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Este Manual tem como objetivo instruir os coletores 

no aplicativo “droidSurvey” ou “iSurvey” na aplicação do 

questionário na região referente à Área de Proteção 

Ambiental Costa dos Corais para o censo pesqueiro 

desta localidade. 

  



1. COMO INSTALAR O APLICATIVO? 
 

1.1. Visite a(s) loja(s) do AppleStore ou PlayStore (dependendo 

do aparelho que você está utilizando); 

1.2. Faça uma pesquisa utilizando o nome do aplicativo: 

“iSurvey”  (no caso de possuir um aparelho Apple) ou 

“droidSurvey”  (no caso de um aparelho com sistema 

Android); 

1.3. Instale o respectivo aplicativo; 

1.4. Inicie o aplicativo. 



2. COMO AUTENTICAR O APARELHO? 

 
2.1. Siga as instruções da imagem (Após o último passo entrar em contato 

com o Corpo Técnico para finalizar o processo de autenticação); 

 

 

  



 
2.2. Após o processo de autenticação siga os passos da imagem abaixo: 

 

  

 

Observação: QUALQUER PROBLEMA NA UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO 

ENTRAR EM CONTATO COM O CORPO TÉCNICO.

Primeiro: Clique aqui 

Segundo: Descarregue o questionário 

Terceiro: Quando for iniciar as 

entrevistas basta clicar aqui 

 



3. QUESTIONÁRIO 

 
3.1. Esta é uma mensagem de boas-vindas a você, 

indicando a importância do nosso trabalho. 

 

 

3.2. TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) 

– É a fonte de esclarecimento que permitirá ao 

participante da pesquisa tomar sua decisão. É a 

proteção legal e moral do pesquisador, posto que é 

a manifestação clara de concordância com a 

participação na pesquisa. 

 

 



3.3. Assinatura do entrevistado (Adquira a assinatura do 

entrevistado com o fim de validar o consentimento 

do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido. Caso 

ele não saiba assinar, siga pro próxima pergunta) 

 

 

3.4. Consentimento do entrevistado (CASO NÃO SAIBA 

ASSINAR) 

 

 



3.5. Código da entrevista (Inserir as 3 letras iniciais do 

seu município, as 3 letras iniciais do seu nome e a 

numeração correspondente à entrevista). 

Exemplo: Eu me chamo Tiago, minha área de 

atuação é Recife, eu já realizei 14 entrevistas ontem 

e iniciarei as entrevistas hoje, logo o próximo 

código será: REC-TIA015, “REC” – referente à Recife 

– “TIA” – referente ao meu nome – e 015 – 

referente a sequência. 

 

 

3.6. Nome do entrevistador (Seu nome completo) 

 

 



3.7. Inserir a data da entrevista (A data é automática) 

 

              
 

 

 

3.8. Município (Selecione o município que você está 

atuando, há uma barra de rolagem com mais 

opções abaixo) 

 

 



 

3.9. Comunidade (Selecione a comunidade que você 

está atuando, há uma barra de rolagem com mais 

opções abaixo) 

 

 

 

3.10. Nome COMPLETO do entrevistado 

 

 
 

  



 

 

 

3.11. Apelido (Só se houver) 

 

 

3.12. Gênero (Não perguntar diretamente sobre o gênero 

do entrevistado, para evitar constrangimento, 

porém, tenha sensibilidade na abordagem da 

pergunta) 

 

 



3.13. Nacionalidade 

 

              

3.14. Naturalidade (Colocar o Município e Estado em que 

o entrevistado nasceu. Exemplo: O entrevistado 

nasceu Tamandaré, Pernambuco, então colocar da 

seguinte forma: “Tamandaré – PE”) 

 

 



3.15. Data de nascimento (É uma barra de rolagem, 

coloque a data, mês e ano) 

 

        

3.16. Nome COMPLETO da mãe 

 

            



3.17. Nome COMPLETO do pai 

 

 

3.18. Nome COMPLETO do(a) Cônjuge ou companheiro(a) 

(opcional, só se houver) 

 

 



3.19. Núcleo familiar 

 

 

3.20. Escolaridade (Existe uma barra de rolagem, com 

outras  opções abaixo) 

 

             



3.21. Documentos (Múltipla escolha, logo pode incluir 

mais de um documento. Existe uma barra de 

rolagem, com outras opções abaixo) 

