
 

 

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP          

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019 

MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA 

 

CONDIÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MERCADO DO 

PESCADO IGARAPÉ DAS MULHERES, MACAPÁ-AP 

“Fiama Jéssica Monteiro da Conceição¹”; “Tania da Silva Tenorio²*”; “Maria Danielle 

Figueiredo Guimarães Hoshino³” 

 
¹fiama_jessica@hotmail.com. Graduada em Engenharia de Pesca/UEAP/ ²taniatenorio91@gmail.com. Acadêmica de 

Engenharia de Pesca/UEAP/ ³maria.hoshino@ueap.edu.br. Professora do Colegiado de Engenharia de Pesca/UEAP. 

 

 

RESUMO: A Saúde e Segurança no Trabalho é a ciência que atua na prevenção dos acidentes do 

trabalho decorrentes dos fatores de risco operacionais. Sob o ponto de vista legal, o acidente de 

trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal 

ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da 

capacidade para o trabalho. O presente estudo teve como objetivo de avaliar as condições de saúde e 

segurança no trabalho dos trabalhadores da do Mercado de Pescado Igarapé das Mulheres, localizado 

no município de Macapá-AP. Os dados foram coletados nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, 

com aplicação de questionários, formulários e utilização de equipamentos adequados para cada fim. 

As análises foram realizadas através de mapeamento de riscos ambientais, das condições ambientais, 

verificação das condições gerais de trabalho, o uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e 

as consequências para a saúde do trabalhador. Os riscos foram classificados por magnitude (Pequena, 

Médio e de Grande). A referida pesquisa aponta que 63% dos trabalhadores já sofreram algum 

acidente de trabalho, 23% com afastamento e 17% com sequelas.  Destes, 60% responderam que 

usam EPI’s. Foram identificados todos os riscos ambientais no mercado, com exceção do risco 

químico, todos apresentaram pelo menos um item de grande magnitude. A temperatura esteve em 

média 27,1°C, a iluminação e o ruído atenderam aos limites estabelecidos pela legislação. Através do 

presente estudo verificou-se que o número de acidentes de trabalho no Mercado de Pescado Igarapé 

das Mulheres é alto, visto que a maioria dos entrevistados já sofreu algum acidente de trabalho, em 

alguns casos deixando sequelas, ocasionando perdas financeiras. As condições higiênico-sanitárias 

não foram consideradas satisfatórias, principalmente devido ao odor desagradável oriundo da lixeira 

que fica na área externa do mercado e às condições precárias dos banheiros, sendo que 87% dos 

trabalhadores reclamam deste mal cheiro. Constatou-se que os trabalhadores da feira, sabem da 

importância do uso de EPI’s, mas não utilizam com frequência, pois afirmam não possuir condições 

financeiras de adquirir todos os equipamentos necessários ou sentirem algum tipo de incômodo ao 

utilizá-los. Ao avaliar as condições de saúde e segurança no trabalho no mercado, verificou-se 

condições preocupantes, porém de fácil resolução, através do comprometimento da gestão do local 

em cobrar a utilização dos EPI’s e disponibilizar os EPC’s, proporcionar boas condições higiênico-

sanitárias, através da coleta regular de lixo e limpeza do mercado, realização de pequenos 

reparos/reformas estruturais, para adequação postural dos trabalhadores, assim como realização de 

treinamentos em saúde e segurança no trabalho para trabalhadores, com o intuito de fornecer 

conhecimento para evitar condições e atos inseguros. Desta forma, se proporcionaria melhorias nas 

condições de trabalho, diminuição no número de acidentes e consequentemente a proteção da vida do 

trabalhador. 
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