescador. Essa divisão ocorre depois 

que o peixe é distribuído para o pessoal que ajudou a retirar a embarcação do mar. Quando 
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retornam da pescaria, o marchante já se encontra na praia. Esse escolhe o pescado, coloca na 

sacola e leva para a “vila” para pesar. O pagamento do pescador ocorre no final da semana.  

 

  

Figura 28 -Separação e comercialização do pescado 

 

 

4.4  PROCEDIMENTOS PÓS PESCARIA 

 

 

Nas ações conversacionais, os jangadeiros relataram que lavam, diariamente, os 

dispositivos de armazenamento, após a pescaria, com bucha e água do mar, com exceção do 

isopor que lavam com água doce, água sanitária e sabão em pó. Porém nas observações foi 

verificado que essa higienização não é feita, conforme dito pelos jangadeiros. 

Já a higienização da jangada é feita da seguinte maneira: quando a jangada está 

ficando muito suja, elas são pintadas, mas dias antes da pintura elas são lavadas com água 

doce, processo que geralmente ocorre de três em três meses.  

 “...de 3 em 3 meses quando a gente vai pintar a jangada aí a gente lava com água 

doce pra tinta pegar melhor.” (J22).  

No porão, onde algumas vezes também armazenam pescado, os pescadores tiram o 

excesso de água com uma bucha (Figura 29), para evitar o aparecimento de baratas. Com o 

uso do motor, elas já não aparecem tanto. devido o cheiro do óleo e da gasolina  
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 Figura 29 – Pescador tirando excesso de água dos porões. 

 

 

4.5 PERCEPÇÃO E AVALIAÇÃO DOS JANGADEIROS ACERCA DA QUALIDADE DO 

SEU PESCADO 

 

 

Com relação a avaliação que o pescador faz do seu próprio pescado, foi feito com 8 

pescadores e 1 marchante a aplicação de um pequeno questionário (apêndice F) a fim de que 

relatassem as principais características sensoriais observadas por eles, no pescado, através do 

conhecimento tácito. O resultado é ilustrado no Gráfico a seguir. 
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Gráfico 11 – Áreas de maior percepção dos jangadeiros na decomposição do pescado.  

 

Os jangadeiros de Ponta Negra foram questionados sobre quais seriam as três 

características que observam no pescado, quando o peixe está perdendo seu frescor. 100% 

afirmaram que a primeira coisa que observam são as guelras - quando vão ficando 

esbranquiçadas é porque a qualidade do pescado já não está tão boa. 80% dos jangadeiros 

relataram que observam a textura da carne “Quando o peixe tá ficando ruim, ele vai ficando 

logo mole”(J2). 40% disseram que o cheiro é outro fator importante e 20% citaram a cor do 

abdômen(barriga) e a aparência dos olhos. 

Muitos dos jangadeiros relataram que sabem o tempo de duração do peixe em boas 

condições. Segundo eles, depois de pescado, o peixe dura de duas a três horas sem nenhum 

tipo de conservação, após isso, ele começa a se deteriorar. 

 

 

4.6 RESULTADOS DO PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO SENSORIAL 

 

 

A seguir serão apresentados os resultados do protocolo de avaliação sensorial, 

iniciando com a Tabela 11 e o Gráfico 12,  que apresentam os resultados  da classificação da 

avaliação sensorial  feita com 43 peixes, advindos de 6 diferentes jangadas no mês de janeiro 

de 2011. 

Guelra Textura de 
carne 

Cheiro Abdomêm Olho 

100% 

80% 

40% 

20% 20% 
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Classificação da análise sensorial            Percentual 

Classe A                                                            67% 

Classe B                                                            33% 

Classe C                                                            0% 

Classe D                                                            0%  

Total                                                                 100% 

 

Tabela 11 e Gráfico – 12 Classificação do pescado comercializado pelos jangadeiros de Ponta Negra. 

 

Segundo a avaliação sensorial feita pelo método “Torry”, 67% do pescado faziam 

parte da classe A , ou seja , pescados que tiveram uma pontuação entre 25 e 19 pontos; e  33% 

faziam parte da classe B, atingndo uma pontuação entre 18 e 13 pontos. Não teve nenhum 

pescado de classe C ou D, pois não foi obtido nenhum produto abaixo de 13 pontos , estando 

todos em boas condições de consumo. 

No Gráfico 13 são apresentados os dispositivos de armazenamento em que os peixes 

avaliados se encontravam (monoblocos, samburás ,dispositivos adaptados) . 