 

 

3.22. Associação (Múltipla escolha, logo pode incluir mais 

de uma associação. Existe uma barra de rolagem, 

com outras opções abaixo) 

 

 



3.23. Benefício (Múltipla escolha, logo pode incluir mais 

de um benefício. Existe uma barra de rolagem, com 

outras opções abaixo) 

 

 

3.24. Pesca (Múltipla escolha, logo pode incluir mais de 

uma atuação. Existe uma barra de rolagem, com 

outras opções abaixo) 

 

 



3.25. Outras fontes de renda (Múltipla escolha, logo pode 

incluir mais de uma outra fonte de renda. Existe 

uma barra de rolagem, com outras opções abaixo) 

 

 

3.26. Idade que começou a pescar (Numérico) 

 

 



3.27. Aprendizado (Existe uma barra de rolagem, com 

outras opções abaixo) 

 

 

3.28. Companhia durante a atividade de pesca 

(Numérico) 

 

 



3.29. Há pessoas do núcleo familiar são pescadores? 

(Primeiro fluxo de informações, caso ele selecione 

“Sim” irá responder perguntas sobre o núcleo 

famliar. Caso selecione “Não” irá para perguntas 

referentes a “Dias que dedica a pesca”) 

 

 

3.30. Quantas pessoas do seu núcleo familiar são 

pescadores? 

 

 



3.31. Quais pessoas do núcleo familiar pescam? (Múltipla 

escolha, logo pode incluir mais de um familiar. 

Existe uma barra de rolagem, com outras opções 

abaixo) 

 

 

3.32. O tipo de atuação na pesca do núcleo familiar ? 

(Múltipla escolha, logo pode incluir mais de uma 

atividade. Existe uma barra de rolagem, com outras 

opções abaixo) 

 

 



3.33. Dias de atividade na pesca (Numérico) 

 

 

3.34. Captura de pescado POR PESCARIA (Numérico) 

 

 



3.35. Unidade de medida do pescado (Texto com 1000 

caracteres (letras) (ATENÇÃO À MEDIDA QUE ELE 

INFORMA) 

 

 

3.36. Consumo familiar POR PESCARIA (Numérico) 

 

 



3.37. Comercialização POR PESCARIA (Numérico) 

 

 

3.38. Capital (Numérico) 

 

 



3.39. Custeio (Numérico) 

 

 

3.40. Pra quem comercializa? (Múltipla escolha, logo 

pode incluir mais de um comprador. Existe uma 

barra de rolagem, com outras opções abaixo) 

 

 



3.41. Armazenamento do pescado (Múltipla escolha, logo 

pode incluir mais de uma forma de armazenagem) 

 

 

3.42. Armazenamento do pescado (Múltipla escolha, logo 

pode incluir mais de um local de armazenagem) 

 

 



3.43. Forma que pesca (Segundo fluxo de informações, 

caso ele selecione “Embarcado” ou 

“Embarcado/Desembarcado” irá responder 

perguntas sobre a embarcação. Caso selecione 

“Desembarcado” irá para perguntas referentes a 

Arte/Petrechos de Pesca) 

 

 

3.44. Relação com a embarcação (Múltipla escolha) 

 



3.45. Nome da embarcação (Se pescar em mais de uma, 

pedir informações sobre a embarcação que mais 

utiliza. Solicitar o NOME OFICIAL que está inscrito, 

caso desconheça, escrever  nome fantasia) 

 

 

3.46. Tipo de embarcação (Escolha única. Existe uma 

barra de rolagem, com outras opções abaixo) 

 

 



3.47. Material da embarcação (Múltipla escolha. Existe 

uma barra de rolagem, com outras opções abaixo) 

 

 

3.48. Tipo de locomoção (Múltipla escolha. Existe uma 

barra de rolagem, com outras opções abaixo) 

 

 



3.49. Potência do motor (Em HP/Cavalos) 

 

 

3.50. Potência do motor (Em Cilindros) 

 

 



3.51. Tipo de combustível (Caso use locomoção a motor) 

 

 

3.52. Gasto de combustível (Caso use locomoção a motor. 

Numérico) 

 

 



3.53. Tamanho da embarcação (Padronizado para 

metros, caso o entrevistado informe em outra 

forma de tamanho (Ex.: braças), deverá fazer a 

conversão para metros. Numérico) 

