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RESUMO 

 

Carcinicultores estão expostos a diversos riscos ocupacionais em seu ambiente de 

trabalho, diante dessa realidade, a escolha correta do Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) é de grande importância. Diante dessa necessidade, objetivou-se analisar o processo de 

trabalho no cultivo de camarões para identificar os riscos ocupacionais e verificar o uso dos 

equipamentos de proteção individual dos trabalhadores. Para a coleta das informações foi 

aplicado um formulário, um checkList, observações diretas e registros fotográficos durante as 

visitas técnicas em 8 empresas de carcinicultura localizadas na cidade Jaguaruana (CE). Com 

base nestas visitas, para cada risco encontrado, identificou-se o referido setor, o agente 

causador, a fonte geradora do risco e a função exposta a este risco. Através dessas 

identificações foram informadas sugestões de medidas de controle/prevenção para o risco 

encontrado, objetivando a redução ou eliminação dos riscos ambientais. Portanto, os 

principais riscos geradores de problemas ocupacionais para os trabalhadores que exercem a 

atividade de carcinicultura foram o risco físico, devido a incidência de radiação solar; risco 

químico, devido aos produtos químicos que muitas vezes entram em contato com a pele e os 

riscos ergonômicos, principalmente do arraçoador que precisa realizar os movimentos 

repetitivos no caiaque. Também identificou-se que os EPI’s, vestimenta completa e o protetor 

solar, foram utilizados com maior e menor frequência entre os trabalhadores, respectivamente. 

Pode-se concluir que este estudo trará benefícios para as empresas deste ramo, como também 

para a saúde dos funcionários, que devem ser conscientizados através de treinamentos 

específicos e que lhes façam perceber o perigo dos riscos aos quais estão expostos e os 

resultados que ocasionará se continuarem a se expor sistematicamente, fazendo assim, um 

trabalho seguro. 

 

Palavras-chave: Carcinicultores. EPI’s. Riscos Ocupacionais. Segurança do Trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, procura-se contextualizar o assunto do presente trabalho com as 

considerações iniciais do tema a ser estudado, a identificação do problema que se quer 

resolver e apresentação dos objetivos geral e específicos. Em seguida, mostram-se as 

justificativas da realização do trabalho e são listrados os aspectos gerais da elaboração do 

trabalho, a fim de proporcionar uma melhor visualização acerca do tema. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Segundo Gonçalves (2005), a produção do cultivo de camarões cresceu bastante após 

a década de 1970. Os avanços tecnológicos na carcinicultura têm propiciado este crescimento 

de forma significativa, buscando os índices de produtividade maiores e estabelecendo uma 

boa qualidade do produto ao consumidor final.  

No Brasil, foi criado em 1984 a Associação Brasileira de Criadores de Camarão 

(ABCC), que é responsável por adquirir suporte político, tecnológico e financeiro (NATORI 

et al., 2011).  

Conforme a NR-31, que tem o objetivo de regulamentar sobre a segurança e saúde no 

trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, atividades florestais e aquicultura, esta norma 

estabelece medidas que asseguram ao trabalhador o desenvolvimento e a execução de suas 

atividades, atrelados com o planejamento e a organização de práticas e medidas de segurança, 

visando à saúde do trabalhador e o funcionamento adequado do ambiente de trabalho 

(FERNANDES et al., 2017, BRASIL, 2013). 

Porém, atrelados ao cultivo dos camarões existem uma diversidade muito grande de 

riscos devido aos materiais e equipamentos que são utilizados. Os trabalhadores estão 

expostos rotineiramente a riscos que podem afetar diretamente sua saúde, tais como, riscos 

biológicos, físicos, químicos, ergonômicos e de acidente, podendo os resultados das suas 

atividades afetarem também o meio ambiente (BRASIL, 2006; RODRIGUES et al., 2016).  

De acordo com estes riscos são necessários equipamentos de proteção individual 

(EPI’s), adequado a cada situação de perigo, no entanto, a decisão de qual EPI comprar é de 

grande importância para estes trabalhadores, pois, estes equipamentos devem ser práticos, de 

fácil manutenção, duradouros e proteger bem de acordo com a necessidade. Desta forma, 

quanto mais confortável e de seu agrado, o trabalhador será mais receptível ao EPI. 



16 
 

Na cidade de Jaguaruana, situada no estado do Ceará, o cultivo de camarão fica 

localizado em uma região que vem avançando nesta área, com fazendas de pequeno, médio e 

grande porte. Nesta pesquisa são analisadas oito empresas que apresentam no mínimo 3 

trabalhadores em cada uma.  Portanto, este estudo propõe-se responder o seguinte 

questionamento: Quais os principais riscos que os trabalhadores estão expostos no 

processo de cultivo de camarões e as medidas de proteção individual utilizadas pelas 

empresas oriundos da cidade de Jaguaruana, no Ceará? 

 

1.2 OBJETIVOS 

  

Nesta etapa serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos do estudo a 

ser realizado.  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o processo de trabalho no cultivo de camarões para identificar os riscos 

ocupacionais e verificar as formas de proteção utilizadas pelas empresas presentes na cidade 

de Jaguaruana, no Ceará. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Traçar o perfil dos trabalhadores; 

 Conhecer o processo, as funções, equipamentos e instrumentos utilizados pelos 

trabalhadores; 

 Constatar os EPI’s necessários para proteger o trabalhador dos riscos 

ocupacionais;  

 Identificar os riscos aos quais os trabalhadores estão expostos nos viveiros;  

 Propor medidas adequadas que contribuam para a melhoria da segurança e 

saúde dos trabalhadores. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Gradativamente o cultivo de camarões vem se tornando uma importante atividade 

econômica para as regiões, fazendo gerar empregos e renda, e também favorecendo o 

surgimento de outras atividades (COSTA et al., 1999). 

A tecnologia para a produção de camarões de água doce vem apresentando um rápido 

e significativo desenvolvimento, o que pode gerar índices de produtividade elevados, assim, 

este trabalho também irá auxiliar para o enriquecimento de estudos a respeito deste tema tão 

importante. 

Já foram realizadas pesquisas nestas áreas, limitando na criação do cultivo de camarão 

em água salgada, não apresentando todos os ricos em que o trabalhador está sujeito e nem os 

EPI’s necessários. Porém, este trabalho propõe uma pesquisa minuciosa sobre este tema, 

abordando a criação de camarão apenas em água doce, relatando as ferramentas e 

equipamentos que são utilizados, os EPI’s que os trabalhadores usam, e os riscos que eles 

estão expostos, que é de suma importância para estes funcionários deste ramo.   

O presente trabalho justifica-se pela necessidade em avaliar o processo de trabalho no 

cultivo de camarões, identificando seus riscos ocupacionais e estabelecendo medidas 

necessárias para suprimir estes riscos. Desta forma, esta pesquisa busca mostrar mudanças nas 

fazendas de viveiros e contribuir para que os funcionários da carcinicultura tenham uma 

melhor condição de trabalho. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro capítulo trata da 

introdução do trabalho, apresentando a contextualização do tema, os objetivos geral e 

específicos e sua justificativa.  

O segundo capítulo é formado pelo referencial teórico, abordando os seguintes temas: 

o cultivo dos camarões, a segurança e saúde na carcinicultura, riscos ocupacionais do 

trabalho, equipamento de proteção individual.  

O terceiro capítulo apresenta os materiais e métodos utilizados para a coleta e análise 

dos dados da pesquisa. Abordando os seguintes aspectos: tipo e natureza da pesquisa, a 

população e amostra, objeto de estudo e instrumento de coleta de dados. 