 

 

Gráfico 13 – Dispositivos em que os peixes avaliados estavam armazenados 

 

Percebe-se que 79% dos peixes avaliados estavam armazenados em monoblocos, 

todos os peixes das avaliações eram da “pesca de ida e vinda”, havendo  uma certa dificuldade 

de se avaliar peixes armazenados em gelo, pois no período das análises, apenas um pescador 

Disp. Adaptado 

19% 

Samburá 

2% 

Monobloco 

79% 

Classe A  Classe 
B 

Classe C Classe 
D 

67% 

33% 

0% 0% 



79 

 

realizava esse tipo de pesca, e este saía à tarde e chegava em um horário da madrugada, 

tornando assim inviável a ida a campo. 

No Gráfico 14 e na Tabela 9 são apresentadas as espécies que foram avaliadas, assim 

como o seu percentual de incidência. 

 

 

        

 

 

 

Tabela 12 e Gráfico  14 – Espécies dos  peixes avaliados 

 

A Pescada  (Cynoscion leiarchus)  foi o peixe com maior número de avaliações (35%) 

e é um peixe bastante comercializado, seguido pelo peixe Serra (Sarda sarda) com 19% das 

avaliações. Os peixes vermelhos tiveram 14% das avaliações e constituem o agrupamento 

composto pelo Ariocó e Mariquita. Já o Bagre  (Bagre marinus)  que teve 2 avaliações (5%) é 

uma espécie com pouco valor comercial para os jangadeiros de Ponta Negra, sendo 

principalmente doados, à aquelas pessoas que ajudam a retirar a jangada do mar.  

Ainda observando o protocolo de avaliação sensorial das 6 jangadas utilizadas para 

fazer a avaliação sensorial dos peixes, foram contabilizadas doze expedições de captura. 

Todas as jangadas em suas expedições de captura saíram entre 1:00 e 2:30 hs da manhã, tendo 

variado o tempo de permanência no mar, como mostra a Tabela e o Gráfico a seguir. 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 

Guaiuba 

Bonito 

Peixes vermelhos 

Pescada  

Serra  

Ubarana 

Cavala 

Bejupirá 

Bagre 
Peixes                       Percentual 

Pescada                          35% 

Serra                              19% 

P.vermelhos                   14% 

Ubarana                         12% 

Bonito                              9% 

Bagre                               5% 

Guaiuba                           2% 

Cavala                              2% 

Bejupirá                           2% 

 TOTAL                         100% 
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Tabela 13 e Gráfico  15 – Tempo de permanência das jangadas no mar. 

 

Com relação a permanência das jangadas no mar em suas expedições de captura, 33% 

passavam 5 horas e meia entre o horário de saída da jangada para o mar, e a hora de chegada 

em terra. O maior tempo de permanência foi de 8 horas, observado em apenas 2% das 

expedições. Segundo os jangadeiros as redes eram arriadas assim que chegavam no pesqueiro 

e eram puxadas com o amanhecer do dia, por volta das 05:00 horas da manhã. Como já foi 

dito anteriormente em todas as expedições a pesca realizada foi a pesca sem gelo. 

Com os resultados das avaliações sensoriais, foi feita uma análise estatística com uma 

amostra de 34 dos 43 peixes avaliados, foram escolhidos, aqueles que estavam armazenados 

em monoblocos, por ter o maior número de amostragem, sendo analisados os parâmetros da 

avaliação sensorial individualmente. 

Como resultado das análises estatísticas, a Tabela 8 mostra que a única correlação 

significativamente diferente de zero ocorre entre os parâmetros Peixe cru e Odores (r=-0.4017 

e p=0.019). Isto significa dizer que quanto maior a nota relativa de um parâmetro, menor será 

a nota relativa do outro. 

 

16% 
19% 

33% 

9% 9% 
12% 

2% 

4:30h 5h 5:30h 6h 6:30h 7:30h 8h 

Tempo             Percentual 

4:30h                    16% 

5h                         19% 

5:30h                    33% 

6h                         9% 

6:30h                    9% 

7:30h                    12% 

8h                          2% 

TOTAL                100% 
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Tabela 14 – Matriz de correlação de Pearson entre as notas dos parâmetros e respectivos p-valores do teste de 

significância. Correlações com p<0.05 são significativamente diferentes de zero. 