 

 

3.54. Arqueação Bruta (Numérico) 

 

 



3.55. Documentos da embarcação (Múltipla escolha.) 

 

 

3.56. Estado da embarcação (Escolha única) 

 

 



3.57. Quantidade de pessoas embarcadas (Numérico) 

 

 

3.58. Armazenamento do pescado na embarcação 

(Múltipla escolha) 

 

 



3.59. Quantidade de gelo (Numérico) 

 

 

3.60. Equipamentos na embarcação (Múltipla escolha) 

 

 



3.61. Tipos de petrechos/artes que o entrevistado mais 

utiliza (Múltipla escolha. Existe uma barra de 

rolagem, com outras opções abaixo) 

 

 

3.62. Tipos de pescaria que os familiares exercem 

(Múltipla escolha. Existe uma barra de rolagem, 

com outras opções abaixo) 

 

 



3.63. ATENÇÃO AO ENUNCIADO 

 

 

3.64. As DUAS PRINCIPAIS PESCARIAS que o entrevistado 

realiza (Múltipla escolha. Existe uma barra de 

rolagem, com outras opções abaixo) 

 

 



3.65. MAIS UM REFORÇO À ATENÇÃO 

 

 

3.66. REDE DE EMALHAR (AQUI OCORRE UM FLUXO, 

CASO O ENTREVISTADO TENHA SELECIONADO ESTA 

ARTE/PETRECHO COMO PRINCIPAL, SELECIONE SIM, 

CASO CONTRÁRIO SELECIONE NÃO) 

 

 



3.67. Como realiza esta pescaria (Escolha única) 

 

 

3.68. Tipo de rede que utiliza (Múltipla escolha) 

 

 



3.69. Local onde pesca com a rede que mais utiliza 

(Múltipla escolha. Existe uma barra de rolagem, 

com outras opções abaixo) 

 

 

3.70. Nomes dos locais onde o entrevistado pesca 

(Questão aberta, há 1000 caracteres (letras) para 

responder, separe os locais com vírgula) 

 

 



3.71. Meses que realiza a pescaria (Múltipla escolha. 

Existe uma barra de rolagem, com outras opções 

abaixo, há uma opção de “Ano todo”) 

 

 

3.72. Quantidade de pescado que captura 

 

 



 

3.73. Unidade de medida informada 

 

 

3.74. Principais espécies capturadas (Questão aberta, há 

1000 caracteres (letras) para responder, separe as 

espécies com vírgula) 

 

 



3.75. Quantidade de redes que mais utiliza (Numérico) 

 

 

3.76. Comprimento total das redes que mais utiliza 

(Numérico. Padronizado para ser em metros, caso o 

entrevistado informe por outra quantidade, como 

braças, fazer a conversão) 

 

 



3.77. Comprimento da principal rede (Numérico. 

Padronizado para ser em metros, caso o 

entrevistado informe por outra quantidade, como 

braças, fazer a conversão) 

 

 

3.78. Altura da principal rede (Numérico. Padronizado 

para ser em metros, caso o entrevistado informe 

por outra quantidade, como braças, fazer a 

conversão) 

 

 



3.79. Tamanho da malha (ENTRE NÓS) da principal rede 

(Numérico. Padronizado para ser em milímetros, 

caso o entrevistado informe por outra quantidade, 

fazer a conversão) 

 

 

3.80. Material da principal rede (Múltipla escolha) 

 

 



3.81. Espessura da linha da malha da principal rede 

(Numérico. Padronizado para ser em milímetros, 

aceita uma casa decimal, Ex.: 0.2 mm. Atenção que 

você precisa colocar um ponto e não vírgula) 

 

 

3.82. Quantidade de redes que utiliza por pescaria 

(Numérico) 

 

 



3.83. Quantas horas estas redes permanecem na água 

(Numérico) 

 

 

3.84. Quantos dias dura a pescaria (Numérico) 

 

 



3.85. Quantos lances realiza com a rede (Numérico) 

 

 

3.86. Quantos dias por mês dedica a este tipo de pescaria 

(Numérico) 

 

 



3.87. REDE DE ARRASTO (AQUI OCORRE UM FLUXO, 

CASO O ENTREVISTADO TENHA SELECIONADO ESTA 

ARTE/PETRECHO COMO PRINCIPAL, SELECIONE SIM, 

CASO CONTRÁRIO SELECIONE NÃO) 

