
Questionário 2 Conhecendo a Pesca artesanal na APACC - dez/18 a jan/19
total 252 perguntas

Nível Perguntas Respostas Tipo de Questão

TCLE leitura

Assinatura Digital aberta para assinar

Tendo sido informado dos objetivos e da

relevância da entrevista proposta, delcaro meu

consentimento em participar da entrevista
fechada

1. Dados Gerais

1.1

Código da entrevista

ABERTA. Iniciais da cidade + Iniciais do entrevistador (produzir planilha com esse 

código (ex: PAR-JOH001 até PAR-JOH500....Paripueira Johnny...numeração com 

folga, para ir marcando conforme vai fazendo as entrevistas e não se perde nesses 

codigos;numerações

1.2 Nome COMPLETO do Entrevistador: aberta
1.3 Data da entrevista: fechada

2.0 Dados do pescador (a)
2.1 Município: Barra de Santo Antônio/AL única escolha

Barreiros/PE

Japaratinga/AL

Maceió (Ipióca)/AL

Maragogi/AL

Paripueira/AL

Passo de Camaragibe/AL

Porto de Pedras/AL

São José da Coroa Grande/PE

São Miguel dos Milagres/AL

Tamandaré/PE
2.2 Comunidade:

Abreu do Una fechada

Alto da BELA vista



Alto da BOA Vista

Amaro Paulina

Amendoeira

Antunes

Barra 1 - Rua da Areia

Barra 1 - CEPI

Barra Grande

Barreiras

Bitingui

Boca da Barra

Boqueirão

Carneiros

Centro

Colônia

Curtume

Forte

Galeléu

Igreja São Pedro

Ipióca - Alto da Boa Vista

Ipióca - Ipioquinha

Ipióca - Sauaçuy

Ilha da Croa - Vila dos Pescadores

Ilha da Croa - Vila Aratú

Ilha da Croa - Vila Chié

Ilha da Croa - Centro

Japararatinga

Lages

Norte

Palmeiras

Peneira

Pontal do Rio

Porto da Rua



Povoado Santa Luzia - Alto de Santa 

Luzia

Povoado Santa Luzia - Sem Terra 1

Povoado Santa Luzia - Sem Terra 2

Riacho

São Bento

São José (Centro)

São Miguel dos Milagres

Sul

Toque

Várzea do Una

Vila Manguinho

Tatuamunha
outra Aberta

2.3 Nome COMPLETO do entrevistado: aberta

2.4 Apelido aberta

2.5 Gênero: Masculino única escolha

Feminino

Outro aberta

2.6 Nacionalidade: brasileira única escolha

outra aberta

2.7 Naturalidade: aberta

2.8 Data de nascimento: fechada

2.9 Nome COMPLETO da Mãe: aberta

2.10 Nome COMPLETO do Pai: aberta

2.11

Nome COMPLETO do(a) Cônjuge ou

companheiro(a) (Caso seja solteiro, digite 0

zero): aberta

2.12

Quantas pessoas fazem parte da sua familia 

(núcleo familiar) INCLUINDO VOCÊ? aberta

2.13 Grau de escolaridade: Não sabe ler nem escrever única escolha

Só escreve o nome



Ensino fundamental incompleto

Ensino fundamental completo

Ensino médio incompleto

Ensino médio completo

Curso Técnico

Ensino Superior incompleto

Ensino Superior completo

Pos graduação incompleta

Pos graduação completa

2.14 Quais desses documentos possui?
RG - Identidade multipla escolha

CPF
NIS ou  NIT ou PIS ou PASEP

Certidao nascimento

Certidao de casamento

Título de eleitor

DAP

RGP - Registro Geral de Pesca

Não possui documentos

outros aberta

2.15 Associado à algum desses órgãos?

Colônia de pesca ou Colonizado multipla escolha

Associação

Cooperativa

Sindicato

Sem associação

outros: aberto

2.16 Possui algum benefício social ou de saude? Aposentadoria multipla escolha

Pensao

Pensao alimentícia

Bolsa família

Seguro desemprego



Seguro Saúde

Seguro Defeso

não possui nenhum benefício

Outros aberto

3.0 Pesca
3.1 Qual sua atuação na pesca?

Captura multipla escolha

producao e manutençao de petrechos

carpintaria naval

mecanica

beneficiamento

comercializacao

outros aberto

3.2
Quais suas outras fontes de renda depois da

pesca? multipla escolha

Agricultura

Comércio

Turismo

Artesanato

Construçao civil

Serviços gerais

Outros aberto

3.3 Com quantos anos voce comecou a pescar? aberta

3.4 Com quem aprendeu a pescar? pai

mae

tia

tio

irmã (o)

conjuge / companheiro (a)

avó

avô

nenhum



outro aberto

3.5

Você pesca (captura) só ou acompanhado ? Se

for sozinho inserir 0 (zero), se for acompanhado,

inserir o numero de pessoas aberta

3.6
Há pescadores na sua família (núcelo familiar)?

sim única escolha

não

3.7
Quantas pessoas da sua familia (nucleo familiar)

são pescadores? aberta

3.8
Quais pessoas da sua familia (nucleo familiar)

realizam pescarias?
pai multipla escolha

mae

tia

tio

irmã (o)

conjuge / companheiro (a)

avô

avó

nenhum

outros aberto

3.9
Qual o tipo de atuacao sua familia realiza em

pescarias?