 

 PeixeCru Carne Odores Textura 

PeixeCru 1.000 .2160 -.4017 -.0372 

 p= --- p=.220 p=.019 p=.835 

Carne 
- 

1.000 .2060 .3177 

 p= --- p=.242 p=.067 

Odores 
- - 

1.000 .3045 

 p= --- p=.080 

Textura - - - 1.000 

 

A Tabela 15 demonstra o resultado do ajuste do modelo MANOVA aos dados. Na 

linha parâmetros, novamente p<0.0001, indicando que o perfil médio do monobloco não é 

horizontal, isto é, as médias dos parâmetros avaliados são significativamente diferentes.  A  

tabela 16 e o gráfico 16 mostram claramente as diferenças. 

 

Tabela 15 – MANOVA – Testa a hipótese de que os parâmetros têm médias iguais(horizontalidade) 

 

 SQ g. l. Q.M. F P 

PARÂMETROS 1.7553 4 0.4388 17.425 < 0.0001 

Erro 3.3243 132 0.0252   

 

Note que Peixe cru é o parâmetro pior avaliado. Sua nota média corresponde a 64,7% 

da nota máxima. Por outro lado, odores é o melhor avaliado - 94,7% da nota máxima e seu 

intervalo de confiança, IC95%= (0.9158 - 0.9158), está à direita de todos os outros intervalos. 

Isto indica que a nota média de odores é significativamente superior a nota dos demais 

parâmetros. 

 

Tabela 16 – Média, Erro-Padrão e Intervalo de confiança para as notas relativas segundo o parâmetro de 

avaliação 

 
 PARÂMETROS Média Erro Padrão Linf95% Lsup95% N 

1 PeixeCru 0.6471 0.0224 0.6014 0.6927 34 

2 Carne 0.7059 0.0424 0.6196 0.7922 34 

3 Odores 0.9471 0.0154 0.9158 0.9783 34 

4 Textura 0.7765 0.0453 0.6843 0.8686 34 

5 Aspc. Global 0.8047 0.0175 0.7690 0.8404 34 
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Gráfico 16 – Perfil médio dos parâmetros e intervalos de 95% de confiança. Note que Odores tem uma média 

significativamente superior às demais e Peixe cru é significativamente inferior a Odores e ao Aspecto Global (os 

intervalos não se interceptam). 

 

Analisando ainda o Gráfico e a Tabela 16 percebe-se  que odor tem a maior média e a 

menor variabilidade , que é demonstrado pelo valor do erro padrão. Assim, quanto menor o 

valor do erro padrão, menor a variabilidade.  

Quando os intervalos se interceptam, a variabilidade entre os parâmetros se torna 

insignificante. É o caso de peixe cru , carne , textura e o aspecto global (n° total) da avaliação 

sensorial. Já o odor tem uma média bem superior às demais, quase se aproximando da nota 

máxima. Possui uma variabilidade pequena, porém significante em relação aos outros 

parâmetros. 

O Gráfico 17 mostra as notas individuais dos peixes na avaliação sensorial pelo 

método “Torry “. Pode-se observar que mesmo usando os mesmos instrumentos de trabalho e 

o mesmo dispositivo de armazenamento  (monoblocos)  há uma grande variabilidade entre os 

resultados. 
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Gráfico 17 –  Notas individuais em relação ao aspecto global dos peixes. 

 

 

4.7 DIAGNÓSTICO 

 

 

Os resultados sugerem que o pescado comercializado em Ponta Negra é de boa 

qualidade porém, há necessidade de um melhor uso dos dispositivos de armazenamento e da 

higienização da própria embarcação. 

 

 

4.8 PROPOSTAS E RECOMENDAÇÕES PARA A ATIVIDADE JANGADEIRA 

 

 

A seguir são citados propostas para a melhoria do pescado comercializado pelos 

jangadeiros da praia de Ponta Negra. 
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1. Abate do animal capturado e sua evisceração ainda na embarcação, assim como era 

feito no passado; 

2. Armazenamento do pescado sempre em gelo, sem nenhum outro tipo de material em 

contato com os peixes; 

3. Limpeza dos dispositivos de armazenamento com o uso de água doce e detergente 

neutro sempre após cada expedição de captura; 

4. Diminuição do intervalo de limpeza da jangada (deve ser menor que três meses). 

 

Com relação ao projeto da jangada, seria recomendável a criação de um local maior 

para armazenamento do pescado, assim como a concepção de um local para o armazenamento 

dos utensílios da pesca e dos pescadores, evitando assim que óleo do motor, alimentos e 

sandálias sejam guardados juntos com os peixes. Verificar também a possibilidade de 

melhorar o acesso ao porão pois a pequena abertura das escotilhas dificulta a limpeza dos 

mesmos. 