O quarto capítulo refere-se aos resultados esperados acerca do tema que se propõe 

pesquisar com as sugestões de melhorias. 
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E por último, o quinto capítulo apresenta as considerações finais do trabalho em 

estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CULTIVO DE CAMARÕES 

 

O Ceará é um dos principais estados produtores de camarão, ocupa o primeiro lugar no 

Brasil, em produtividade, com 4.855 kg/ha/ano, superior à média nacional em 

aproximadamente 40% (QUEIROZ et al., 2013). 

O cultivo do camarão se desenvolve com o mínimo de impacto ambiental, porém, é 

preciso que sejam observados critérios técnicos de implantação e manejo das unidades 

produtivas, de acordo com a Associação Brasileira dos Criadores de Camarão (ABCC). Essa 

atividade é conduzida com o enfoque de convivência com o meio ambiente e a comunidade 

(ROCHA; RODRIGUES, 2004). 

Para se adquirir sucesso na carcinicultura o primeiro passo é a seleção do local, 

levando em consideração o clima, com o controle necessário da temperatura da água, o tipo de 

solo com teor mais argiloso, e a disponibilidade abundante da água de boa qualidade, a 

salinidade, o pH, a oxigenação, entre outros. Desse modo, os viveiros contam com 

equipamentos e filtros para a manutenção das condições ambientais adequadas, bem como a 

constante monitoração da evolução da criação (COSTA et al., 1999). 

O cultivo dos camarões se divide na fase da larvicultura, que se inicia com a obtenção 

das larvas, seguindo para a manutenção destas e culminando com a sua metamorfose. A outra 

fase é a de engorda, onde as pós-larvas são adquiridas e alocadas nos tanques (RODRIGUES 

et al., 1991). 

Para a criação de camarão de água doce é necessário, no mínimo, dos seguintes 

equipamentos para o seu processo produtivo: termômetro para medir a temperatura da água; 

oxímetro para a medição do oxigênio dissolvido da água; pHmetro; aeradores; bandejas para 

colocar rações; redes de pesca que são usadas na despesca; tarrafas usada na biometria do 

camarão e tela protetora, para proteger a entrada de predadores e saída de camarões (COSTA 

et al.,1999). 

Portanto, na carcinicultura é necessário investir na saúde e segurança dos 

trabalhadores, prevenindo acidentes de trabalho, com ajustes na estruturação do próprio 

ambiente, vistorias e inspeções de máquinas e equipamentos reduzindo assim, as perturbações 

e lesões que afetam assuas atividades rotineiras (SILVA, 2006).  
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2.2 SEGURANÇA E SAÚDE NA CARCINICULTURA 

 

A segurança e saúde no trabalho é um dos aspectos que vem sendo discutidos pelos 

trabalhadores, que estes pretendem reduzir os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais 

que estão relacionados ao seu ambiente (GONDIM et al., 2010). 

A carcinicultura apresenta uma diversidade muito grande de riscos devido ao trabalho 

rudimentar, materiais e equipamentos envolvidos, provocando uma probabilidade de acidentes 

e de doenças do trabalho. De acordo com a NR 31 cabe ao empregador: assegurar adequadas 

condições de trabalho, higiene e conforto, para todos os trabalhadores; avaliar os riscos para a 

segurança e saúde dos trabalhadores e, com base nos resultados, adotar medidas de prevenção 

e proteção para garantir que todas as atividades, o ambiente de trabalho, máquinas, 

equipamentos, ferramentas e processos produtivos sejam seguros e em conformidade com as 

normas de segurança e saúde (GONDIM et al., 2010; BRASIL, 2013). 

Além disso, proporcionar melhorias nos ambientes e nas condições de trabalho; 

cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde; 

analisar, com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural (CIPATR), as 

causas dos acidentes e das doenças resultantes do trabalho, buscando prevenir e eliminar 

novas ocorrências; adotar os procedimentos necessários quanto à ocorrência de acidentes e 

doenças do trabalho; instruir aos trabalhadores sobre os riscos decorrentes do trabalho e as 

medidas de proteção implantadas (GONDIM et al., 2010). 

Sugerir estratégias de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, obtendo o bem 

estar e a saúde física e mental dos trabalhadores, leva as empresa a atingir uma organização 

bem sucedida economicamente quanto socialmente. A segurança do trabalho deve ser 

realizada em qualquer local que exista por mais simples que seja suas atividades que em 

conjunto formam o ambiente de trabalho, prevenindo acidentes através de ações que busquem 

a capacitação dos envolvidos no trabalho e também um ajuste na estruturação do próprio 

ambiente com vistorias regulares e inspeções de máquinas e equipamentos, reduzindo as 

perturbações e lesões temporárias e permanentes que afetam suas atividades rotineiras. 

(RODRIGUES, 2014) 

Segundo Peixoto (2011), com a conscientização dos empregadores e empregados dos 

seus direitos e deveres na segurança do trabalho, existirá um ambiente saudável e produtivo. 

Essa melhoria da segurança, saúde e meio ambiente de trabalho faz com que aumente a 

produtividade, diminua os custos, minimize os riscos e assim diminua as interrupções no 

processo de trabalho (BERGAMINI, 1997). 
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2.3 RISCOS OCUPACIONAIS DO TRABALHO 

 

Segundo Sherique (2004), no ambiente de trabalho, os empregados estão expostos a 

riscos ocupacionais e perigos diariamente, pois são utilizadas ferramentas, máquinas, veículo, 

produtos químicos e tóxicos, substância inflamável, além ainda da exposição excessiva a 

radiação solar, que comprometem a integridade física e mental do trabalhador, em função de 

sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição ao agente.  

De acordo com a NR – 9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), consideram os riscos ambientais, os agentes físicos, biológicos e químicos 

(BARSANO; BARBOSA, 2012; BRASIL, 2017b). Além destes riscos ambientais, são 

nomeados outros dois, os agentes ergonômicos, que é regulamentado pela NR – 17, que faz a 

análise ergonômica do trabalho entre o seu posto e o seu operador, de forma a prevenir todo e 

qualquer risco; e por último os agentes mecânicos ou de acidentes (BARBOSA FILHO, 2011; 

BRASIL, 2007). 

Estes riscos geram danos à saúde do trabalhador nos ambientes de trabalho, por conta 

da intensidade e tempo de exposição ao agente. No Quadro 1, mostra a classificação dos 

riscos ocupacionais que comprometem a saúde do trabalhador. 
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Quadro 1 - Riscos Ocupacionais 

Agentes 

Físicos 

Agentes 

Químicos 

Agentes 

Biológicos 

Agentes 

Ergonômicos 

Agentes 

Mecânicos 

Ruídos Poeira Bactérias Desconforto Arranjo físico 

deficiente 

Vibrações Gases Vírus Responsabilidade Máquinas sem 

proteção 

Calor Fumo metálico Parasitas Jornada de trabalho 

longa 

Matéria prima 

fora de 

especificação 

Frio Vapores Fungos Trabalho noturno Ferramentas 

defeituosas e 

inadequadas 

Pressões 

anormais 

Produtos 

químicos 

Protozoários Posturas incorretas Iluminação 

deficiente 

Radiação 

ionizante/não 

ionizante 

Substâncias 

compostas 

Bacilos Treinamento 

inadequado 

Edificações e 

armazenamento 

Umidade Névoas  Trabalho físico 

pesado 

Equipamentos 

defeituosos 

Fonte: Sherique (2004). 

 

De acordo com o Quadro 1, existem diversos riscos em que o trabalhador está exposto, 

proporcionando embasamentos cruciais para identificação destes, e para a proteção dos 

funcionários é fundamental o uso dos equipamentos de proteção individual, podendo ser 

minimizados ou evitados pelo seu uso correto. 

