
 
 
 

PROJETO CONHECENDO A PESCA ARTESANAL  
NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS – APACC 

 
Entrevistas sobre a Pesca 

 
Orientações gerais 
 
 Estas entrevistas fazem parte de um projeto para dar visibilidade à PESCA ARTESANAL na ÁREA 
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS - APACC. Para garantir a importância da pesca artesanal 
na região é necessário começar identificando quem são os pescadores, como a pesca é realizada, quais as 
principais pescarias, quais as principais espécies capturadas, etc., e ainda envolver os pescadores cada vez 
mais nos planejamentos sobre a pesca. Essas entrevistas são um passo inicial para envolver e fortalecer 
as comunidades pesqueiras.  

Todas as informações das entrevistas serão guardadas sob sigilo, e as informações não serão 
usadas contra o entrevistado. Para garantir o sigilo há um documento assinado, o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido - TCLE, mostrando que o entrevistado concorda em participar da 
entrevista e que nós nos responsabilizamos em não usar essas informações contra os entrevistados. 
 A entrevista não é obrigatória. Se o entrevistador não quiser, não precisa participar da entrevista. 
Porém, será muito importante que o máximo de pessoas respondam ao questionário para mostrar o 
quanto a pesca é importante e representa para toda a região. 
 
 
Orientações de preenchimento 
 Qualquer dúvida deve-se perguntar para o articulador local ou entrar em contato com o grupo. 

O entrevistador deve andar com um caderninho e lápis para escrever qualquer problema do 
questionário. Deve anotar o número da pergunta junto com as dúvidas, para facilitar as orientações. 

O coletor deve sempre que puder acessar internet e enviar os questionários pelo aplicativo. 
  
 
Perguntas e respostas. 
 
1. Se o entrevistador se recusar a participar da entrevista?  
R.: Ele não é obrigado a responder, mas você deve explicar novamente a importância da resposta de um 
pescador, e que para obtermos um diagnóstico real da pesca é necessário que o máximo de pescadores 
respondam de forma sincera. 
 
2. O que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, e para que serve esse documento?  
R.: É um documento, baseado nas diretrizes contidas na resolução CNS N°466/2012, que garante o sigilo 
das informações pessoais do entrevistado e seu consentimento ou autorização, considerando que foi 
informado dos objetivos e da relevância da entrevista e de como será sua participação. 
 
3. Se o entrevistado falar uma resposta que não está no aplicativo? 
R.: Deve-se preencher a resposta semelhante ou que está dentro do mesmo grupo no aplicativo. Se ainda 
tiver dúvida, deve-se anotar no caderninho o número da pergunta e a resposta do entrevistado, e enviar 
para nosso grupo o mais rápido. 
 
 
 



4. Devo preencher todo o formulário com as iniciais das palavras maiúsculas e com toda a acentuação 
correta?  
R.: Não. É melhor colocar tudo minúsculo mesmo e sem acento. É mais fácil para analisar os dados depois. 
Só a escrita da palavra que deve ser a mais correta, do jeito que você conhece. 
 
5. Devo colocar o nome da comunidade que a pessoa está sendo entrevistado ou onde ele mora? 
R.: Onde ele MORA. 
 
6. Se me ligarem na hora da entrevista ou se eu mudar a tela para o zap ou calculadora, o que acontece? 
E se a bateria descarregar? 
R.: Basta atender ou rejeitar a ligação e retornar para a entrevista clicando em SIM, e assim retorna para 
o aplicativo. Ande sempre com o celular carregado ou com o carregador no bolso, nem você nem o 
entrevistado vão querer chegar no meio da entrevista e ver o celular descarregar. 
 
7. Eu vi que tem uma pergunta sobre a quantidade de pescado vendida. A ostra na praia, por exemplo, 
é vendida por unidade, como coloco na resposta? 
R.: Em uma tela você coloca a resposta da quantidade (Ex.: 45) e na outra tela você coloca a unidade de 
medida (Ex.: unidades). Ou seja, foram vendidas 45 unidades. O mesmo para produtos vendidos em quilo, 
em saca, em lata, etc. (Ex.: 25 em uma tela e na outra tela quilos, kilos, kg ou kl). 
 
8. Como o entrevistado vai conseguir responder exatamente quanto captura de peixe em quilos por 
cada mês? 
R.: Quando não souber o valor exato pode responder com um valor médio, sempre tentando calcular para 
o período solicitado na pergunta, por exemplo: quanto é capturado por mês? Se ele respondeu por 
semana, você deve ajudar a chegar no valor mensal (Ex.: 25 kg de pescado por semana, equivale a 100 kg 
por mês em média). 
 
9. Quando perguntei sobre a potência do motor, responderam que era um motor de 6 cilindros, mas vi 
que tem local para responder em HP e em cilindros. Como faço? 
R.: Se responderem em cilindros, você responde o valor onde tem a resposta em cilindros, e põe 0 (zero) 
na resposta em HP. E vice-versa (Ex.: motor de centro 6 cilindros e 0 hp. Motor rabeta 5,5 hp e 0 cilindros). 
 
10. E se a pessoa não souber informar a capacidade de carga da embarcação? 
R.: Tente perguntar de outra forma, como por exemplo: qual a carga de gelo da embarcação suporta? É 
uma medida que normalmente sabem responder. 
 
11. Na última parte do questionário há perguntas sobre as 2 (duas) principais pescarias que o 
entrevistado mais realiza. São tantos tipos de pescarias e petrechos que fiquei em dúvida como entrar 
nos detalhes de cada pescaria. 
R.: Como você já marcou na lista sobre as duas principais pescarias que o entrevistado realiza, você só vai 
marcar sim nas próximas perguntas sobre cada uma das 2 pescarias que ele MAIS realiza. Nas outras 
pescarias você CLICA em NÃO, e essa opção que ele não faz vai pular para a próxima. Para as pescarias 
que ele não realiza você vai clicando em não até chegar nas 2 pescarias que ele mais realiza. 
 
12. Nas pescarias, há uma pergunta sobre como e feita a pescaria de mergulho, há uma resposta escrita 
apnéia. O que significa apnéia? 
R.: Apnéia é o mergulho sem equipamento, o mesmo que no peito, no pulmão ou no folego. E só uma 
palavra mais técnica. 
 
13. Fiz uma entrevista com uma pescadora, posso entrevistar o marido dela ou o filho também?  
R.: O ideal é que aconteça uma entrevista por família. Se o filho já constitui outra família, pode sim 
entrevistá-lo. 