Captura multipla escolha

producao e manutençao de petrechos

carpintaria naval

mecanica

beneficiamento

comercializacao

nenhuma atuacão

outros aberta

3.10 Quantos dias no mês você pesca? aberta



3.11
Quanto voce pega (captura), em média de

pescado por cada pescaria? aberta

3.12
Qual unidade de medida informada pelo

pescador (quilo, lata, unidade, etc.)?
aberta

3.13

Do total que voce pega (captura), quanto você

usa para o consumo de sua familia, por cada

pescaria? aberta

3.14
Do total que voce pega (captura), quanto voce

vende, por cada pescaria? aberta

3.15 Quanto você GANHA em media por pescaria? aberta

3.16 Quanto você GASTA em media por pescaria? aberta

3.17 Para quem voce vende?

Compradores no local de desembarque múltipla escolha

Associacao, cooperativa ou colonia

Casas da regiao

Bares e Restaurantes

Peixarias locais

Atravessadores ou pombeiros

Outros aberta

3.18 COMO o pescado é armazenado? múltipla escolha

Salgado

Defumado

Congelado

no gelo

Outros aberta

3.19 ONDE o pescado é armazenado? Associacao, cooperativa ou colonia múltipla escolha

Frigorífico

Casa do pescador

Unidade de beneficiamento

Outros aberta

3.20 A pesca que voce faz é? embarcada única escolha



desembarcada
embarcada/desembarcadao

só vem para esse bloco se pesca embarcado ou embarcado/desembarcado. Se não, o app pula para 5.0 Artes ou Petrechos de Pesca

4.0 Embarcação que pesca
4.1 Qual sua relaçao com a embarcação? multipla

proprietário

arrendador

parceiro/sócio

apenas contratado / prestador de 

serviço

outros aberta

4.2
Qual o nome COMPLETO da embarcação que

você pesca? aberta

4.3 Tipo de embarcação:
canoa única escolha

catraia

barco

jangada/paquete

lancha

caico

batera

baitera

baleeira

barca

outros aberta

4.4 De que material é a embarcação?
madeira multipla escoha

fibra de vidro

bambu

aluminio

ferro

outros aberta



4.5 É movido a que? motor rabeta multipla escoha

motor de centro

motor centro rabeta

motor de popa

vela

remo

outros aberta

4.6

Qual a potencia do motor (HP/Cavalo)? Se o

entrevistado responder em cilindros, digitar 0

zero aqui aberta

4.7

Qual a potencia do motor (cilindros)? Se o

entrevistado responder em HP/Cavalo, digitar 0

zero aqui aberta

4.8 Qual combustivel usa? gasolina única escolha

óleo diesel

outros aberta

4.9 Quantos litros gasta por pescaria? aberta

4.10 Qual o tamanho da embarcação em metros? aberta

4.11
Qual o peso que a embarcação aguenta

(Arqueação Bruta AB) em quilos (kg)? aberta

4.12
A embarcação possui algum desses

documentos?
RGP multipla escoha

Inscricao na Marinha

Licença de Pesca

Não possui documentacao

Outros aberta

4.13 Qual o estado de conservacao da embarcacao?

nova única escolha

reformada

precisa de reforma (em uso)



"encostada" (sem condições de uso)

outros aberta

4.14

Quantas pessoas geralmente participam dessa

pesca embarcada? Digitar 0 zero caso pesque

sozinho aberta

4.15
Como o pescado é armazenado na embarcação? 

multipla escoha

urna

caixa de isopor

salga

outros aberta

4.16
Quantos quilos (kg) de gelo usa por pescaria? Se

não usa, coloque o zero. aberta

4.17 Qual(is) equipamentos a embarcação possui? rádio VHS multipla escoha

sonda

gps

bússola

guincho

talha

outros aberta

5. Artes ou Petrechos de pesca
5.1 Quais os tipos de pescarias VOCÊ realiza?

Redes de emalhar multipla escolha

Redes de arrasto

Tarrafas

Linhas/espinhel

Mergulho

Armadilhas

Currais e similares

Mariscagem

Caranguejos

Jereré/jererê



Outros aberto

5.2 Quais tipos de pescarias sua FAMÍLIA realiza? multipla escolha

Redes de emalhar

Redes de arrasto

Tarrafas

Linhas

Mergulho

Armadilhas

Currais e similares

Mariscagem

Caranguejos

Jereré/jererê
Outros aberto

ATENCÃO! A PRÓXIMA QUESTAO É SOBRE APENAS AS DUAS PESCARIAS MAIS IMPORTANTES PARA O ENTREVISTADO

5.3
Quais as duas (2) principais pescarias você mais

realiza? múltipla ecolha. Escolher APENAS as 2 mais realizadas

Redes de emalhar

Redes de arrasto

Tarrafas

Linhas

Mergulho

Armadilhas

Currais e similares

Mariscagem

Caranguejos

Jereré/jererê

Outros aberto

Agora as pescarias estao divididas em blocos individuais. So serao respoondidas/detalhadas aquelas 2 mais utilizadas.