 

2.4 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Os EPIs exercem a função de proteger as pessoas que trabalham diretamente com 

agentes infecciosos, materiais perfurocortantes, substâncias tóxicas, além de matérias que 

passam por processos de congelamento ou aquecimento (ZOCHIO, 2009). 
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O uso dos EPI’s é recomendado para a proteção dos trabalhadores dos riscos 

ocupacionais, estes, conforme a NR-06, considera que todo dispositivo de uso individual, EPI, 

é destinado a proteger a integridade física do trabalhador durante o andamento de suas tarefas. 

Com isso, toda empresa é obrigada gratuitamente a fornecer os EPI’s em estado perfeito de 

funcionamento e conservação, de acordo ao risco que o funcionário está imposto, para 

minimizar ou evitar possíveis acidentes de trabalho (GONDIM et al., 2010; BRASIL, 2017a). 

O trabalhador tem a responsabilidade de usar os EPI’s oferecidos durante a execução 

de suas tarefas, apenas para a finalidade a que se destina, sendo encarregado pelo 

armazenamento e conservação dos seus equipamentos individuais, mantendo sempre em boas 

condições e comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o EPI impróprio para 

uso (FERNANDES et al., 2017). 

Existem na carcinicultura equipamentos individuais específicos para a proteção que se 

deseja obter, alguns deles são: botas de borracha de cano longo, máscaras, óculos de 

segurança contra impactos (respingos e com proteção UV), luvas resistentes a cortes e 

arranhões, bonés árabes, protetor solar, vestimenta completa (SOUSA et al., 2008). 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será apresentado o tipo de pesquisa que foi utilizado para a realização 

deste trabalho, como também a população, amostra, instrumento e as técnicas utilizadas para a 

coleta e análise dos dados. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Do ponto de vista de seus objetivos, constitui-se em uma pesquisa de caráter 

exploratório, implementada através de um estudo de multicaso. Para tanto, utilizado-se de 

recursos de pesquisa bibliográfica, coleta de dados, além de realização de formulários 

realizadas com os colaboradores das fazendas (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). 

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, essa pesquisa é 

qualiquantitativa, onde é realizada uma análise qualitativa comparando com as Normas 

Regulamentadoras, NR-6, NR-9, NR-17 e NR31, da legislação de segurança e saúde do 

trabalho, assim, observando as melhorias que podem ser feitas visando uma melhor segurança 

e saúde do carcinicultor. E os dados do formulário foram quantificados para melhor 

apresenta-los. 

Quando a natureza é uma pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para as 

empresas de carcinicultura a partir da problemática sobre a segurança do trabalho enfrentada 

pelos funcionários. A pesquisa aplicada tem necessidade de produzir conhecimento como 

motivação para aplicação de seus resultados, objetivando contribuir para fins práticos, visando 

à solução mais ou menos imediata do problema encontrado na realidade (BARROS; 

LEHFELD, 2000). 

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O presente estudo foi realizado através de visitas técnicas a fazendas de carcinicultura 

localizada na cidade de Jaguaruana, situada no estado do Ceará. 

Segundo dados da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), foram 

emitidas 43 licenças ambientais, sendo que destas apenas 33 estão em plena operação, no 

município de Jaguaruana, CE. 

Assim, foi feito uma pesquisa em 8 empresas com os trabalhadores das fazendas 

oriundos da cidade de Jaguaruana, CE, em que este estudo de multicaso foi escolhido de 
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acordo com a acessibilidade das empresas que aceitaram, representando aproximadamente 

24% da população. Para afirmar foi feito um termo de autorização, que se encontra no 

Apêndice A e que foi assinada pelos seus respectivos responsáveis legais. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada entre abril e maio de 2018, utilizando-se um formulário 

semiestruturado (Apêndice C) elaborado pela autora para a entrevista com os trabalhadores 

das 8 empresas objeto desse estudo. Assim, totalizando 25 trabalhadores, que representam a 

população total das empresas estudadas. Esse formulário contém 17 questões que abordava o 

sexo, idade, estado civil, escolaridade, jornada de trabalho, se era realizadas horas extras, há 

quanto o tempo o trabalhador estava na empresa, à função que ele exercia, se ele trabalhava 

antes e por quanto tempo passou nesta outra função, como estava o seu estado de saúde, se 

eles sabiam os ricos que estavam expostos, se eram realizados exames médicos pela empresa 

ou por conta própria, se já teve algum tipo de doença ocupacional ou acidente de trabalho, se 

eram utilizados os equipamentos de proteção individual e se utilizavam algum tipo de produto 

químico que prejudicasse a sua saúde.  Para a realização destas perguntas, antes, foi assinado 

o termo de consentimento com cada entrevistado, de acordo com o Apêndice B.  

Posteriormente, foi feito um Checklist (Apêndice D) de acordo com os riscos 

ocupacionais encontrados e os EPI’s utilizados em cada setor, a função e a fonte geradora. 

Com isso, apresentaram-se as análises dos dados através de tabelas e gráficos construídos 

após os registros fotográficos e interpretações dos dados.  

Também foi feito um quadro com os tipos de equipamentos e ferramentas por função 

dos trabalhadores. E observando como era o processo produtivo das empresas, foi feito um 

diagrama para um melhor entendimento. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Baseado na metodologia apresentada espera-se verificar os grandes problemas 

causados pela atividade da carcinicultura de Jaguaruana, CE. Assim, preparando os 

trabalhadores e empregados para serem cientes dos riscos ocupacionais que eles estão 

expostos, bem como os caminhos que a empresa esta tomando na busca pela redução nos 

níveis de acidentes. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

 

De acordo com a análise realizada, nas oito empresas de carcinicultura, foi observado 

que a origem da água nos viveiros era de poço ou rio. Assim, foi verificado que a obtenção de 

água em cinco destas empresas era através de rios, totalizando 62,5% das empresas (01, 02, 

04, 05 e 07). Para três destas, a fonte era água de poço, totalizando 37,5% das empresas (03, 

06 e 08). Tais percentuais são apresentados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Origem da água nos viveiros em empresas de carcinicultura na cidade de 

Jaguaruana-CE 

               

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Também foi observado que o Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 

das empresas são todas de número 03.22-1 possuindo, de acordo com o quadro 1 da NR 4, é o 

grau de risco número 3. Devido a esta atividade possuir este grau de risco considerável alto, é 

preciso ter uma maior responsabilidade com relação à segurança e saúde no ambiente de 

trabalho. 
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Em relação à quantidade de trabalhadores variam entre 2 a 6 funcionários, na empresa 

01 contém três funcionários, representando um percentual de 12%, na empresa 02 possui seis 

funcionários, que corresponde 24%, nas empresas 03 e 04 dois funcionários em cada, com 8% 

respectivamente, nas empresas 05 e 06 três funcionários, com 12% em cada, na empresa 07 

tem dois funcionários que representa 8% e na empresa 08 com quatro funcionários, 

corresponde a 16% do percentual total, assim, totalizando 25 funcionários (Gráfico 2).  

As empresas 02 e 08 são as que contem mais funcionários por serem empresas maiores 

e que está há mais tempo no mercado, diferente das demais que iniciaram seus negócios 

recentemente.  