 

 

3.88. Como realiza esta pescaria (Escolha única) 

 

 



3.89. Tipo de rede que utiliza (Múltipla escolha) 

 

 

3.90. Local onde pesca com a rede que mais utiliza 

(Múltipla escolha Existe uma barra de rolagem, com 

outras opções abaixo) 

 

 



3.91. Nomes dos locais onde o entrevistado pesca 

(Questão aberta, há 1000 caracteres (letras) para 

responder, separe os locais com vírgula) 

 

 

3.92. Meses que realiza a pescaria (Múltipla escolha. 

Existe uma barra de rolagem, com outras opções 

abaixo, há uma opção de “Ano todo”) 

 

 



3.93. Quantidade de pescado que captura, em quilos  

 

 

3.94. Unidade de medida informada 

 

 



3.95. Principais espécies capturadas (Questão aberta, há 

1000 caracteres (letras) para responder, separe as 

espécies com vírgula) 

 

 

3.96. Quantidade de redes que mais utiliza (Numérico) 

 

 



3.97. Comprimento total das redes que mais utiliza 

(Numérico. Padronizado para ser em metros, caso o 

entrevistado informe por outra quantidade, como 

braças, fazer a conversão) 

 

 

3.98. Comprimento da principal rede (Numérico. 

Padronizado para ser em metros, caso o 

entrevistado informe por outra quantidade, como 

braças, fazer a conversão) 

 

 



3.99. Altura da principal rede (Numérico. Padronizado 

para ser em metros, caso o entrevistado informe 

por outra quantidade, como braças, fazer a 

conversão) 

 

 

3.100. Tamanho da malha da principal rede NA MANGA 

(Numérico) 

 

 



3.101. Tamanho da malha da principal rede NO FUNIL 

(Numérico) 

 

 

3.102. Tamanho da malha da principal rede NO SACO 

(Numérico) 

 

 



3.103. Material da principal rede (Múltipla escolha) 

 

 

3.104. Espessura da linha da malha da principal rede 

(Numérico) 

 

 



3.105. Diâmetro do aro (NO CASO DE TITUCA OU PUÇÁ DE 

ARRASTO) (Numérico) 

 

 

3.106. Quantidade de redes que utiliza por pescaria 

(Numérico) 

 

 



3.107. Quantas horas estas redes permanecem na água 

(Numérico) 

 

 

3.108. Quantos dias dura a pescaria (Numérico) 

 

 



3.109. Quantos lances realiza com a rede (Numérico) 

 

 

3.110. Quantos dias por mês dedica a este tipo de pescaria 

(Numérico) 

 

 



3.111. TARRAFA (AQUI OCORRE UM FLUXO, CASO O 

ENTREVISTADO TENHA SELECIONADO ESTA 

ARTE/PETRECHO COMO PRINCIPAL, SELECIONE SIM, 

CASO CONTRÁRIO SELECIONE NÃO) 

 

 

3.112. Como realiza esta pescaria (Escolha única) 

 

 



3.113. Tipo de tarrafa que utiliza (Escolha aberta) 

 

 

3.114. Local onde pesca com o petrecho que mais utiliza 

(Múltipla escolha Existe uma barra de rolagem, com 

outras opções abaixo) 

 
 



3.115. Nomes dos locais onde o entrevistado pesca 

(Questão aberta, há 1000 caracteres (letras) para 

responder, separe os locais com vírgula) 

 

 

3.116. Meses que realiza a pescaria (Múltipla escolha. 

Existe uma barra de rolagem, com outras opções 

abaixo, há uma opção de “Ano todo”) 

 

 



3.117. Quantidade de pescado que captura 

 

 

3.118. Unidade de medida informada 

 

 



3.119. Principais espécies capturadas (Questão aberta, há 

1000 caracteres (letras) para responder, separe as 

espécies com vírgula) 

 

 

3.120. Quantidade de tarrafas que mais utiliza (Numérico) 

 

 



3.121. Comprimento total das tarrafas que mais utiliza 

(Numérico. Padronizado para ser em metros, caso o 

entrevistado informe por outra quantidade, como 

braças, fazer a conversão) 

 

 

3.122. Tamanho da abertura da tarrafa que mais utiliza 

(Numérico. Padronizado para ser em metros, caso o 

entrevistado informe por outra quantidade, como 

braças, fazer a conversão) 