6.

Rede de emalhar (Se o pescador/a selecionaou 

esse tipo de pescaria como uma das duas 

principais, selecione SIM, caso contrário 

selecione NÃO)
Sim

Quando chega em cada pescaria será necessário fazer opções de "sim ou não" 

para abrir os detalhes/perguntas sobre essa pescaria/petrecho (estratégia de uso 

do questionário). Deve-se selecionar não para pular as pescarias que o 

entrevistado nao usa até chegar na opção desejada, que deverá ser detalhada 

Não

6.1 Como voce realiza essa pescaria? única escolha

embarcado

desembarcado

embarcado/desembarcado

6.2 Qual o tipo de rede de emalhar voce utiliza?
Rede de cerco múltipla escolha

Rede de caceia

Rede agulheira

Rede Sauneira

Rede Tainheira

Outras aberta

6.3
Que tipo de lugar você pesca com esse tipo de

rede de emalhar que mais utiliza??? multipla escolha

rio

mangue

boca ou foz do rio

mar dentro

pedras (em cima dos recifes)

praia

lama

lastros

tací

mar de fora

cabeço

paredes

enseada

canais



boca de barra

cabeçaria

outros aberta

6.4

Quais os NOMES dos pesqueiros (locais) onde

você pesca com esse tipo de rede que mais

usa??? aberta. Separado por vírgula

6.5 Quais os meses que você pesca nessa pescaria? multipla escolha.

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

ano todo

6.6

Quanto você pega em média em cada pescaria, 

com a rede que mais utiliza? aberta

6.7
Qual a unidade de medida informada pelo

pescador (Quilo, Lata, unidade, etc.) aberta

6.8

Quais as principais especies capturadas nesse 

tipo de pescaria? aberta. Separado por vírgula

6.9
Quantas redes de emalhar, da que mais utiliza,

voce possui? aberta

6.10

Qual o comprimento total de todas as redes de

emalhar que voce mais utiliza (em metros)?
aberta



6.11
Qual o comprimento da sua principal rede (mais

usada) em metros (m)? aberta

6.12
Qual a altura da sua principal rede de emalhar (a

que mais utiliza)? (em metros)?

6.13

Qual malha (entre nós)principal da sua principal

rede de emalhar (a que mais utiliza)? (em

milímetros) aberta

6.14
Qual material da sua principal rede de emalhar

(aque mais utiliza)? multipla escolha

Nylon (monofilamento)

Seda (multifilamento)

algodao

Outros materiais/fibras naturais

outros aberta

6.15

Qual espessura da linha da malha principal da 

sua rede de emalhar (a que mais utiliza)? (em 

milímetros) aberta

6.16
Quantas redes de emalhar deste tipo você usa

por pescaria? aberta

6.17
Quanto tempo as redes deste tipo ficam dentro

d’agua, por pescaria? (em horas) aberta

6.18

Quantos dias, em média, dura cada pescaria

desse tipo? (se a pescaria for do tipo vai e vem

ou ida e volta, padronizar em um dia) aberta

6.19
Quantos lances de rede de emalhar, por dia,

você faz nessa pescaria? aberta

6.20
Quantos dias, em média, voce realiza essa

pescaria por mês? aberta



7.

Rede de arrasto (Se o pescador/a selecionaou 

esse tipo de pescaria como uma das duas 

principais, selecione SIM, caso contrário 

selecione NÃO)
sim

Quando chega em cada pescaria será necessário fazer opções de "sim ou não" 

para abrir os detalhes/perguntas sobre essa pescaria/petrecho (estratégia de uso 

do questionário). Deve-se selecionar não para pular as pescarias que o 

entrevistado nao usa até chegar na opção desejada, que deverá ser detalhada 

não

7.1 Como voce realiza essa pescaria? embarcado unica escolha

desembarcado

emarcado/desembarcado

7.2 Qual o tipo de rede? multipla escolha

rede de arrasto camaroeira (barco)

rede de arrasto camaroeira (praia)

rede de arrastao de praia

Ticuca/Pucá de arrasto

outros aberta

7.3
Que tipo de lugar você pesca com esse tipo de

rede de arrasto que mais usa??? multipla escolha

rio

mangue

boca ou foz do rio

mar dentro

pedras (em cima dos recifes)