 

Gráfico 2 - Número de funcionários em empresas de carcinicultura na cidade de 

Jaguaruana–CE 

                  

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A quantidade de viveiros varia para cada empresa. A empresa 01 possui oito viveiros 

(13%). Na empresa 02 encontram-se dezoito viveiros (29%), enquanto as empresas 03 e 04 

contam, cada uma, com quatro viveiros (6%). A empresa 05 possui sete viveiros (11%), 

enquanto a empresa 06 possui seis viveiros (10%), na empresa 07 contém três viveiros (5%) e 

na empresa 08 possui 13 viveiros (21%). Totalizando entre as 8 empresas, 63 viveiros 

(Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Número de viveiros em empresas de carcinicultura na cidade de 

Jaguaruana–CE 

                   

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Da mesma forma foi feito um levantamento das empresas que possuíam berçário, onde 

foi encontrado um percentual de 50% das empresas que não possuíam, e 50% das empresas 

que tinham, que foram as empresas 01, 02, 05 e 08. Mostrado no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 - Presença de berçários em empresas de carcinicultura na cidade de 

Jaguaruana–CE 

               

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Essas empresas com berçário foram as que apresentaram uma maior quantidade de 

viveiros, pois, quanto mais viveiros, maior a importância de possuir um local onde se realiza o 

pré-cultivo das pós-larvas. 
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4.2 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO 

 

Conforme o formulário realizado com a população de 25 entrevistados, foram 

perguntadas informações pessoais e a respeito ao trabalho que eles exercem na carcinicultura. 

Em relação ao sexo dos funcionários 96% é do sexo masculino e apenas 4% do sexo 

feminino, conforme apresentado no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Gênero dos funcionários em empresas de carcinicultura na cidade de 

Jaguaruana–CE 

                

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Observou-se que a única mulher que tinha era na empresa 08, e que exercia a função 

de arraçoadora.  

O Gráfico 6, apresentado a seguir, mostram os dados referentes à faixa etária dos 

funcionários. Foram identificados que 24% dos entrevistados possuíam idade inferior a 22 

anos. Com idade entre 22 e 32 anos, totalizando 40%, entre 33 e 37 anos, 16%, entre 38 e 42 

anos, 12% e acima de 42 anos, totalizando 8%. A menor idade encontrada foi 18 anos e a 

maior 47 anos.   
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Gráfico 6 - Faixa etária dos trabalhadores empregados em empresas de carcinicultura na 

cidade de Jaguaruana–CE 

                             

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Em relação ao estado civil, 60% dos funcionários eram solteiros, 32% casados, 4% 

divorciados e 4% viúvos, conforme exposto no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Estado Civil dos trabalhadores em empresas de carcinicultura na cidade de 

Jaguaruana–CE 

                         

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Quanto à escolaridade, 12% eram analfabetos, 4% fez a educação infantil, 16% 

fizeram o fundamental do 1° ao 4° ano, 28% tinham fundamental do 5° ao 9° ano, 16% 

fizeram o fundamental completo que é do 1º ao 9º ano, apenas 4% fez o ensino médio 

incompleto, que foi feito até o 1º ano, 16% tinham o ensino médio completo e somente 4% 

tinha o ensino superior completo, com formação de engenharia de pesca (Gráfico 8). Pode-se 

afirmar que 60% dos funcionários possui uma escolaridade abaixo do fundamental completo, 

porém não é exigida uma formação para as funções que eles exercem. 
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Gráfico 8 - Escolaridade dos trabalhadores em empresas de carcinicultura na cidade de 

Jaguaruana–CE 

                    

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A jornada diária de trabalho de 96% dos trabalhadores é de 4 horas pela manhã e 4 

horas à tarde, mudando apenas o horário que começa e termina. Das 6hrs-11hrs/13h-16hrs 

possui 20%, já das 7hrs-11hrs/13h-17hrs são 76% dos funcionários, e apenas 4% dos 

entrevistados que faz parte da empresa 02 trabalha das 22hrs da noite às 06hrs da manhã por 

conta que exerce a função de vigia, porém todos tem uma jornada de 8 horas de trabalho 

(Gráfico 9). 

 

Gráfico 9 - Jornada diária de trabalho em empresas de carcinicultura na cidade de 

Jaguaruana–CE 

        

                 

  Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Com relação se eram feitas horas extras no trabalho, 16% dos trabalhadores falaram 

que não e 84% disseram que sim. Essas horas extras realizadas são na fase da despesca, que 
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muitas vezes é necessário ser acontecida fora da jornada de trabalho. Esses percentuais estão 

representados no Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 - Horas extras realizadas pelos funcionários em empresas de carcinicultura 

na cidade de Jaguaruana–CE 

                

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Também foi questionado o tempo que cada funcionário trabalhava na sua respectiva 

empresa, sendo que 24% estavam com menos de 6 meses, 28% entre 6 e 11 meses, 40% ente 

1 e 3 anos e 8% acima de 3 anos (Gráfico 11). O trabalhador com menos tempo está a 2 

meses, e com maior tempo está a 8 anos. Assim, percebe-se que 52% dos funcionários está 

com menos de 1 ano na empresa. 

 

Gráfico 11 - Tempo de empresa dos funcionários de carcinicultura na cidade de 

Jaguaruana–CE 

                       

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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No Gráfico 12 mostra que alguns dos funcionários antes de fazerem parte desta 

empresa, já tiveram outros empregos. Foi identificado que 76% dos funcionários já 

trabalhavam em outras empresas, e 24% não tinham trabalhos antecedentes.  

 

Gráfico 12 - Trabalhadores que já possuíram vinculo empregatício antes de entrar na 

empresa de carcinicultura na cidade de Jaguaruana–CE 

                    

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Várias funções foram citadas pelos que já exerceram outras profissões. Na empresa 

01: um funcionário foi pedreiro; outro tinha a função de operador de máquinas em uma 

empresa de cachaça. Na empresa 02: um trabalhou como pintor; outro funcionário era 

engenheiro de pesca em uma empresa de recursos pesqueiros; tinha um que foi secador de 

telha em uma cerâmica; teve um balconista de supermercado; um cuidador de fazenda. Na 

empresa 03: um dos funcionários era servente. Na empresa 04: tinha um que trabalhou na 

roça; outro teve uma empresa de ovos. Na empresa 05: um dos funcionários foi entregador em 

um supermercado; outro trabalhou em uma oficina de motos. Na empresa 06: havia um 

funcionário que foi comerciante. Na empresa 07: um dos funcionários trabalhou como 

segurança. E na empresa 08: teve um funcionário que exerceu a função de arraçoador mais em 

outra empresa. 

O tempo em que cada funcionário exerceu essas profissões variaram entre menos de 5 

meses até acima de 4 anos. Sendo que 11% dos funcionários foi no intervalo de menos de 5 

meses, 21% entre 5 e 11 meses, 32% entre 1 e 4 anos e 37% acima de 4 anos (Gráfico 13). O 

máximo de tempo que um trabalhador exerceu outra profissão foi por 12 anos, como 

comerciante na empresa 06. 
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Gráfico 13 - Tempo que os trabalhadores exerceram outras profissões antes de entrarem 

na empresa de carcinicultura na cidade de Jaguaruana–CE 

                  

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Em relação ao estado de saúde dos trabalhadores no momento, todos falaram que 

estavam bem. Também foi questionado se eles sabiam os riscos que estavam expostos no 

ambiente de trabalho, com isso, foram citados cinco tipos de riscos: 100% as radiações não 

ionizantes citadas por todos os trabalhadores, 40% os produtos químicos por conta do cal 

virgem e dos probióticos, 16% o deslizamento que ocorre principalmente em tempo chuvoso, 

8% os riscos ergonômicos, este risco foi citado pelos gerentes que passam muito tempo 

sentados, com uma postura inadequada e por um arraçoador que teve uma doença 

ocupacional. E por ultimo 16% os riscos biológicos, que foi citado pelo vigia pois como ele 

trabalha de madrugada tinham muitos insetos (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14 - Percepção dos funcionários quando aos riscos existentes em empresas de 

carcinicultura na cidade de Jaguaruana–CE 

                        

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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No que se refere à saúde, também foi levantado se os exames médicos são realizados 

pela empresa ou por conta própria. No Gráfico 15 mostra que 76% realizam os exames por 

conta própria e 24% realizam pela empresa, todos esses funcionários que fazem os exames 

por conta da empresa foram da empresa 02. 

