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DIAGNOSTICO DE DETERIORAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS 
PESCADORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL, RS, BRASIL. Simone P. A. 
Rodrigues, Jocélio R. da Silva; José S. M. da Rocha, José L. Goldschmidt Júnior, Andréa I. Goldschmidt 

(Departamento de Biologia, Universidade Luterana do Brasil - ULBRA, Campus Cachoeira do Sul; Departamento de 
Pós Graduação em Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Santa Maria). 
A presente pesquisa está sendo desenvolvida, a fim de verificar o diagnóstico socioeconômico e ambiental dos 
pescadores do município de Cachoeira do Sul, RS. Para tanto estão sendo aplicados questionários do tipo fechado, 
adaptados à situação local. Verificou-se que o perfil dos pescadores se apresenta com 100% de predominância 
masculina. A ausência do contingente feminino no setor decorre das próprias características do processo produtivo, 
onde se utiliza, em larga escala, a força física. No tocante à idade, verifica-se maior concentração de pescadores nas 
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faixas etárias de 46 – 65 anos (52,2%). Nota-se que o contingente de trabalhadores mais velhos, que trabalham nesta 
área, sendo que uma das causas, está relacionada à baixa remuneração. Conforme se pode verificar, a escolaridade 
dos pescadores é de baixo nível de instrução formal. No tocante ao número de pessoas que dependem 
economicamente dos pescadores, a pesquisa revela que quase 100% são casados, sendo que o número de 
dependentes é alto, sendo na maioria superior a 4 pessoas. Apresentaram-se de forma bastante variável em relação 
aos bens materiais, e em situações críticas, pois 34,8% não possuem geladeira, 8,7% nem eletricidade, televisão falta 
para 13,0% e vídeo cassete 100% não apresentam. Dos entrevistados 91,3% possuem residência própria, sendo que 
52,2% apontaram a mesma com 3 peças e o banheiro do tipo latrina em 47,8%. Dos pescadores questionados, 100% 
não chegam a 1 salário mínimo. De uma maneira geral, conclui-se que algumas necessidades devem ser revistas pela 
sociedade e município, a fim de buscar em conjunto mudanças que favoreçam o setor pesqueiro. (CAPS-UFSM) 
 