praia

lama

lastros

tací

mar de fora

cabeço

paredes

enseada

canais

boca de barra

cabeçaria



outros aberta

7.4

Quais os NOMES dos pesqueiros (locais) onde

você pesca com esse tipo de rede de arrasto que

mais usa??? aberta

7.5 Quais os meses que você pesca nessa pescaria? ano todo multipla escolha.

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

7.6 Quanto você pega em média em cada pescaria? aberta

7.7
Qual a unidade de medida informada pelo

pescador (quilo, lata, unidade, etc.)? aberta

7.8 Quais as principais especies capturadas? aberta

7.9
Quantas redes de arrasto, da que mais uitliza,

voce possui? aberta

7.10
Qual o comprimento total de todas suas redes de

arrasto que voce mais utiliza? Em metros aberta

7.11
Qual o comprimento da sua principal rede (a que

mais utiliza)? em metros aberta

7.12
Qual a altura da sua principal rede de arrasto (a

que mais utiliza)? emm metros aberta



7.13

Qual malha da sua principal rede de arrasto (a

que mais utiliza) nas MANGAS? Em milimetros
aberta

7.14
Qual malha da sua principal rede de arrasto (a

que mais utiliza) no FUNIL? Em milimetros aberta

7.15

Qual malha da sua principal rede de arrasto (a

que mais utiliza) no FUNIL? Em milimetros.

Inserir 0 zero caso não saiba ou a sua rede não

possua esta parte aberta

7.16 Qual material da sua principal rede? multipla escolha

Nylon (monofilamento)

Seda (multifilamento)

algodao

Outros materiais/fibras naturais

outros aberta

7.17

Qual espessura da linha da malha principal da 

sua rede de arrasto (a que mais utiliza)? em 

milímetros aberta

7.18

No caso de tituca/puça de arrasto, qual o 

tamanho do aro (diâmetro)? Em centimetros. 

Caso seja outro tipo de rede, coloque 0 zero aberta

7.19
Quantas redes de arrasto desse tipo você utiliza

por pescaria? aberta

7.20
Quantas tempo a(s) rede(s) desse tipo fica(m)

dentro d’agua, por pescaria? em horas aberta

7.21

Quantos dias, em média, dura cada pescaria com

a rede de arrasto? (se a pescaria for do tipo ida e

volta ou vai e vem, padronizar em um dia)
aberta

7.22
Quantos lances de rede de arrasto, por dia, você

faz nessa pescaria? aberta

7.23
Quantos dias, em média, voce realiza essa

pescaria por mês? aberta



8.

Tarrafa (Se o pescador/a selecionaou esse tipo

de pescaria como uma das duas principais,

selecione SIM, caso contrário selecione NÃO)
sim

Quando chega em cada pescaria será necessário fazer opções de "sim ou não" 

para abrir os detalhes/perguntas sobre essa pescaria/petrecho (estratégia de uso 

do questionário). Deve-se selecionar não para pular as pescarias que o 

entrevistado nao usa até chegar na opção desejada, que deverá ser detalhada 

não

8.1 Como voce realiza essa pescaria? embarcado unica escolha.

desembarcado

embarcado/desembarcado

8.2 Qual o tipo de tarrafa que utiliza? aberta

8.3
Que tipo de lugar você pesca com esse tipo de

petrecho que mais usa??? multipla escolha

rio

mangue

boca ou foz do rio

mar dentro

pedras (em cima dos recifes)

praia

lama

lastros

tací

mar de fora

cabeço

paredes

enseada

canais

boca de barra

cabeçaria

outros aberta

8.4

Quais os NOMES dos pesqueiros (locais) onde

você pesca com esse tipo de petrecho que mais

usa??? aberta



8.5 Quais os meses que você pesca nessa pescaria? ano todo multipla escolha.

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

8.6

Quanto você pega em média em cada pescaria 

em quilos? aberta

8.7
Qual a unidade de medida informada pelo

pescador (quilo, lata, unidade, etc.)? aberta

8.8 Quais as principais especies capturadas? aberta

8.9
Quantas tarrafas, da que mais utiliza, voce

possui? aberta

8.10
Qual o comprimento total (altura) de todas as

tarrafas que voce mais utiliza? em metros aberta

8.11
Qual o tamanho da abertura da tarrafa principal

(a que mais utiliza)? em metros aberta

8.12

Qual a altura da tarrafa principal (a que mais

utiliza)? em metros

se não for ficar ruim para sistematização (2 valores separados em virgula, ou 

ponto-virgula, por exemplo), vale juntar com a pergunta "comprimento da rede" 

para não repetir a mesma OBS para conversão de medidas abaixo.

