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A Rare é a principal organização de mudança de comportamento na conservação. A Rare é

especializada na identificação de soluções comprovadas lideradas localmente e trabalha com

parceiros e comunidades em todo o mundo para levar essas soluções em escala regional e nacional.
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abordagem inovadora para lidar com a sobrepesca costeira - empoderando as comunidades por

meio de direitos claros, governança forte, liderança local e gestão participativa - que protege o

habitat essencial dos peixes e regula as atividades pesqueiras.
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Introdução
O principal instrumento para captar dados sociais é a Pesquisa socioeconômica (do inglês Househould
survey - HHS). A Pesquisa socioeconômica contém perguntas com respostas definidas que mede o
engajamento dos entrevistados sobre a pesca local, resiliência aos impactos econômicos,
conhecimento das regulamentações da pesca, atitude em relação ao manejo da pesca, participação
na gestão da pesca e percepções eficientes das abordagens de gestão da pesca atuais. A HHS  inclui
principalmente perguntas fechadas – respostas sim/não ou resposta que já são previamente
selecionadas - com objetivo de aumentar a eficiência da pesquisa, assim permitindo um número
maior de entrevistados, ao mesmo tempo em que minimiza a interrupção dos entrevistados e reduz a
fadiga da pesquisa na comunidade.

Coleta de dados
O questionário abaixo será administrado por meio de um formulário eletrônico e online (Fast Field)
para cada família. O formulário Fast Field pode ser acessado através do aplicativo do telefone móvel
ou https://manage.fastfieldforms.com/Account/Login usando um login fornecido pela equipe de
Ciência e Tecnologia do Pesca Para Sempre, cujo o responsável é George Stoyle que pode ser
contactado pelo e-mail gstoyle@rare.org. O preenchido do formulário pode ser realizado com auxílio
de um telefone celular ou tablet. Quando conectados na internet, os dados serão carregados para a
plataforma central de armazenamento de dados do Programa Pesca Para Sempre (data.world) e
análises automáticas serão realizadas para fornecer gráficos que possam ser apresentados para
comunidade local. Os dados processados   coletados serão vinculados à Avaliação de Vulnerabilidade
às Mudanças Climáticas e ao sistema de relatórios de Monitoramento e Avaliação.

A Pesquisa socioeconômica deve ser conduzida no início e no final de cada ciclo de 3 anos do
Programa Pesca Para Sempre. Conforme o financiamento permitir, a pesquisa será realizada em
áreas-alvo, mas também em locais não-alvo, para estabelecer um controle e medir o impacto do
programa. A implantação da pesquisa no tempo e no espaço ajuda a avaliar as condições “antes do
projeto” e “sem o projeto”, como os controles para entender exatamente o que o programa alcançou.
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Perguntas do instrumento de pesquisa

ANTES DE COMEÇAR A PESQUISA:

Você tem alguma conexão com a pesca local (pesca, comércio, processamento etc.)? Se não há conexão, ignore esta família.

1. Introdução
Número da
pergunta

Pergunta Categorias de resposta

Data Dia/Mês/Ano
auto Hora de início da

entrevista
Formato de 24 horas

1. Nome do
entrevistador

1. Nome, sobrenome
2. Nome, sobrenome
...

2. Afiliação do
entrevistador

1. Rare
2. Pesquisador profissional
3. Aluno universitário
4. Membro da comunidade
5. Outro

auto ID do questionário ID inequívoca com base na data, iniciais do entrevistador e número de execução

3. Comunidade Nome da Comunidade

4. Sua comunidade
tem o seguinte:

1. Unidade de Conservação (UC)/ Área de conservação e recuperação de Estoque (ACRES)
2. Área de acesso gerenciado (Resex/APA  etc.)
3. Órgão de gestão da pesca

5. Género 1. Mulher
2. Homem
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6. Entrevistado 1. Chefe de família 2. Cônjuge do chefe de família
3. Pai/mãe do chefe de família
4. Irmão/irmã do chefe de família
5. Filho/filha do chefe de família
6. Neto/neta do chefe de família
7. Outro progenitor
8. Ajudante doméstico
9. Conhecido da família
10. Outras

2. informações básicas
[Introdução

sugerida ao

entrevistado]

Meu nome é Nome (Q1), e estou aqui em nome da Rare, uma organização que apoia na gestão e conservação dos recursos
pesqueiros. A Rare está conduzindo uma pesquisa para entender melhor a vida das pessoas em sua comunidade e para avaliar
a eficácia de nosso programa. Esperamos obter informações verdadeiras para que os resultados desta pesquisa sejam mais
úteis possível para os cidadãos de Nome (Q5).