 

Gráfico 15 - Realização dos exames médicos dos funcionários em empresas de 

carcinicultura na cidade de Jaguaruana–CE 

                       

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Em relação a doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, apenas um funcionário 

afirmou ter adquirido uma doença de trabalho por conta de movimentos repetitivos realizados 

no caiaque, ocasionando o deslocamento do ombro. Por este motivo, precisou ter um 

afastamento durante 2 meses, este funcionário foi da empresa 02, onde os percentuais 

encontram-se no Gráfico 16. 

 

Gráfico 16 - Doenças ocupacionais adquiridas por funcionários em empresas de 

carcinicultura na cidade de Jaguaruana–CE 

             

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), 100% dos funcionários 

afirmaram que utilizavam durante o trabalho, no entanto foi observado que alguns 

equipamentos não estavam sendo utilizados pelos funcionários. As luvas foram apresentadas 

por 96% dos trabalhadores, a vestimenta 100%, o calçado de segurança 80%, o boné árabe 

32%, o protetor solar apenas 16%, e os óculos de segurança 48%, como mostra o Gráfico 17.  

 

Gráfico 17 - EPI’s utilizados em empresas de carcinicultura na cidade de Jaguaruana–

CE 

            

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Como se pode notar, o EPI mais utilizado por estes funcionários foi à vestimenta 

completa, que é a calça comprida e a blusa de manga com o capuz. Já o EPI menos utilizado 

foi o protetor solar, que esse EPI era utilizado somente pelos trabalhadores da empresa 02. 

Também foi questionado em relação aos produtos químicos. Com 96% de percentual 

dos entrevistados afirmaram que eram utilizados estes produtos nas suas funções e apenas 4% 

afirmou que não tinha contato com produtos químicos, que neste caso foi o vigia que trabalha 

na empresa 02 (Gráfico 18). 
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Gráfico 18 - Utilização de produtos químicos pelos funcionários em empresas de 

carcinicultura na cidade de Jaguaruana–CE 

                         

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

E, por fim, foram citados pelos entrevistados os tipos de produtos químicos utilizados 

pelos mesmos. No Gráfico 19 apresenta com 84% os probióticos que são EPICIN (removedor 

de amônia e nitrito) e o BM-PRO (melhora no desempenho do sistema produtivo, nutrindo e 

limpando), 36% a cal virgem e 28% os produtos de limpeza como, água sanitária, sabão em 

pó e em líquido. 

 

Gráfico 19 - Tipos de produtos químicos utilizados em empresas de carcinicultura na 

cidade de Jaguaruana–CE 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Em relação ao processo produtivo das empresas, algumas não possuíam todo o 

processo, faltando alguma etapa. Assim, de acordo com o diagrama da Figura 1, foi feito a 

descrição das etapas do processo do camarão de maneira mais completa.   

 

Figura 1 - Descrição do processo produtivo do camarão em empresas de carcinicultura 

na cidade de Jaguaruana–CE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Esse processo apresentado na Figura 1 foi representado pela empresa 02, já as 

empresas 01, 05 e 08 não tinham o setor administrativo e as empresas 03, 04, 06 e 07 não 

tinha o setor administrativo e não possuíam berçário.  

Quanto às funções que os trabalhadores exercem foram identificadas 03 funções 

básicas para o desenvolvimento do serviço na carcinicultura: gerente, arraçoador e vigia. 

Como arraçoador foi apresentado 80% dos funcionários, essa atividade é exercida com a 

função de colocar a ração nos viveiros, aplicar os probióticos e limpar as ferramentas e 

equipamentos. Também foram identificados 16% dos gerentes, que tem a função de gerenciar 

a empresa, fazer a biometria, controlar a qualidade da água nos viveiros e berçários e 

gerenciar as pessoas. Além disso, possui 4% como vigia, que faz a vigilância dos viveiros e de 

todos os materiais da empresa (Gráfico 20). 

Setor Administrativo 

Estoque 

Setor  

Produtivo 

Berçário 

Viveiro 

Despesca 
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Gráfico 20 - Função exercida pelos trabalhadores em empresas de carcinicultura na 

cidade de Jaguaruana–CE 

                     

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Para estes funcionários é necessária à utilização de várias ferramentas e equipamentos 

para a execução de suas atividades. De acordo com o que foi relatado durante as entrevistas 

foi construído um quadro com estas ferramentas e equipamentos utilizados por função, 

conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Tipos de equipamentos e ferramentas por função dos trabalhadores em 

empresas de carcinicultura na cidade de Jaguaruana–CE 

Função Ferramentas/instrumentos Equipamentos 

Gerente  Jogos de ferramentas 

(alicates, chaves, martelo, 

enxada, pá, carro de mão, 

facão, tesouras 

 Cilindros de oxigênio 

 Refletores 

 Oxímetro 

 PHmetro 

 Kit de monitoramento da 

qualidade da água 

 Multímetro 

Arraçoador 

 

 Jogos de ferramentas 

 Redes de despescas 

 Tarrafas 

 Tábuas de madeira 

 Bandejas para arraçoar 

 Caiaque 

 Aeradores 

 Balança digital e manual 

 

 

Vigia  Lanternas  Transporte (moto) 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Esses equipamentos e ferramentas auxiliam no desenvolvimento das suas funções, 

como, por exemplo, as tábuas de madeira que servem para vedar as comportas para não sair o 

camarão dos tanques de viveiros. A tesoura, por sua vez, é utilizada para retirar as tábuas no 

processo de despesca, o oxímetro e phmetro para monitorar a saturação e o PH da água, as 

redes de despesca e as tarrafas que fica no final da rede, que serve para segurar os camarões 

para a despesca (Figura 2). 

 

Figura 2 - Equipamento Oxímetro, balança digital e Phmetro 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Já o caiaque, é utilizado pelo arraçoador para circularem dentro do viveiro sem 

precisar ter um contado com a água, e, com isso, distribuir a ração dos camarões para cada 

bandeja. Tais bandejas servem para alimentar o camarão, pois fazem com que a ração não 

tenha contato direto com a água. Nas Figuras 3 e 4 são apresentadas algumas dessas 

ferramentas e equipamentos. 

 

Figura 3 - Ferramenta bandeja para arraçoar, rede de despesca com a tarrafa e 

equipamento cilindro de oxigênio 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Figura 4 - Equipamento caiaque e aerador 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Em relação aos aeradores, eles ficam dentro dos viveiros, gerando turbulência e uma 

movimentação vigorosa da água, proporcionando sua oxigenação, para assim, eliminar as 

diferenças térmicas na coluna d’água, e aumentar as concentrações de oxigênio dissolvido e 

as taxas de degradação de matéria orgânica e nutrientes (Figura 4). 

 

4.4 AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

 

Com relação aos riscos ambientais na atividade da carcinicultura foi necessária a 

verificação de um conjunto de fatores com o objetivo de estimar o potencial de danos à saúde 

ocasionados pela exposição dos funcionários. Foram encontrados todos os tipos de riscos: 

físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Com isso, foram elaborados quadros 

que descrevem os riscos de acordo com cada função, setor e a fonte geradora.  