8.13
Qual a malha da sua principal tarrafa (a que mais

utiliza)? em milímetros aberta

8.14
Qual material da sua principal tarrafa (a que mais

utiliza)? multipla escolha

Nylon (monofilamento)



Seda (multifilamento)

algodao

Outros materiais/fibras naturais

outros aberta

8.15

Qual espessura da linha da mallha principal da 

sua tarrafa (a que mais utiliza)? em milímetros aberta

8.16
Quantas tarrafas desse tipo você usa por

pescaria? aberta

8.17

Quantos dias, em média, dura cada pescaria

desse tipo? (se a pescaria for do tipo ida e volta

ou vai e vem, padronizar em um dia) aberta

8.18
Quantos lances de tarrafa, por dia, você faz

nessa pescaria? aberta

8.19
Quantos dias, em média, voce realiza essa

pescaria por mês? aberta

Linhas (Se o pescador/a selecionaou esse tipo de

pescaria como uma das duas principais,

selecione SIM, caso contrário selecione NÃO)
sim

Quando chega em cada pescaria será necessário fazer opções de "sim ou não" 

para abrir os detalhes/perguntas sobre essa pescaria/petrecho (estratégia de uso 

do questionário). Deve-se selecionar não para pular as pescarias que o 

entrevistado nao usa até chegar na opção desejada, que deverá ser detalhada 

9.

9.1 Como voce realiza essa pescaria? embarcado única escolha

desembarcado

embarcado/desembarcado

9.2
Qual tipo de petrecho você usa nessa pescaria?

superfície (boiado, aboio) multipla escolha

de fundo (afundado)

linha de mão

vara

outro aberta

9.3
Que tipo de lugar você pesca com esse tipo de

petrecho que mais usa? multipla escolha



rio

mangue

boca ou foz do rio

mar dentro

pedras (em cima dos recifes)

praia

lama

lastros

tací

mar de fora

cabeço

paredes

enseada

canais

boca de barra

cabeçaria

outros aberta

9.4

Quais os NOMES dos pesqueiros (locais) onde

você pesca com esse tipo de petrecho que mais

utiliza? aberta

9.5 Quais os meses que você pesca nessa pescaria? ano todo multipla escolha

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro



dezembro

9.6

Quanto você pega, em média, em cada pescaria 

em quilos? aberta

9.7
Qual a unidade de medida informada pelo

pescador (quilo, lata, unidade, etc.)? aberta

9.8 Quais as principais especies capturadas? aberta

9.9 Qual tipo de isca você usa nessas pescaria? múltipla escolha

Viva

Artificial

9.10 Qual tipo de isca viva voce usa nessa pescaria? aberta

9.11
Quantos petrechos, do que mais utiliza, voce

possui? aberta

9.12

Qual comprimento total de todas linhas do

petrecho que voce mais utiliza? em metros.

(apenas para espinhel, caso contrario digitar 0

zero) aberta

9.13
Quantos anzóis, em média, voce utiliza nesse

tipo de petrecho? aberta

9.14

Qual o comprimento da principal linha, desse

tipo de petrecho que voce mais utiliza? em

metros. (apenas para espinhel, caso contrario

digitar 0 zero) aberta

9.15
Quais os tamanhos dos anzóis que voce mais

utiliza nesse tipo de petrecho? aberta

9.16
Qual o material da linha na principal/mestra

nesse tipo de petrecho que voce mais utiliza? multipla escolha

Nylon (monofilamento)

Seda (multifilamento)

algodao

Outros materiais/fibras naturais

 outros aberta



9.17

Qual o material da linha da linha secundária

nesse tipo de petrecho que voce mais utiliza?

(apenas para espinhel, caso não seja espinhel

escolher a opcao "não se inclui") multipla escolha

monofilamento

multifilamento

algodao

Outros materiais/fibras naturais

Não se inclui

Outros aberta

9.18

Qual a espessura da linha principal/mestra

nesse tipo de petrecho que voce mais utiliza? Em

milimetros aberta

9.19

Qual a espessura da linha secundária nesse tipo

de petrecho que voce mais utiliza? Em

milimetros. (apenas paa espinhel, caso contrário

digitar 0 zero) aberta

9.20
Quais outros acessórios você utiliza nesse

petrecho? estropo/cabo de aço multipla escolha

arame

distorcedor

chumbada

outro aberta

9.21
Quantos petrechos desse tipo você utiliza por

pescaria? (quantas linhas) aberta

9.22
Quantas tempo esse(s) petrecho(s) deste tipo

ficam dentro d’agua? em horas aberta

9.23

Quantos dias, em média, dura cada pescaria

desse tipo? (se a pescaria for do tipo ida e volta

ou vai e vem, padronizar em um dia) aberta

9.24

Quantos lances com este petrecho, por dia, você

faz nessa pescaria? (apenas para espinhel, caso

contrário digitar 0 zero) aberta



9.25
Quantos dias, em média, voce realiza essa

pescaria por mês? aberta

10.