 

 



3.123. Altura da principal tarrafa (Numérico. Padronizado 

para ser em metros, caso o entrevistado informe 

por outra quantidade, como braças, fazer a 

conversão) 

 

 

3.124. Tamanho da malha da principal tarrafa (Numérico. 

Padronizado para ser em milímetros, caso o 

entrevistado informe por outra quantidade, fazer a 

conversão) 

 

 



3.125. Material da principal tarrafa (Múltipla escolha) 

 

 

3.126. Espessura da linha da malha da principal tarrafa 

(Numérico. Padronizado para ser em milímetros, 

caso o entrevistado informe por outra quantidade, 

fazer a conversão) 

 

 



3.127. Quantidade de tarrafas que utiliza por pescaria 

(Numérico) 

 

 

3.128. Quantos dias dura a pescaria (Numérico) 

 

 



3.129. Quantos lances realiza com a tarrafa (Numérico) 

 

 

3.130. Quantos dias por mês dedica a este tipo de pescaria 

(Numérico) 

 

 



3.131. LINHAS (AQUI OCORRE UM FLUXO, CASO O 

ENTREVISTADO TENHA SELECIONADO ESTA 

ARTE/PETRECHO COMO PRINCIPAL, SELECIONE SIM, 

CASO CONTRÁRIO SELECIONE NÃO) 

 

 

3.132. Como realiza esta pescaria (Escolha única) 

 

 



3.133. Tipo de petrecho que utiliza (Escolha aberta) 

 

 

3.134. Local onde pesca com o petrecho que mais utiliza 

(Múltipla escolha. Existe uma barra de rolagem, 

com outras opções abaixo) 

 

 



3.135. Nomes dos locais onde o entrevistado pesca 

(Questão aberta, há 1000 caracteres (letras) para 

responder, separe os locais com vírgula) 

 

 

3.136. Meses que realiza a pescaria (Múltipla escolha. 

Existe uma barra de rolagem, com outras opções 

abaixo, há uma opção de “Ano todo”) 

 

 
3.137. Quantidade de pescado que captura, em quilos 



3.138. Quantidade de pescado que captura 

 

 

3.139. Unidade de medida informada 

 

 



 

3.140. Principais espécies capturadas (Questão aberta, há 

1000 caracteres (letras) para responder, separe as 

espécies com vírgula) 

 

 

3.141. Qual tipo de isca utiliza (Múltipla escolha) 

 

 



3.142. Qual tipo de ISCA VIVA utiliza (Questão aberta, há 

1000 caracteres (letras) para responder, separe as 

iscas com vírgula) 

 

 

3.143. Quantidade de petrechos que mais utiliza 

(Numérico) 

 

 



3.144. Comprimento total das linhas que mais utiliza 

(APENAS PARA ESPINHEL, CASO CONTRÁRIO 

DIGITAR 0 (ZERO). Numérico. Padronizado para ser 

em metros, caso o entrevistado informe por outra 

quantidade, como braças, fazer a conversão) 

 

 

3.145. Quantidade de anzóis que mais utiliza (Numérico) 

 

 



3.146. Comprimento da principal linha que mais utiliza 

(APENAS PARA ESPINHEL, CASO CONTRÁRIO 

DIGITAR 0 (ZERO). Numérico. Padronizado para ser 

em metros, caso o entrevistado informe por outra 

quantidade, como braças, fazer a conversão) 

 

 

3.147. Qual tamanho dos anzóis que mais utiliza (Questão 

aberta, há 1000 caracteres (letras) para responder, 

separe os tipos de anzóis com vírgula) 

 

  



3.148. Material da principal/mestra linha (Múltipla 

escolha) 

 

 

3.149. Material da linha secundária (Múltipla escolha. 

APENAS PARA ESPINHEL, CASO CONTRÁRIO 

ESCOLHER A OPÇÃO “Não se inclui”). 

 

 



3.150. Espessura da linha da principal/mestra deste 

petrecho (Numérico. Padronizado para ser em 

milímetros, caso o entrevistado informe por outra 

quantidade, fazer a conversão) 

 

 
3.151.  