 No Quadro 3, os riscos físicos foram apresentados pelo ruído dos aeradores quando 

ligados no viveiro, ao calor por ser um trabalho ao céu aberto, a umidade do solo que pode 

ocasionar o deslizamento e radiações não ionizantes. 
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Quadro 3 - Identificação dos riscos físicos dos trabalhadores em empresas de 

carcinicultura na cidade de Jaguaruana–CE 

Setor Função Riscos Físicos Fonte 

Viveiros Arraçoador Ruídos Aeradores 

Viveiros e berçários Arraçoador e gerente Calor Sol 

Viveiros Arraçoador, gerente e 

vigia 

Umidade do solo Solo 

Viveiros Arraçoador e gerente Radiações não 

ionizantes 

Raios solares 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Com isso, as empresas utilizavam alguns EPI’s, como já foi citado, porém não 

utilizavam todos não possuindo protetores auditivos para proteção dos ruídos, a maioria dos 

funcionários, exceto da empresa 2 não usava o protetor solar. 

De acordo com o Quadro 4, os riscos químicos identificados são poeiras por conta do 

próprio solo, da cal virgem e das partículas de ração, também possui os gases nos berçários 

com os cilindros de oxigênio, e os produtos químicos como os probióticos, peróxidos e os 

produtos de limpeza. 

 

Quadro 4 - Identificação dos riscos químicos dos trabalhadores em empresas de 

carcinicultura na cidade de Jaguaruana–CE 

Setor Função Riscos Químicos Fonte 

Viveiros, berçários e 

estoque 

Arraçoador e gerente Poeiras Ração, cal virgem, 

peróxido e solo 

Berçários Gerente Gases Cilindros de oxigênio 

Viveiros Arraçoador e gerente Produtos químicos Probióticos e 

produtos de limpeza 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

É necessária a utilização de todos os equipamentos de proteção individual, pois estes 

riscos causam danos como a irritação da pele, narinas e oculares. Então, pode-se perceber que 

nenhum dos entrevistados realizava suas funções com o uso da máscara, prejudicando sua 

saúde. 



43 
 

Os Riscos Biológicos estão presentes através dos possíveis insetos, fungos, vírus, 

bactérias e protozoários principalmente por falta das condições sanitárias que havia na 

maioria das empresas (Quadro 5). 

 

Quadro 5 - Identificação dos riscos biológicos dos trabalhadores em empresas de 

carcinicultura na cidade de Jaguaruana–CE 

Setor Função Riscos Biológicos Fonte 

Viveiros, berçários e 

estoque 

Arraçoador, gerente e 

vigia 

Insetos, fungos, 

vírus, bactérias e 

protozoários 

Banheiros 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A presença destes riscos biológicos deveriam proporcionar uma maior higienização 

nas empresas. Os funcionários deveriam colocar os papéis higiênicos no lixo, fazer as 

necessidades nos locais adequados, entre outros. 

Os riscos ergonômicos podem estar presentes em todos os setores das empresas, 

dependendo da circunstância e da atividade a ser realizada. No Quadro 6 é destacado que 

houve desconforto e posturas incorretas em relação aos movimentos repetitivos que os 

trabalhadores tinham que fazer nos caiaques, nos momentos de despesca ao jogar as redes. O 

vigia, por sua vez, passa muitas horas em pé. O gerente passa horas sentados e também não 

havia um treinamento adequado para as funções que exercem, sem pessoas especializadas 

para orientar. Foi observado, ainda, na empresa 02, a falta de um mobiliário ergonomicamente 

correto, cadeiras na altura certa e com braços de apoio, e o trabalho físico pesado devido ao 

transporte da ração para os estoques e berçários. 
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Quadro 6 - Identificação dos riscos ergonômicos dos trabalhadores em empresas de 

carcinicultura na cidade de Jaguaruana–CE 

Setor Função Riscos Ergonômicos Fonte 

Viveiros Arraçoador, gerente e 

vigia 

Desconforto e 

postura incorreta 

Caiaques, 

lançamentos das 

redes de despesca, na 

hora de realizar as 

medições, quando 

está colocando as 

rações nas bandejas, 

cadeira inadequada 

Viveiros Arraçoador Movimentos 

repetitivos 

Remando no caiaque, 

lançando as redes de 

despesca 

Viveiros Gerente e vigia Movimento 

monótono 

Vigiando o trabalho 

sentado ou fazendo a 

ronda 

Viveiros e berçários Arraçoador Trabalho físico 

pesado 

Transporte manual 

da ração 

Viveiro Vigia Trabalho em turno 

noturno 

Natureza da 

atividade que é 

realizada das 22hrs 

às 5 da manhã 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Desta forma, os funcionários deveriam realizar pausas rápidas em suas atividades e 

durante essas pausas fazer alguns alongamentos para as áreas de seu corpo que estiverem 

executando a tarefa. Cadeiras e mesas ajustadas conforme a altura do empregado e um 

transporte para o manuseio das rações mais adequadas. 

Entre os riscos de acidente tem os animais peçonhentos, que pode aparecer aranhas, 

escorpiões, entre outros. O armazenamento inadequado dos materiais, o arranjo físico 

deficiente, as ferramentas defeituosas, com facas cegas, e ferramentas perfuro cortante, pois 

possuem tesouras, enxadas, as tarrafas que fica nas redes de despesca (Quadro 7). 
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Quadro 7 - Identificação dos riscos de acidente dos trabalhadores em empresas de 

carcinicultura na cidade de Jaguaruana – CE 

Setor Função Riscos de Acidente Fonte 

Viveiros Vigia Animais peçonhentos Aranhas, escorpiões, 

entre outros 

Estoque Arraçoador e gerente Armazenamento 

inadequado dos 

materiais 

Produtos de limpeza 

próximo da ração, da 

cal 

Viveiros Arraçoador, gerente e 

vigia 

Arranjo físico 

deficiente 

Layout dos viveiros 

Viveiros Arraçoador e gerente Ferramentas 

defeituosas 

Faca cega 

Viveiros Arraçoador e gerente Perfuro cortante Tesoura, tarrafas, 

enxada, pá 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Com estes riscos de acidentes é preciso que se tenha uma maior atenção em relação as 

ferramentas que se usam, utilizando o EPI necessário para sua proteção e o layout adequado 

para a separação de todos os materiais.  

Na Figura 5, nota-se o trabalhador realizando o trabalho no caiaque com o risco 

ergonômico ao colocar a ração nas badejas e dos movimentos repetitivos que é feito, e que 

também não se encontra com todos os EPI’s necessários, como as luvas, óculos de segurança 

e protetor solar.  

 

Figura 5 - Arraçoador no caiaque de uma empresa de carcinicultura na cidade de 

Jaguaruana–CE 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Sendo assim quanto à identificação dos riscos cada função possui riscos específicos. 

Com relação aos arraçoadores são identificados que os riscos físicos, químicos, biológicos, 

ergonômicos e mecânicos são todos bem presentes na sua função (Gráfico 21). Em relação 

aos gerentes também são identificados que está presente todos os tipos de riscos. Já o vigia é 

visto que os riscos encontrados na sua atividade são os físicos, biológicos, ergonômicos e 

mecânicos. 

 

Gráfico 21 - Percepção dos riscos em relação às funções em empresas de carcinicultura 

na cidade de Jaguaruana–CE 

               

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Equiparando-se com o trabalho de Fernandes et al. (2017), mostra que todos os riscos 

ocupacionais estão presentes na carcinicultura, porém que o risco físico em seu estudo foi 

mais acentuado devido à incidência de radiação solar, o risco biológico em relação à falta das 

condições sanitárias e os riscos químicos devido o contato com substâncias tóxicas. 