Mergulho (Se o pescador/a selecionaou esse

tipo de pescaria como uma das duas principais,

selecione SIM, caso contrário selecione NÃO)
sim

Quando chega em cada pescaria será necessário fazer opções de "sim ou não" 

para abrir os detalhes/perguntas sobre essa pescaria/petrecho (estratégia de uso 

do questionário). Deve-se selecionar não para pular as pescarias que o 

entrevistado nao usa até chegar na opção desejada, que deverá ser detalhada 

não

10.1 Como voce realiza essa pescaria? unica escolha

embarcado

desembarcado

embarcado/desembarcado

10.2
Qual tipo de petrecho você usa nessa pescaria?

arpão multipla escolha

arbalete / balete

espeto

outro aberta

10.3
Que tipo de lugar você pesca com esse tipo de

petrecho que mais usa? multipla escolha

rio

mangue

boca ou foz do rio

mar dentro

pedras (em cima dos recifes)

praia

lama

lastros

tací

mar de fora

cabeço

paredes

enseada

canais



boca de barra

cabeçaria

outros aberta

10.4

Quais os NOMES dos pesqueiros (locais) onde

você pesca com esse tipo de petrecho que mais

utiliza? aberta

10.5 Quais os meses que você pesca nessa pescaria? ano todo multipla escolha

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

10.6

Quanto você pega em média em cada pescaria 

em quilos? aberta

10.7
Qual a unidade de medida informada pelo

pescador (quilo, lata, unidade, etc.)? aberta

10.8 Quais as principais especies capturadas? aberta

10.9 Quantos petrechos (armas) possui no total? aberta

10.10
Quantos petrechos (armas), do que mais utiloza,

você  leva por  pescaria? aberta

10.11 Qual técnica de mergulho que realiza? apneia multipla escolha

compressor

cilindro (scuba)

outros aberta



10.12
Quantos minutos, em média, voce fica embaixo

d’agua? aberta

10.13
Quantos mergulhos, em média, você faz nessa

pescaria? aberta

10.14

Quantos dias, em média, dura este tipo de

pescaria? (se a pescaria for do tipo ida e volta ou

vai e vem, padronizar em um dia) aberta

10.15
Quantos dias, em média, voce realiza essa

pescaria por mês? aberta

11.

Armadilhas (Se o pescador/a selecionaou esse

tipo de pescaria como uma das duas principais,

selecione SIM, caso contrário selecione NÃO)
sim

Quando chega em cada pescaria será necessário fazer opções de "sim ou não" 

para abrir os detalhes/perguntas sobre essa pescaria/petrecho (estratégia de uso 

do questionário). Deve-se selecionar não para pular as pescarias que o 

entrevistado nao usa até chegar na opção desejada, que deverá ser detalhada 

não

11.1 Como voce realiza essa pescaria? unica escolha

embarcado

desembarcado

embarcado/desembarcado

11.2
Qual tipo de petrecho você usa nessa pescaria?

armadilha multipla escolha

marambaia

covos

potes

outro aberta

11.3
Que tipo de lugar você pesca com esse tipo de

petrecho que mais usa? multipla escolha

rio

mangue

boca ou foz do rio

mar dentro

pedras (em cima dos recifes)

praia



lama

lastros

tací

mar de fora

cabeço

paredes

enseada

canais

boca de barra

cabeçaria

outros aberta

11.4

Quais os NOMES dos pesqueiros (locais) onde

você pesca com esse tipo de petrecho que mais

utiliza? aberta

11.5 Quais os meses que você pesca nessa pescaria? ano todo multipla escolha

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

11.6 Quanto você pega, em média, em cada pescaria? aberta

11.7
Qual a unidade de medida informada pelo

pescador (quilo, lata, unidade, etc.)? aberta

11.8 Quais as principais especies capturadas? aberta



11.9
Quantas armadilhas possui, da que mais utiliza,

voce possui? aberta

11.10

Qual tamanho do tipo de armadilha que mais

utiliza?(altura, comprimento e largura, nesta

ordem) em metros? aberta

11.11 Qual material da sua principal armadilha?
Nylon (monofilamento) multipla escolha

Seda (multifilamento)

tala/palha

pet

Outros materiais/fibras naturais

outros aberta

11.12

Quantas armadilhas, da que mais utiliza, voce

leva por pescaria? aberta

11.13
Quantas tempo a(s) armadilha(s) desse tipo

fica(m) dentro d’agua? em horas aberta

11.14

Quantos dias, em média, dura cada pescaria

desse tipo? (se a pescaria for do tipo ida e volta

ou vai e vem, padronizar em um dia) aberta

11.15
Quantos lances por dia você faz nessa pescaria?

aberta

11.16
Quantos dias, em média, voce realiza essa

pescaria por mês? aberta

12.

Currais e similares (Se o pescador/a selecionaou

esse tipo de pescaria como uma das duas

principais, selecione SIM, caso contrário

selecione NÃO)
sim

Quando chega em cada pescaria será necessário fazer opções de "sim ou não" 

para abrir os detalhes/perguntas sobre essa pescaria/petrecho (estratégia de uso 

do questionário). Deve-se selecionar não para pular as pescarias que o 

entrevistado nao usa até chegar na opção desejada, que deverá ser detalhada 

não

12.1 Como voce realiza essa pescaria? unica escolha

embarcado

desembarcado

embarcado/desembarcado



12.2
Qual tipo de petrecho você usa nessa pescaria?

curral multipla escolha

camboa

outro aberta

12.3 Está envolvido com pesca em curral? sim fechada

Não pula pra pergunta 1.8 "que tipo de lugar vocês pesca?"