Farei uma série de perguntas sobre você e sua família para entender melhor sua vida e trabalho. Também farei perguntas sobre
suas percepções da vida na comunidade. Observe que esta pesquisa é confidencial e voluntária. As informações coletadas
serão usadas anonimamente e apenas para fins de pesquisa. Se você tem alguma dúvida, por favor, pergunte.

7. Liste todas as
pessoas que moram
atualmente em sua
casa, incluindo
você, e informe o
gênero, a idade, a
escolaridade e o
parentesco.

gênero

Codifique como:

1. Mulher
2. Masculino

Idade relacionamento

Codifique como:

1. Chefe
de família 2. Cônjuge do chefe de
família
3. Pai/mãe do chefe de família
4. Irmão/irmã do chefe de família
5. Filho/filha do chefe de família
6 Neto/neta do chefe de familiar
7. Outros progenitores
8. Ajudante doméstico

educação

Codifique como:

1. Sem educação formal
2. Escola primária / Ensino
Fundamental
3. Escola secundária/Ensino médio
4. Formação profissional/Escola
comercial
5. Faculdade/universidade
6. Outro (ensino pós-graduação)
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9. Conhecido da família

8. Qual é a religião do
chefe da família? 1. Católico

2. Evangélico
3. Umbanda
4. Candomblé
5. Espírita
7. Ateu
8. Outra (especificar)

9. Você se identifica
como membro de
um região /
localidade
específica?

1. Sim
2. Se sim, qual é o nome da região?
3. Não

10. É importante para
você que a região
seja gerida e
protegida?

1. Sim
2. Não
3. Neutro

3. Meio de Vida

11 Por favor,
indique todas
as fontes de
renda da casa
neste ano e
calcule o
percentual de
participação

Fonte de renda Quantos meses por ano você se dedica
a essa atividade?

Que proporção de sua renda é
sustentada por esta atividade?

1. Agricultura (plantações e/ou criação de
animais) __ __

2. Colheita de produtos florestais (madeira,
carvão, produtos não-madeireiros) __ __
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na renda da
família. 3. Pesca artesanal (captura de pescado,

crustáceos e outros recursos marinhos para
venda ou consumo)

__ __

4. Aquicultura (peixes, camarões, algas
marinhas etc. inclui viveiros/criação de
pequenos peixes capturados para venda em
tamanho maior)

__ __

5. Compra e venda de pescado

__ __
6. Beneficiamento do pescado (limpeza,
secagem, filetagem, etc) __ __
7. Turismo de base comunitária
(hospedagem, passeios, etc.)
8. Outro trabalho assalariado (por exemplo,
professor, médico, artesãos, silvicultor ou
concessionário de mineração)

__ __

9. Pesca industrial (captura de peixes,
crustáceos e outros recursos marinhos para
venda ou consumo)

__ __

10. Outros [especifique] __

4. Pesca e atividades relacionadas
(pule se não for uma família de pescadores)

12. Quantos
membros da
sua família
vão pescar

Homens
Mulheres
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regularmente?
(personalizar
para
atividades de
pesca da
comunidade)

Crianças

13. Quantos
membros da
sua família
participam
regularmente
das atividades
de
processament
o e do preparo
do peixe para
venda?

Homens
Mulheres
Crianças

14. Quais
atividades são
de
responsabilida
de das
mulheres da
casa em uma
semana
típica?

Cuidar das crianças ○
Cozinhar para a família ○
Preparar o apetrecho para pescar ○
Beneficiar do pescado ○
Vender o pescado ○
Outros (liste) ○
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15. Quanto tempo
você aloca
para cada
atividades em
uma semana
típica?
(somente para
mulheres
entrevistadas)

atividade Horas

16. Considere o
principal
pescador da
família. Essa
pessoa pesca
em qual
situação?

1. Independentemente ou com outros membros da família (ou seja, não como trabalhador assalariado)
2. Como proprietário de uma empresa, com trabalhadores contratados
3. Como trabalhador assalariado trabalhando para uma empresa
4. Como membro de um grupo (produtor) ou cooperativa, não assalariada
5. Outro [especifique]

17. Com que
frequência o
pescador
principal foi
pescar fora da
safra?

1. Uma vez ou nunca
2. Algumas vezes
3. Algumas vezes por mês
4. 1-2 por semana
5. Mais de 1-2 vezes por semana

18. Com que
frequência o
pescador
principal vai
pescar na
safra?

1. Uma vez ou nunca
2. Algumas vezes
3. Algumas vezes por mês
4. 1-2 por semana
5. Mais de 1-2 vezes por semana

19. Em
comparação
com 2 anos

1. Diminuiu muito

2. Diminuiu um pouco
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atrás,  a
pescaria tem:

3. Continua igual

4. Melhorou um pouco

5. Melhorou muito

20. Nos últimos
12 meses,
quais
apetrechos de
pesca foram
usados pela
família?
(personalizar
para
apetrechos de
pesca da
comunidade)