 

 

4.9 FECHAMENTO DO CAPITULO 

 

 

Neste capitulo foram apresentadas as etapas da atividade jangadeira e como seus 

modos operatórios determinam a qualidade do seu produto.  Foi apresentada uma avaliação 

dos pescadores sobre o seu produto, e realizada uma avaliação da qualidade do próprio 

pescado através da utilização da metodologia de análise sensorial. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação teve como objetivo uma apreciação ergonômica da atividade 

jangadeira realizada na praia de Ponta Negra – Natal/RN, tendo como foco principal a 

manipulação do pescado. A partir dessa análise ela faz algumas recomendações a fim de 

melhorar a qualidade do produto comercializado pelos pescadores, além de sugestões para o 

projeto da jangada, oficinas de capacitação e recomendações a respeito da gestão da atividade. 

Para alcançar estas metas foi utilizada a metodologia inspirada na análise ergonômica do 

trabalho (WISNER,1987; GUÉRIN,2001; VIDAL,2008; SALDANHA, 2004; 

CARVALHO,2005).  

Dentre os problemas de manipulação (modos operatórios dos jangadeiros) detectados 

através dos métodos observacionais e interacionais, foram observados: o não abate dos 

animais logo após sua captura; armazenamento inadequado, pois o gelo deveria ser utilizado 

em toda pescaria; a inadequação dos dispositivos de armazenamento, como caixa preta de 

plástico hermeticamente fechada, aumentando ainda mais a temperatura dois peixes; 

armazenamento do pescado junto a utensílios pessoais e de pescaria; além das más condições 

de higiene das embarcações e dos dispositivos de armazenamento.  

Apesar dos problemas de manipulação observados na modelagem da atividade, foi 

observado, através da análise focada, que o pescado comercializado pelos jangadeiros de 

Ponta Negra se encontra em um bom estado de frescor, apresentando assim boa qualidade. 

Segundo Neiva (2008) o peixe desde sua captura até o inicio do rigor mortis, pode levar um 

tempo médio de 5 horas. Pelo tempo de permanência que as jangadas ficaram no mar 

(observados no protocolo de avaliação sensorial) é possível que nenhum peixe tenha entrado 

no estágio de rigor mortis, mas para total certeza seria necessário uma análise mais criteriosa 

em laboratório. Conclui-se então que, considerando a margem de erro estimada de 8%, 

calculada a posteriori, para a amostra utilizada, os peixes advindos de pesca artesanal, 

principalmente aqueles vendidos ao consumidor ainda na beira da praia, são de boa qualidade  

Na análise focada através das analises estatísticas feitas com uma amostra piloto, 

notou-se que o parâmetro que mostrou menor valor foi o do peixe cru, provavelmente devido 

ao aparecimento excessivo do muco no pescado, que é pontuado neste parâmetro, e que 

percebemos em muitos peixes avaliados pois é um aspecto de fácil detectação. O parâmetro 

de melhor pontuação foi o odor, pois o odor pútrido aparece quando o pescado já está em um 
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elevado grau de deterioração, o que não era o caso dos peixes analisados que tinham um bom 

nível de qualidade. 

Para a coleta de dados a pesquisa teve algumas limitações, como a impossibilidade da 

pesquisadora ir a alto mar filmar a atividade. Então para o registro dessa atividade em alto 

mar foi cedida uma máquina fotográfica do projeto jangadeiro aos jangadeiros a fim de que 

eles registrassem as etapas mais importantes desta parte do trabalho. Além da filmagem da 

retirada das redes que precisou ser feita da costa em um local combinado previamente com os 

pescadores. Tudo isso só foi possível pela boa construção social realizada ao longo do 

trabalho, que possibilitou uma relação mútua de confiança, facilitando a coleta de dados e a 

realização do projeto como um todo. 

Outro ponto importante de se ressaltar neste projeto, foi o trabalho com uma equipe 

multidisciplinar. Ele ampliou os nossos conhecimentos dentre as várias interfaces da atividade 

jangadeira e possibilitou, de forma bastante enriquecedora, o estudo conjunto entre áreas antes 

impensadas como: tecnologia do pescado e designer, tecnologia do pescado e fisioterapia e 

tecnologia do pescado com a própria ergonomia. Isso possibilitou-nos um grande crescimento 

profissional e pessoal, pelo intenso trabalho em equipe. 