12.4

Qual sua situação no princpial curral que 

trabalha? próprietário múltipla escolha

arrendador

parceiro/sócio

contratado/prestador de serviço

outros

12.5 O curral é cadastrado ou regularizado?

Cadastrado única escolha

regularizado

Cadastrado e Regularizado

Não é cadastrado ou regularizado

12.6

Em Qual orgão/entidade o currral é 

cadastrado/regularizado?

12.5

Quantas pessoas trabalham no prinicipal curral 

que usa? aberta

12.7 Em quantos currais/camboas você trabalha? aberta

12.8
Quantas pessas pescam nesta principal pescaria

que trabalha?

12.9
Que tipo de lugar você pesca com esse tipo de

petrecho que mais usa? multipla escolha

rio

mangue

boca ou foz do rio

mar dentro

pedras (em cima dos recifes)

praia

lama



lastros

tací

mar de fora

cabeço

paredes

enseada

canais

boca de barra

cabeçaria

outros aberta

12.10

Quais os NOMES dos pesqueiros (locais) onde

você pesca com esse tipo de petrecho que mais

utiliza? aberta

12.11 Quais os meses que você pesca nessa pescaria? janeiro multipla escolha

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

ano todo

12.12 Quanto você pega, em média, em cada pescaria? aberta

12.13
Qual a unidade de medida informada pelo

pescador (quilo, lata, unidade, etc.)? aberta

12.14 Quais as principais especies capturadas? aberta



12.15

Quais as medidas deste petrecho que utiliza 

(altura, comprimento e largura, nesta ordem)? 

Em metros

12.16 Qual material deste petrecho?
madeira múltipla

bambu

rede nylon

tela de arame

corda

prego

nylon (monofilamento)

Seda (multifilamento)

tala/palha

pet

Outros materiais/fibras naturais

outros

monofilamento

multifilamento

tala/palha

pet

Outros materiais/fibras naturais

outros aberta

12.17

Qual o tamanho da principal malha usada na 

rede que faz parte deste tipo de pescaria? Em 

milimetros aberta

12.18 SESSÃO EXLCUSIVA PARA CAMBOA E OUTROS

12.19

Quanto tempo esse petrecho fica dentro d’agua?

(inserir 0 zero se o entrevistado utilizar curral)

Em horas. aberta

12.20

Quantos dias, em média, dura cada pescaria

desse tipo? (inserir 0 zero se o entrevistado

utilizar curral) (se a pescaria for do tipo ida e

volta ou vai e vem, padronizar em um dia) aberta



12.21

Quantos lances por dia você faz nessa pescaria?

(inserir 0 zero se o entrevistado utilizar curral)
aberta

12.22
Quantos dias, em média, voce realiza essa

pescaria por mês? aberta

13.

Mariscagem (coleta manual)  (Se o pescador/a 

selecionaou esse tipo de pescaria como uma das 

duas principais, selecione SIM, caso contrário 

selecione NÃO) sim

Quando chega em cada pescaria será necessário fazer opções de "sim ou não" 

para abrir os detalhes/perguntas sobre essa pescaria/petrecho (estratégia de uso 

do questionário). Deve-se selecionar não para pular as pescarias que o 

entrevistado nao usa até chegar na opção desejada, que deverá ser detalhada 

não

13.1 Como voce realiza essa pescaria? embarcado única escolha

desembarcado

embarcado/desembarcado

13.2 Quais mariscos e similares tipos voce pega? marisco multipla escolha

mariscoa

maçunim

taioba

unha de velho

cabeça de pedra

sururú

ostra

polvo

lagostim

siri

moréia

outros

13.3 Qual tipo de acessório/técnica que voce utiliza?

mãos/braços multipla escolha

bicheiro/gancho

pá/enxada/ferro de cova

draga



rastelo

produtos químicos

linha/anzol

lanterna

outros aberta

13.4
Que tipo de lugar você pesca com a atividade da

mariscagem? multipla escolha

rio

mangue

boca ou foz do rio

mar dentro

pedras (em cima dos recifes)

praia

lama

lastros

tací

mar de fora

cabeço

paredes

enseada

canais

boca de barra

cabeçaria

outros aberta

13.5
Quais os nomes dos pesqueiros (locais) onde

voce realiza mariscagem? aberta

13.6 Quais os meses que você pesca nessa pescaria? janeiro multipla escolha

fevereiro

março

abril

maio

junho



julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

ano todo

13.7 Quanto você pega, em média, em cada pescaria? aberta

13.8
Qual a unidade de medida informada pelo

pescador (quilo, lata, unidade, etc.)? aberta

13.9

Por quanto tempo, em média, voce realiza esta 

mariscagem em um dia de pescaria? Sem contar 

o deslocamento para o pesqueiro. aberta

13.10
Quantos dias, em media, voce realiza esta

mariscagem por mês?