Lista de grade com várias respostas possíveis

a) Pescando à mão ou usando petrecho manual (por exemplo, linha de mão, lança,
braceamento, mariscagem)

○

b) Pesca com rede fixa (por exemplo, curral, camboa, rede de emalhar, malhadeira apoitada,
tapagem)

○

c) Pesca com rede móvel (por exemplo, rede de arrasto, rede de cerco, rede de arrasto na
praia, malhadeira a deriva, tarrafa)

○

d) Pesca com linha fixa (por exemplo, espinhel) ○
e) Pesca com linha móvel (por exemplo, corrico) ○
f) Pesca com explosivos ou produtos químicos (por exemplo, bomba, veneno) ○
g) Outro (especificar) ○
h). Nenhuma pesca nos últimos 12 meses ○

21. Para fins de
pesca, a
família possui
um barco,
compartilha
um barco,
aluga um
barco ou não
usa um barco?

1. Possui barco próprio

2. Compartilha com parceiros a mesma embarcação

3. Compartilha com parceiros como funcionário

4. Aluga

5. Não pesca com barco

22. Nos próximos
5 anos, como 1. Diminuiu muito
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você acha que
a pesca será
comparada a
hoje?

2. Diminuiu um pouco

3. Continua igual

4. Melhorou um pouco

5. Melhorou muito

23. Você acredita
que o
emprego de
um pescador
está garantido
no futuro?

1. Sim
2. Não

5. Ativos da família

24. Indique o
número dos
itens a seguir
que
pertencem à
família nos
últimos 12
meses. Se o
item não for
de sua
propriedade,
indique
adicionalment
e se
consideraria o
item de valor
(sim/não).

1. Rádio / Som/ Tocador de CD / Tocador de DVD __ sim/não
2. TV __ sim/não
3. Antena parabólica __ sim/não
4. Telefone (celular ou fixo) __ sim/não
5. Máquina de lavar roupa __ sim/não
6. Gerador __ sim/não
7. Geladeira/freezer __ sim/não
8. Canoa motorizada __ sim/não
9. Barco de pequeno porte __ sim/não
10. Barco de médio porte __ sim/não
11. Canoa a vela / remo __ sim/não
12. Bicicleta __ sim/não
13. Motocicleta __ sim/não
14. Carro/caminhão __ sim/não
15. Acesso a intenet
16. Outro [especificar] __ sim/não

Em
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6. Resiliência Financeira

25. Algum
membro da
família tem
uma conta em
uma
instituição
financeira ou
guarda
dinheiro de
alguma das
seguintes
maneiras? Se
sim, por favor
especifique.

Lista de grade com várias respostas possíveis

a) Banco comercial

b) Instituição de microfinanças

c) ONG ou programa governamental

d) Com um agiota

e) Empresa de seguros
f) Outro (especificar)
g) Não

26. Sua renda é
suficiente para
economizar?

1. Sim
2. Não

27. Algum
membro da
família tem
acesso a um
dos seguintes
fundos de
emergência (o
suficiente para
substituir o
apetrecho de
pesca ou
apetrecho

Lista de grade com tique-taque e várias respostas possíveis

1. Poupança pessoal
2. Família ○
3. Amigo ○
4. Outro negócio/empresário/coordenador ○
5. Clube de poupança ○
6. Agiota ○
7. Banco comercial (individual) ○
8. Instituição de micro finanças (individual) ○
9. ONG ou programa governamental (individual) ○
10. Banco comercial (grupo) ○
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principal de
subsistência)?
Se sim, por
favor
especifique.

11. Instituição de microfinanciamento (grupo) ○
12. ONG ou programa governamental (grupo) ○
13. Outros [especificar] ○
14. Seguros empresa
15. Não ○

28. A sua família
pega
empréstimos
de
compradores
(atravessadore
s, marreteiros,
etc)?
(pergunta
apenas para
pescador)

1. Sim
2. Não
3. Se sim, para onde vai o dinheiro emprestado?

29. Para cobrir as
necessidades
da família, sua
renda familiar
é:

1. Insuficiente
2. Limitada
3. Suficiente

7. Capital social

30 Avalie sua
concordância
com as
seguintes

Tabela com marcação para múltiplas respostas

Declaração
1. Discordo
totalmente

2. Discordo 3. 4.
Concordo

5. Concordo
totalmente
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afirmações em
uma escala de
discordo
totalmente a
concordo
totalmente.

Não
concordo

nem
discordo

a) Os tomadores de decisão/autoridades locais
podem ser confiáveis   para tomar decisões que
beneficiem a comunidade sobre seus próprios
interesses.