Com relação a propostas de trabalhos futuros, seria importante um estudo sobre a 

possibilidade de se criar um sistema de produção (maricultura), onde poderia haver uma 

melhora considerável na gestão da atividade de pesca em Ponta Negra, pois na maricultura, 

tudo é controlado, o que entra, o que sai, quanto e quando. Na  maricultura, por ser um 

sistema de produção controlada é mais fácil planejar, prever, prevenir, remediar, enfim, gerir. 
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APÊNDICE A 

                 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Ergonomia – GREPE 

 

 AÇÃO CONVERSACIONAL – ANÁLISE GLOBAL 

 

ROTEIRO DINÂMICO DA VISITA A PONTA NEGRA  

 

1. ACIDENTES E INCIDENTES NA PREPARAÇÃO DA EMBARCAÇÃO ANTES DE IR AO MAR (lesão muscular no 

transporte de utensílios – cx de gelo, mastro, motor; lesão durante a entrada da embarcação ao mar- pedra, animais e lixo, além de 

irregularidades no solo); 

2. PERDA DE EQUIPAMENTOS DURANTE A NAVEGAÇÃO ( bolina, âncora, remo – rasgo da vela ); 

3. OCORRÊNCIA DE LESÕES CAUSADAS POR EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE PESCA. 

4. LESÕES CAUSADAS POR ANIMAIS (listar espécies); 

5. ACIDENTES CAUSADOS POR MERGULHO (pesca, necessidades fisiológicas) ; 

6. ACIDENTES APÓS AS REFEIÇÕES; 

7. ACIDENTES CAUSADOS PELA FALTA DE INGESTÃO DE ALIMENTOS; 

8. ACIDENTES CAUSADOS DURANTE A NAVEGAÇÃO NOTURNA ( cansaço, iluminação inadequada, uso de intorpecentes); 

9. INSSUCESSOS DE MANOBRAS INPRUDENTES ; 

10. ACIDENTES CAUSADOS PELA IMPREVISIBILIDADE DO TEMPO; 

11. ACIDENTES PELO DESEQUÍLIBRIO DA JANGADA CAUSADA PELO EXCESSO DE TRIPULANTES; 

12. AGRAVOS DOS ACIDENTES CAUSADOS PELA AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE SALVATAGEM; 

13. ULTRAPASSAGEM DOS LIMITES DE NAVEGAÇÃO PERMITIDOS; 

14.  ACIDENTES CAUSADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DA EMBARCAÇÃO , EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE 

PESCA; 

15. ACIDENTES CAUSADOS PELO EXCESSO DE PESO NA VOLTA DA EMBARCAÇÃO (presença do pescado); 

16. COMO FAZEM A CAPTURA DO PESCADO; 

17. SE HÁ O ABATE DO ANIMAL LOGO APÓS A CAPTURA; 

18. QUAIS AS ESPÉCIES MAIS PESCADAS; 

19. ONDE OS PEIXES SÃO ARMAZENADOS NA JANGADA; 

20. SE USAM ALGUM MÉTODO DE CONSERVAÇÃO DO PEIXE NA JANGADA; 

21. SE USAM GELO; 

22. QUANTO TEMPO FICAM NO MAR NA PESCA DE INVERNO E NA PESCA DE VERÃO; 

23. COMO É FEITA A HIGIENIZAÇÃO DAS JANGADAS; 

24. COMO É FEITA A HIGIENIZAÇÃO DOS MONOBLOCOS, SAMBURÁS OU ISOPOR; 

25. SE HÁ MUITA PERDA DE PEIXE PELA SUA BAIXA QUALIDADE; 

26. SE NÃO VENDEM, O QUE FAZEM COM O PEIXE DE MENOR QUALIDADE. 
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APÊNDICE B 

                 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Ergonomia – GREPE 

 

ROTEIRO OBSERVACIONAL – ANÁLISE GLOBAL 

 

 

Roteiro Observacional Visita Ponta Negra 

 

Horários de saída e chegada da pescaria 

Instrumentos de Trabalho (visualizar adequações) 

Tipos de pescaria em que o pescador atua de linha, rede (de arrasto, caçueira ou tarrafa) ou 

apnéia 

Como é a comercialização do pescado e, quando há mais tempo (ou seja, se o peixe fica 

exposto muito tempo) para vender o preço reduz? 

Usam água nas embarcações 

Poluição no ambiente de trabalho (esgoto, lixo, etc...) 