3.152. Espessura da linha da secundária deste petrecho 

(APENAS PARA ESPINHEL, CASO CONTRÁRIO 

DIGITAR 0 (ZERO). Numérico. Padronizado para ser 

em milímetros, caso o entrevistado informe por 

outra quantidade, fazer a conversão) 

 

 



3.153. Quais outros acessórios utilizados (Múltipla 

escolha) 

 

 

3.154. Quantidade de petrechos que utiliza por pescaria 

(Numérico) 

 

 



3.155. Quantas horas estes petrechos permanecem na 

água (Numérico) 

 

 

3.156. Quantos dias dura a pescaria (Numérico) 

 

 



3.157. Quantos lances realiza com este petrecho APENAS 

PARA ESPINHEL, CASO CONTRÁRIO DIGITAR 0 

(ZERO). Numérico) 

 

 

3.158. Quantos dias por mês dedica a este tipo de pescaria 

(Numérico) 

 

 



3.159. MERGULHO (AQUI OCORRE UM FLUXO, CASO O 

ENTREVISTADO TENHA SELECIONADO ESTA 

ARTE/PETRECHO COMO PRINCIPAL, SELECIONE SIM, 

CASO CONTRÁRIO SELECIONE NÃO) 

 

 

3.160. Como realiza esta pescaria (Escolha única) 

 

 



3.161. Tipo de petrecho que utiliza (Múltipla escolha) 

 

 

3.162. Local onde pesca com o petrecho que mais utiliza 

(Múltipla escolha. Existe uma barra de rolagem, 

com outras opções abaixo) 

 

 



3.163. Nomes dos locais onde o entrevistado pesca 

(Questão aberta, há 1000 caracteres (letras) para 

responder, separe os locais com vírgula) 

 

 

3.164. Meses que realiza a pescaria (Múltipla escolha. 

Existe uma barra de rolagem, com outras opções 

abaixo, há uma opção de “Ano todo”) 

 

 



3.165. Quantidade de pescado que captura 

 

 

3.166. Unidade de medida informada 

 

 



 

3.167. Principais espécies capturadas (Questão aberta, há 

1000 caracteres (letras) para responder, separe as 

espécies com vírgula) 

 

 

3.168. Quantidade de petrechos (armas) (Numérico) 

 

 



3.169. Quantidade de petrechos (armas), por pescaria 

(Numérico) 

 

 

3.170. Técnica de mergulho (Múltipla escolha) 

 

 



3.171. Tempo embaixo d’água (Numérico) 

 

 

3.172. Quantos mergulhos, por pescaria (Numérico) 

 

 



3.173. Quantos dias dura a pescaria (Numérico) 

 

 

3.174. Quantos dias por mês dedica a este tipo de pescaria 

(Numérico) 

 

 



3.175. ARMADILHAS (AQUI OCORRE UM FLUXO, CASO O 

ENTREVISTADO TENHA SELECIONADO ESTA 

ARTE/PETRECHO COMO PRINCIPAL, SELECIONE SIM, 

CASO CONTRÁRIO SELECIONE NÃO) 

 

 

3.176. Como realiza esta pescaria (Escolha única) 

 

 



3.177. Tipo de petrecho que utiliza (Múltipla escolha) 

 

 

3.178. Local onde pesca com a rede que mais utiliza 

(Múltipla escolha. Existe uma barra de rolagem, 

com outras opções abaixo) 

 

 



3.179. Nomes dos locais onde o entrevistado pesca 

(Questão aberta, há 1000 caracteres (letras) para 

responder, separe os locais com vírgula) 

 

 

3.180. Meses que realiza a pescaria (Múltipla escolha. 

Existe uma barra de rolagem, com outras opções 

abaixo, há uma opção de “Ano todo”) 

 

 



3.181. Quantidade de pescado que captura 

 

 

3.182. Unidade de medida informada 

 

 



 

 

3.183. Principais espécies capturadas (Questão aberta, há 

1000 caracteres (letras) para responder, separe as 

espécies com vírgula) 

 

 

3.184. Quantidade de armadilhas que mais utiliza 

(Numérico) 

 

 



3.185. Comprimento das armadilhas que mais utiliza 

(Numérico. Dividir as medidas utilizando ponto). 