13.11
Quantas pessoas acompanham você nesta

mariscagem?

14.

Carangueijos (aratú, guaiamum, uçá)  (Se o 

pescador/a selecionaou esse tipo de pescaria 

como uma das duas principais, selecione SIM, 

caso contrário selecione NÃO) sim

Quando chega em cada pescaria será necessário fazer opções de "sim ou não" 

para abrir os detalhes/perguntas sobre essa pescaria/petrecho (estratégia de uso 

do questionário). Deve-se selecionar não para pular as pescarias que o 

entrevistado nao usa até chegar na opção desejada, que deverá ser detalhada 

não

14.1 Como voce realiza essa pescaria? embarcado única escolha

desembarcado

14.2 Quais carangueijos e similares voce pega?

carangueijo uçá múltipla escolha

guaiamum

aratu e similares

outros aberta

14.3

Qual tipo de acessório/técnica que voce usa nas 

pescarias de carangueijo?



mãos/braços multipla escolha

gancho/cambito

pá/enxada/ferro de cova

redinha

laço

lata

ratoeira

linha/anzol

outros aberta

14.4
Que tipo de lugar você pesca com a atividade da

mariscagem? multipla escolha

rio

mangue

boca ou foz do rio

mar dentro

pedras (em cima dos recifes)

praia

lama

lastros

tací

mar de fora

cabeço

paredes

enseada

canais

boca de barra

cabeçaria

outros aberta

14.5
Quais os nomes dos pesqueiros (locais) onde

voce realiza a pesca de carangueijo? aberta

14.6 Quais os meses que você pesca nessa pescaria? janeiro multipla escolha

fevereiro



março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

ano todo

14.7 Quanto você pega, em média, em cada pescaria? aberta

14.8
Qual a unidade de medida informada pelo

pescador (quilo, lata, unidade, etc.)? aberta

14.9

Por quanto tempo, em média, voce realiza a 

pescaria de caranguejo em um dia de pescaria? 

Sem contar o deslocamento para o pesqueiro.
aberta

14.10
Quantos dias, em media, voce realiza a pescaria

de carangueijo por mês?

14.11
Quantas pessoas acompanham você na pescaria

de carangueijo?

15.

Jereré ou puçá (Se o pescador/a selecionaou

esse tipo de pescaria como uma das duas

principais, selecione SIM, caso contrário

selecione NÃO)
sim

Quando chega em cada pescaria será necessário fazer opções de "sim ou não" 

para abrir os detalhes/perguntas sobre essa pescaria/petrecho (estratégia de uso 

do questionário). Deve-se selecionar não para pular as pescarias que o 

entrevistado nao usa até chegar na opção desejada, que deverá ser detalhada 

não

15.1 Como você pesca? embarcado única escolha

desembarcado

embarcado/desembarcado

15.2 Que tipo de lugar você pesca? rio multipla escolha



mangue

boca ou foz do rio

mar dentro

pedras (em cima dos recifes)

praia

lama

lastros

tací

mar de fora

cabeço

paredes

enseada

canais

boca de barra

cabeçaria

outros aberta

15.3
Quais os nomes dos pesqueiros (locais) onde

você realiza a pesca de jereré/jererê? aberta

15.4 Quais os meses que você pesca nessa pescaria? janeiro multipla escolha

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

ano todo



15.5 Quanto você pega, em média, em cada pescaria? aberta

15.6

Qual a unidade de medida informada pelo 

pescador (quilo, lata, unidade, etc.)? aberta

15.7

Quais as principais especies de siri que voce 

captura? aberta

15.8 Qual tipo de isca você utiliza nessa pescaria? multipla

carne/carniça

bagaço de origem vegetal

farinha de origem vegetal

rejeito/resíduos de pescados

outros aberta

15.9 Quantos jererés/jererês você possui? aberta

15.10

Qual o tamanho do aro (diâmetro) do seu

principal jereré? O que mais utiliza (em

milímetros) aberta

15.11
De que material é feito seu principal

jereré/jererê? O que mais utiliza. aluminio multipla resposta

ferro

madeira

arame

outros aberta

15.12

Qual o tamanho da malha do seu principal 

jereré/jererê? O que mais utiliza (em milímetros) aberta

15.13

Por quanto tempo, em media, voce realiza a 

pescaria com jereré/jererê em um dia? Sem 

contar o deslocamento para o pesqueiro. fechada. Horas

15.14
Quantos dias, em média, voce realiza a pescaria

com jereré/jererê por mês? fechada. Dias

15.15

Quantas pessoas acomapnham voce na pescaria 

com jereré/jererê?