Jangadas e paquetes 

Quantidade de jangadeiros 

Frequência no uso de motores 

Alimentos que levam 

Condições do pescado capturado 

Equipamentos de salvatagem 

Postura na realização da atividade 
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APÊNDICE C 

                 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Ergonomia – GREPE 

 

 

 AÇÃO CONVERSACIONAL - FOCALIZAÇÃO 

 

ROTEIRO DE AÇÃO CONVERSACIONAL 

Manipulação do Pescado 

 

1. COMO É FEITA A CAPTURA DOS ANIMAIS; 

2. EM CASO DE REDE DE NAILLON, TEMPO EM QUE AS REDES FICAM NO MAR; 

3. QUANDO PUXAM A REDE SE TÊM MUITO PEIXE MORTO PRESO; 

4. SE TIVER PEIXE MORTO PRESO A REDE, SE ELES TRAZEM PARA VENDER OU JOGAM NO MAR; 

5. OS PEIXES CAPTURADOS VIVOS, HÁ O ABATE DO ANIMAL LOGO APÓS A CAPTURA ; 

6. NA EMBARCAÇÃO COMO É FEITO O ARMAZENAMENTO DO PESCADO; 

7. PRESENÇA DE ALGUM MEIO DE CONSERVAÇÃO PARA O PEIXE NA JANGADA; 

8. NA PESCA COM GELO, QUE TIPO DE GELO É USADOI 

9. REALIZAÇÃO DE ALGUM PROCEDIMENTO COM O PEIXE NA JANGADA; 

10. QUE UTENSÍLIOS SÃO USADOS; 

11. ESPÉCIES QUE SE DETERIORAM MAIS RÁPIDO; 

12. COMO É FEITA A HIGIENIZAÇÃO DA JANGADA; 

13. COMO É FEITA A HIGIENIZAÇÃO DOS MONOBLOCOS, SAMBURÁS E ISOPOR. 
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APÊNDICE D 

                 

 

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 

 

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: 
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Com que idade iniciou na pesca:  

Tipo de pesca:    Linha      Rede      Apinéia     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      

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 
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 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       Nenhum    

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  
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 cansaço                    sono  

 dores de cabeça     dores na coluna       dores nas pernas        dores nos braços 

 seqüelas com acidentes na pescaria com jangada  

Alguma delas teve acompanhamento?    Sim      Não     Qual? 

Vacinas:     Tétano           Gripe         Raiva       Rubéola       Outras 
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APÊNDICE E 

                 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Ergonomia – GREPE 

 

 

AÇÃO CONVERSACIONAL – AUTO CONFRONTAÇÃO 

 

Confrontação da expedição de captura em Ponta Negra 

IMPORTANTE: compreender o processo da pescaria 

 

- horário e organização da saída de casa na quinta-feira 

- contato com o ajudante da pescaria 

- decisão pela pescaria 

- condições do tempo para a pescaria (chuva) 

- caminho até a praia (o que e como levaram, como foram, quantos foram) 

- chegada na praia (horário, quem e como e estava a praia) 

- colocação da jangada ( quem ajudou, como estava a maré, quantas roladas, curtas ou 

compridas) 

- decisão pelo pesqueiro (já foram direto para algum ou teve alguma mudança) 

- quando chegaram no pesqueiro como se organizaram 

- colocação da redes 

- espera (pesca com linha, alimentação) 

- retirada das redes do mar (vídeos parte 1 e 2) 

   Como é feito 

   Momentos mais Críticos 
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   Momentos menos Críticos 

   Pausas, posturas, dores, esforço 

   Divisão das tarefas 

  Cada um sempre tem a mesma função 

- o que poderia ser feito para facilitar a atividade 

- retorno (vídeo parte 3) 

- chegada em ponta negra (vídeo parte 4) 

   organização da jangada 

   organização dos peixes 

   retorno para casa 

 

SEGURANÇA 

- riscos 

- como estavam as condições de pesca na quinta-feira 

-chuva de madrugada 

 

 

PESCADO 

- quantidade e espécies capturadas 

- manipulação 

- expectativa para a pescaria 

   Esperada (quantidade e espécies de peixes) 

   Real (foi diferente do esperado, porque (chuva, cisco, água do mar muito clara, escura) 
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APÊNDICE F 

                 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Ergonomia – GREPE 

 

 

PERCEPÇÃO DOS JANGADEIROS QUANTO A QUALIDADE DO PESCADO 

 

1. COMO SABEM QUANDO O PESCADO TÁ FICANDO RUIM? 

 

 

2. QUAIS AS 3 CARACTERISTICAS DOS PEIXES QUE OBSERVAM PRIMEIRO? 

(marcar na figura) 

 

 