Padronizado para ser em metros, caso o 

entrevistado informe por outra quantidade, como 

braças, fazer a conversão) 

 

 

3.186. Material da principal armadilha (Múltipla escolha) 

 

 



3.187. Quantidade de armadilhas que utiliza por pescaria 

(Numérico) 

 

 

3.188. Quantas horas estas armadilhas permanecem na 

água (Numérico) 

 

 



3.189. Quantos dias dura a pescaria (Numérico) 

 

 

3.190. Quantos lances realiza com a armadilha (Numérico) 

 

 



3.191. Quantos dias por mês dedica a este tipo de pescaria 

(Numérico) 

 

3.192.   CURRAIS E SIMILARES (AQUI OCORRE UM 

FLUXO, CASO O ENTREVISTADO TENHA 

SELECIONADO ESTA ARTE/PETRECHO COMO 

PRINCIPAL, SELECIONE SIM, CASO CONTRÁRIO 

SELECIONE NÃO) 

 

 



3.193. Como realiza esta pescaria (Escolha única) 

 

 

3.194. Tipo de petrecho que utiliza (Múltipla escolha) 

 

 



3.195. Se está envolvido com a pesca de curral (Escolha 

única) 

 

 

3.196. Situação do entrevistado no curral (Múltipla 

escolha) 

 

 



3.197. Situação do cadastro do curral (Escolha única) 

 

 

3.198. Órgão ao qual o curral é cadastrado (Questão 

aberta, há 1000 caracteres (letras) para responder, 

separe os locais com vírgula) 

 

 



3.199. Em quantos currais/camboas trabalha (Numérico) 

 

 

3.200. Quantas pessoas trabalham no curral (Numérico) 

 

 



3.201. Local onde pesca com o curral (Múltipla escolha. 

Existe uma barra de rolagem, com outras opções 

abaixo) 

 

 

3.202. Nomes dos locais onde o entrevistado pesca 

(Questão aberta, há 1000 caracteres (letras) para 

responder, separe os locais com vírgula) 

 

 



3.203. Meses que realiza a pescaria (Múltipla escolha. 

Existe uma barra de rolagem, com outras opções 

abaixo, há uma opção de “Ano todo”) 

 

 

3.204. Quantidade de pescado que captura 

 

 



3.205. Unidade de medida informada 

 

 

3.206. Principais espécies capturadas/cultivadas (Questão 

aberta, há 1000 caracteres (letras) para responder, 

separem as espécies com vírgula) 

 

 



3.207. Dimensões do petrecho  (Padronizamos para ser em 

metros, caso o entrevistado informe por outro 

valor, fazer a conversão) 

 

 

3.208. Material do petrecho (Múltipla escolha. Existe uma 

barra de rolagem, com outras opções abaixo) 

 

 



3.209. Tamanho da malha da principal rede (Numérico. 

Padronizado para ser em milímetros, caso o 

entrevistado informe por outra quantidade, fazer a 

conversão) 

 

 

3.210. SESSÃO EXCLUSIVA PARA CAMBOA/OUTROS 

 

 



3.211. Quantas horas este petrecho permanece na água 

(Numérico) 

 

 

3.212. Quantos dias dura a pescaria (Numérico) 

 

 



3.213. Quantos lances realiza com este petrecho 

(Numérico) 

 

 

3.214. Quantos dias por mês dedica a este tipo de pescaria 

(Numérico) 

 

 



3.215. MARISCAGEM (AQUI OCORRE UM FLUXO, CASO O 

ENTREVISTADO TENHA SELECIONADO ESTA 

ARTE/PETRECHO COMO PRINCIPAL, SELECIONE SIM, 

CASO CONTRÁRIO SELECIONE NÃO) 

 

 

3.216. Como realiza esta pescaria (Escolha única) 

 

 



3.217. Quais espécies capturadas (Múltipla escolha, barra 

de rolagem com outras opções abaixo) 

 

 

3.218. Acessório/Técnica utilizada (Múltipla escolha. Existe 

uma barra de rolagem, com outras opções abaixo) 

 

 



3.219. Local onde pesca com o petrecho que mais utiliza 

(Múltipla escolha. Existe uma barra de rolagem, 

com outras opções abaixo) 

 

 

3.220. Nomes dos locais onde o entrevistado pesca 

(Questão aberta, há 1000 caracteres (letras) para 

responder, separe os locais com vírgula) 

 

 



3.221. Meses que realiza a pescaria (Múltipla escolha. 

Existe uma barra de rolagem, com outras opções 

abaixo, há uma opção de “Ano todo”) 

 

 

3.222. Quantidade de pescado que captura 

 