 

4.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Quanto aos EPI’s todos os entrevistados estavam utilizando algum tipo, porém muitos 

não estavam usando todos que são necessários. Para uma melhor visualização segue abaixo as 

fotos dos EPIs que foram encontrados nas empresas de carcinicultura sendo utilizadas pelos 

trabalhadores.  
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 Na Figura 6 está a vestimenta e o calçado de segurança, que eram fornecidos por 

todas as empresas. A bota usada era um calçado ocupacional tipo bota impermeável, cano 

curto, sem forro, confeccionado em PVC na cor branca, solado com desenho antiderrapante, 

todos que estavam na função de arraçoador utilizavam, tendo vista que tinha que entrar nos 

viveiros por conta do solo e da água. O gerente utilizava uma bota de couro, já o vigia não 

estava usando bota e a certa seria também uma bota de couro. O calçado de segurança em 

algumas empresas tinha o certificado de aprovação. 

 

Figura 6 - Equipamento de proteção individual vestimenta completa (A), botas  (B) e CA 

da bota (C) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A vestimenta completa, que é a calça comprida e a blusa de manga com o capuz, todos 

estava utilizando independente da função. Porém em nenhuma das empresas se encontra uma 

ficha de controle de entrega dos EPI’s.  

Na Figura 7, mostra os EPI’s boné árabe, luvas e os óculos de segurança, onde as 

empresas também forneciam estes EPI’s para os funcionários, porém nem todos usavam. 

Quanto ao boné árabe que serve para a proteção do sol no rosto, a maioria estava sem, sendo 

apenas 32% dos trabalhadores. Já as luvas de algodão pigmentadas látex são tricotadas em fio 

de poliamida, com palma e dedos com PVC antiderrapante, resistente contra 

agentes abrasivos e mecânicos, sem costuras e muito confortável, é uma boa opção, 

econômica e de proteção para qualquer aplicação geral, e era utilizada por 96% dos 

trabalhadores. Já os óculos de lente escura que deveria ser utilizado por todos os trabalhadores 

que trabalham em céu aberto apenas 48% estavam utilizando. 

 

C B A 
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Figura 7 - Equipamento de proteção individual, boné árabe (A), luvas (B) e óculos de 

segurança (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Além desses também era fornecido o protetor solar na empresa 2 a todos os 

trabalhadores que estão expostos a radiação não ionizante.  

Foi observado também que as empresas não realizavam treinamentos quanto ao uso de 

EPI, também não foram encontradas sinalizações de segurança nos setores e equipamentos de 

prevenção ao combate a principio de incêndio.  

Já comparando com o estudo de Gondim et al. (2010), a maioria dos funcionários 

desconhecia o que seria EPI, recebiam e não utilizavam dos equipamentos, principalmente a 

vestimenta completa, e isso ocorria pelo fato de não terem incentivo e treinamento.  

 

4.6 SUGESTÕES DE MELHORIAS  

 

Primeiramente todos os trabalhadores devem ser conscientizados dos riscos aos quais 

estão expostos no seu ambiente de trabalho e os danos que podem causar futuramente para sua 

saúde. Com isso, é necessário terem treinamentos especializados, conter medidas preventivas 

e corretivas, sinalizações de segurança nos setores das atividades, como também é preciso ter 

extintores para prevenção de focos de incêndio. 

 As empresas deveriam ter uma fiscalização mais efetiva quanto ao uso dos EPI’s dos 

seus trabalhadores, verificando se estão sendo cumprido o uso adequadamente, se existem 

dúvidas em relação de como usar, se vão todos os dias com os EPI’s completos e se o EPI 

A B 

C 
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ainda se encontra em um estado apropriado. Com isso, deveriam fazer o controle da entrega 

destes equipamentos de proteção individual por meio de fichas de controle de entrega.  

As empresas deveriam ter uma maior verificação em relação se os equipamentos estão 

danificados e se o arranjo físico geral apresentar-se adequado, também possuir um 

armazenamento para a separação dos produtos de acordo com o tipo e agente. Ter uma 

mobiliária correta com cadeiras e mesas, e de acordo com necessidade do trabalhador.   

Por fim, é de suma importância que se realizem exames médicos por conta da 

empresa, para assim, ter um maior conhecimento se o empregado está propicio para realizar 

suas atividades, mantendo um nível satisfatório de segurança e saúde dos empregados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em virtude do que foi observado e registrado, é notório a importância dos EPI’s na 

carcinicultura para a proteção de todos os trabalhadores. O perfil dos funcionários para a 

realização das funções que exercem, a maioria era do sexo masculino, faixa etária variando 

entre 18 a 47 anos, grau de escolaridade dos funcionários a maioria apresentam ensino abaixo 

do fundamental completo, uma grande porcentagem já havia trabalhado em outras empresas 

com outras funções. Quanto à saúde, percebe-se que a minoria das empresas acompanha a 

saúde dos trabalhadores por meio de exames médicos ocupacionais.  

 Em relação aos riscos, foram verificadas que os principais riscos que eles estão 

expostos são ao risco físico, devido à incidência de radiação solar, ao risco químico, devido 

aos produtos ou substâncias químicos podem ter contato com a pele ou vias respiratórias, e os 

riscos ergonômicos, principalmente do arraçoador que precisa realizar os movimentos 

repetitivos no caiaque. 

Este estudo também identificou que os trabalhadores não utilizavam todos os EPI’s 

necessários durante o trabalho, e que o EPI que realmente era apresentado por todos os 

trabalhadores foi à vestimenta completa que é a calça comprida e a blusa de manga com o 

capuz. Já o EPI menos utilizado e fornecido pelas empresas foi o protetor solar. Todas as 

empresas forneciam a vestimenta completa, calçado de segurança, óculos, luvas e boné árabe, 

porém, apenas uma das empresas além destes fornecia o protetor solar. E nenhuma empresa 

fornecia máscara de proteção e protetor auditivo. 

Foi verificado que não era feito o controle de entrega dos EPI’s, o que dificulta saber 

se realmente os funcionários estão realizando suas atividades com os equipamentos 

adequados, se estes estão danificados e se precisa ser trocado. Também não era feito um 

treinamento especializado, fazendo com que os trabalhadores utilizem estes equipamentos de 

forma inadequada, podendo acontecer acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, portanto, 

a implementação de medidas de controle pode minimizar os riscos existentes.  