 



3.223. Unidade de medida informada 

 

 

3.224. Duração da pesca (Numérico) 

 

 



3.225. Quantos dias por mês dedica a este tipo de pescaria 

(Numérico) 

 

 

3.226. Acompanhamento na pescaria (Numérico) 

 

 

 



3.227. CARANGUEJOS  (AQUI OCORRE UM FLUXO, CASO O 

ENTREVISTADO TENHA SELECIONADO ESTA 

ARTE/PETRECHO COMO PRINCIPAL, SELECIONE SIM, 

CASO CONTRÁRIO SELECIONE NÃO) 

 

 

3.228. Como realiza esta pescaria (Escolha única) 

 

 



3.229. Quais espécies capturadas (Múltipla escolha, barra 

de rolagem com outras opções abaixo) 

 

 

3.230. Acessório/Técnica utilizada (Múltipla escolha. Existe 

uma barra de rolagem, com outras opções abaixo) 

 

 



3.231. Local onde pesca com o petrecho que mais utiliza 

(Múltipla escolha. Existe uma barra de rolagem, 

com outras opções abaixo) 

 

 

3.232. Nomes dos locais onde o entrevistado pesca 

(Questão aberta, há 1000 caracteres (letras) para 

responder, separe os locais com vírgula) 

 

 



3.233. Meses que realiza a pescaria (Múltipla escolha. 

Existe uma barra de rolagem, com outras opções 

abaixo, há uma opção de “Ano todo”) 

 

 

3.234. Quantidade de pescado que captura 

 

 



3.235. Unidade de medida informada 

 

 

3.236. Duração da pesca (Numérico) 

 

 



3.237. Quantos dias por mês dedica a este tipo de pescaria 

(Numérico) 

 

 

3.238. Acompanhamento na pescaria (Numérico) 

 

 



3.239. JERERÉ/JERERÊ (AQUI OCORRE UM FLUXO, CASO O 

ENTREVISTADO TENHA SELECIONADO ESTA 

ARTE/PETRECHO COMO PRINCIPAL, SELECIONE SIM, 

CASO CONTRÁRIO SELECIONE NÃO) 

 

 

3.240. Como realiza esta pescaria (Escolha única) 

 

 



3.241. Local onde pesca com a rede que mais utiliza 

(Múltipla escolha Existe uma barra de rolagem, com 

outras opções abaixo) 

 

 

3.242. Nomes dos locais onde o entrevistado pesca 

(Questão aberta, há 1000 caracteres (letras) para 

responder, separe os locais com vírgula) 

 

 



3.243. Meses que realiza a pescaria (Múltipla escolha. 

Existe uma barra de rolagem, com outras opções 

abaixo, há uma opção de “Ano todo”) 

 

 

3.244. Quantidade de pescado que captura 

 

 



3.245. Unidade de medida informada 

 

 

3.246. Principais espécies capturadas (Questão aberta, há 

1000 caracteres (letras) para responder, separe as 

espécies com vírgula) 

 

 



3.247. Tipo de isca utilizada (Múltipla escolha) 

 

 

3.248. Quantidade de jererés/jererês possui (Numérico) 

 

 



3.249. Comprimento total das redes que mais utiliza 

(Numérico. Padronizado para ser em centímetros, 

caso o entrevistado informe por outra quantidade, 

fazer a conversão) 

 

 

3.250. Material do jereré/jererê (Múltipla escolha) 

 

 



3.251. Tamanho da malha do jereré/jererê (Numérico. 

Padronizado para ser em centímetros, caso o 

entrevistado informe por outra quantidade, fazer a 

conversão) 

 

 

3.252. Duração da pescaria (Numérico) 

 

 



3.253. Quantos dias por mês dedica a esta pescaria 

(Numérico) 

 

 

3.254. Acompanhamento na pescaria (Numérico) 

 

 



3.255. Finalização (Agradeça ao entrevistado pela 

contribuição 

 



4. Dicas 
Em muitas questões do questionário vocês terão a opção 

“Outros” como escolha, ao selecioná-la irá abrir uma caixa 

de texto para digitar. Utilizem apenas para o caso da 

questão não possuir opções válidas. 

 

Sejam cordiais, educados, isto abre muitas portas. 

 

Qualquer dúvida ou problema, entrar em contato com o 

Corpo Técnico responsável pelo questionário. 