Pode-se concluir que este estudo sobre a segurança do trabalho na carcinicultura em 

empresas localizadas na cidade de Jaguaruana (CE) trará benefícios para as empresas deste 

ramo, como também para a saúde dos funcionários, que devem ser conscientizados através de 

treinamentos específicos e que lhes faça perceber o perigo dos riscos aos quais estão expostos 

e os resultados que ocasionará se continuarem a se expor sistematicamente, fazendo assim, 

um trabalho seguro.  
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Embora todas as contribuições do presente trabalho, o mesmo apresentou algumas 

limitações. Primeiramente, encontrou-se limitação quanto ao acesso as empresas. Outra 

limitação foi o difícil contato com os funcionários, que muitas vezes era preciso voltar várias 

vezes nas fazendas para assim poder aplicar o formulário, por conta da correria do dia-a-dia 

do seu trabalho. Também limitou-se pelo fato de não terem muitos estudos nesta área que 

pudesse ajudar nesta pesquisa. Com isso, espera-se que este estudo possa servir de inspiração 

para outros estudos. 
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APÊNDICE A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO ASSINADO PELOS RESPONSÁVEIS 

LEGAIS DAS EMPRESAS DE CARCINICULTURA NA CIDADE DE JAGUARUANA 

– CE 

 

Eu .........................................................................................................................., tenho ciência 

e autorizo a realização da pesquisa intitulada pela estudante Amanda Guimarães Rebouças, do 

curso Engenharia de Produção, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, a 

utilizar as informações por mim prestadas na minha empresa, como também pela coleta dos 

dados pela discente como registros fotográficos, durante o período de coleta que será 

realizado entre os meses de junho à agosto de 2018 para a elaboração de seu Trabalho de 

Conclusão de Curso, que tem como título: Segurança do trabalho na carcinicultura: 

estudo de caso em empresas localizadas na cidade de Jaguaruana-CE, que seu objetivo é 

analisar o processo de trabalho no cultivo de camarões para identificar os riscos ocupacionais 

e verificar suas implicações para a saúde dos trabalhadores. E que está sendo orientada pela 

Prof. Dr.(a.) Fabrícia Nascimento de Oliveira. Autorizo assim a publicação dos dados desta 

pesquisa no meio científico sendo que foi garantido pela estudante que o nome da minha 

empresa não seria identificado, mantendo no anonimato os dados referentes à minha 

identificação. 

 

 

Jaguaruana,......... de ................................de 2018. 

 

 

                                                                                  

Amanda Guimarães Rebouças                        Fabrícia Nascimento de Oliveira 

(discente)                                           (professora orientadora) 

 

 

Responsável legal da empresa 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ASSINADO PELOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE CARCINICULTURA 

NA CIDADE DE JAGUARUANA – CE 

 

ESCLARECIMENTOS: 

 

Eu, Amanda Guimarães Rebouças, aluna regulamente matriculada no curso de 

Engenharia de Produção da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA estou 

realizando uma pesquisa para a conclusão do meu curso que tem como objetivo geral analisar 

o processo de trabalho no cultivo de camarões para identificar os riscos ocupacionais e 

verificar suas implicações para a saúde dos trabalhadores na cidade de Jaguaruana, CE. Com 

base nestas visitas, para cada risco encontrado, identificar-se-á o referido agente causador, o 

meio em que esse risco é propagado e os possíveis danos à saúde. Através dessas 

identificações serão informadas sugestões de medidas de controle/prevenção para o risco 

encontrado, objetivando a redução ou eliminação dos riscos ambientas. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 

 

Eu .............................................................................................................., estou de acordo com 

a participação no estudo descrito acima. Fui devidamente esclarecido (a) quanto aos objetivos 

do Trabalho de Conclusão do Curso, mostrando que os dados obtidos poderão beneficiar os 

trabalhadores e moradores das comunidades, por levantar questões importantes para todos. 

Autorizo assim a publicação dos dados desta pesquisa no meio científico sendo-me garantido 

o meu anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

 

Jaguaruana,......... de ................................de 2018. 

 

 

      Amanda Guimarães Rebouças                                 Assinatura do Participante 

                 (pesquisadora) 
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APÊNDICE C – FORMULÁRIO APLICADO PARA OS TRABALHADORES DAS 

EMPRESAS DE CARCINICULTURA NA CIDADE DE JAGUARUANA – CE 

 

1- Idade 

2- Sexo 

   Feminino 

   Masculino  

3- Estado civil  

   Solteiro                        Casado 

   Viúvo                           Divorciado 

   Outro  

4- Escolaridade  

5- Qual a sua jornada de trabalho? 

6- Você faz horas extras?  

7- Há quanto tempo você está nessa empresa? 

 

8- Qual a função que você exerce atualmente no seu trabalho? 

                                                                                                                           

9-  Descreva as atividades que você exerce. 

 

 

 

10-  Antes de entrar nessa empresa, você trabalhava em que? Qual era a função? E o 

tempo que exerceu? 
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11-  Como está o seu estado de saúde no momento? 

 

12-  Você sabe dizer quais os riscos que estão expostos no seu trabalho? Se sim, 

quais? 

 

 

13-  São realizados exames médicos pela empresa ou por conta própria? 

 

14-  Seu trabalho já lhe ocasionou algum tipo de doença ocupacional ou acidente de 

trabalho? 

 

 

15-  Você precisou se afastar do seu trabalho por motivos de doenças ou acidentes de 

trabalho? Se sim, quanto tempo ficou afastado, e descreva a situação. 

 

 

 

16-  São utilizados Equipamentos de Proteção Individual durante o trabalho? Se sim, 

quais? 

  

17-   Você utiliza algum produto químico? Se sim, a utilização desse produto 

prejudica-o de alguma forma?  
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APÊNDICE D – CHECKLIST UTILIZADO PARA ANALISAR OS RISCOS E EPI’S 

DAS EMPRESAS DE CARCINICULTURA NA CIDADE DE JAGUARUANA – CE 

 

Com o objetivo de analisar o processo de trabalho no cultivo de camarões para identificar os 

riscos ocupacionais e verificar suas implicações para a saúde dos trabalhadores na cidade de 

Jaguaruana, CE, foi elaborado um CheckList de acordo com os riscos ocupacionais 

identificados na literatura de Sherique (2004) definindo as seguintes possibilidades para as 

respostas com: sim, não, não se aplica, o seu setor, a função, a fonte geradora e observações 

feitas. Também foi feito em relação aos Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) que os 

trabalhadores utilizam, com respostas de acordo com: sim, não, a atividade, o setor, a função, 

observações e o certificado de aprovação.  

 

EMPRESA  

RESPONSÁVEL LEGAL  

DATA  

 

CHECKLIST  

Riscos 

Físicos 

Sim Não Não se 

aplica 

Setores Função Fonte 

geradora 

Observações 

 

Ruídos 

 

 

       

 

Vibrações 

 

 

       

 

Calor 
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Umidade 

 

 

       

 

Pressões 

 

 

       

 

Radiação 

ionizante 

 

       

 

Radiação 

não 

ionizante 

       

 

Poeira 

 

 

       

 

Gases 

 

 

       

 

Vapores 

 

       

 

Produtos 

Químicos 
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Fumo 

metálico 

 

       

 

Substância 

composta 

 

 

       

 

Névoas 

 

 

       

 

Bactérias 

 

 

       

 

Vírus 

 

 

       

 

Parasitas 

 

 

       

 

Fungos 

 

 

       

 

Protozoário 
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Desconforto 

 

 

       

 

Responsa-

bilidade 

 

       

 

Jornada de 

trabalho 

longa 

 

       

 

Trabalho 

noturno 

 

 

       

 

Postura 

incorreta 

 

       

 

Treinamento 

inadequado 

 

 

       

 

Trabalho 

físico 

pesado 

 

       

 

Outros 
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Arranjo 

físico 

deficiente 

 

       

 

Máquinas 

sem 

proteção 

 

       

 

Matéria 

prima fora 

de 

especifica-

ção 

       

 

Ferramentas 

defeituosas e 

inadequa-das 

 

       

 

Iluminação 

deficiente 

 

 

       

 

Edificações 

e armazena-

mento 

 

       

 

Equipa-

metos 

defeituosos 

 

       

 

Outros 
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CHECKLIST  

 

EPI’s 

 

 

Sim 

 

Não 

 

Atividade 

 

Setores 

 

Função 

 

Observações 

 

CA 

 

Luvas 

       

 

Vestimenta 

       

 

Calçados de 

segurança 

       

 

Protetor 

auricular 

       

 

Boné árabe 

       

 

Protetor solar 

       

 

Óculos de 

segurança 

       

 

 