○ ○ ○ ○ ○

b) Os tomadores de decisão/autoridades regionais
podem ser confiáveis   para tomar decisões que
beneficiem a comunidade acima dos seus próprios
interesses

○ ○ ○ ○ ○

c) De um modo geral, a maioria das pessoas em
minha comunidade são confiáveis.

○ ○ ○ ○ ○

d) Nesta comunidade, você tem que estar alerta
para ninguém se aproveite de você.

○ ○ ○ ○ ○

e) De um modo geral, os líderes religiosos são
confiáveis.

○ ○ ○ ○ ○

f) De um modo geral, as ONGs podem ser
confiáveis   para tomar decisões em nosso melhor
interesse.

○ ○ ○ ○ ○

g) De um modo geral, pode-se confiar que os
pescadores desta comunidade não quebrarão as
regras.

○ ○ ○ ○ ○

h) De um modo geral, pode-se confiar que os
pescadores de outras comunidades não quebrarão
as regras.

○ ○ ○ ○ ○

i) De um modo geral, a maioria das pessoas nas
comunidades vizinhas são confiáveis.

○ ○ ○ ○ ○
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31 O quanto você
concorda ou
discorda da
seguinte
afirmação:
“Minha
comunidade
tem a
capacidade de
gerenciar
minha
pescaria de
forma eficaz e
maximizar
alimentos e
lucros?”

1. Discordo totalmente
2. Discordo
3. Não concordo nem discordo
4. Concordo
5. Concordo totalmente
6. Eu não dependo nem me benefício da pesca

32 Você acredita
que se
beneficia da
pesca da
mesma forma
que outros
membros da
comunidade?

1. Sim
2. Não
3. Eu não dependo ou me benefício da pesca

8. Conhecimento
(pule se não for uma família de pescadores)

33 Você está
familiarizado
com a
Unidade de

1. Sim
2. Não
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Conservação e
a abordagem
da gestão de
Áreas de
Conservação e
Recuperação
de Estoque
(ACRES)?

34 Existem
restrições
sobre o tipo
de apetrecho
que pode ser
usada na
/Unidade de
Conservação?

1. Sim
2. Não
3. A comunidade não tem uma Unidade de Conservação
(em caso afirmativo, avance para a pergunta 36; caso contrário, pule)

35 Para cada um
dos tipos de
apetrechos de
pesca, indique
quais são
permitidos na
/Unidade de
Conservação
(personalizaçã
o para
apetrechos de
pesca
utilizados pela
comunidade)

a) Redes de emalhar permitido não permitido não sei
b) Laço ○ ○ ○
c) Gancho ○ ○ ○
d) Matapi ○ ○ ○
e) Espinhel ○ ○ ○
f) Linha de mão ○ ○ ○
g) Farrapo ○ ○
e) Rede de arrasto ○ ○ ○
f) Malhadeira apoitada ○ ○ ○
g) Veneno ○ ○ ○
h) Tarrafa ○ ○ ○
i) Tapagem ○ ○ ○
j) Curral ○ ○ ○
l) Baseamento ○ ○ ○
k) Outros (especificar) ○ ○ ○
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36 Existem
restrições ao
tamanho
permitido de
pescado
na/Unidade de
Conservação?

1. Sim
2. Não
3. A comunidade não tem uma Unidade de Conservação
(em caso afirmativo, passe para a pergunta 33; caso contrário, pule)

37 Por favor,
considere um
tipo de
pescado que
você pesca
com
frequência.
Para este tipo
de peixe, quais
são as
restrições de
tamanho?

Tipo de peixe Capacidade do
respondente de

informar o
tamanho mínimo

Capacidade do
respondente de

informar o
tamanho máximo

Sim/Não Sim/Não

38 A pesca é
permitida na
ACRES?

1. Sim
2. Não
3. A comunidade não tem uma área de ACRES

39 Você concorda
com a
afirmação de
que a maioria
dos
pescadores
em sua
comunidade
está ciente dos
limites da

1. Discordo totalmente
2. Discordo
3. Não concordo nem discordo
4. Concordo
5. Concordo totalmente
6. A comunidade não tem uma Unidade de Conservação.
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/Unidade de
Conservação?

40 De dez
pescadores de
sua
comunidade,
quantos deles
você acha que
sabem onde
fica o limite da
ACRES?

_ (número de pescadores)

41 Quem tem
permissão
para pescar na
Unidade de
Conservação?

Categoria Permissão para pescar
Apenas membros da comunidade ○
Membros da comunidade e membros da comunidade vizinha com
autorização/permissão

○

Membros da comunidade e membros da comunidade vizinha sem
autorização/permissão

○

Não há restrições de acesso ○
Não sei ○
A comunidade não tem uma área administrada ○

42 Você sabe
como essas
ações afetam
a pescaria?

Sim Não
a) Regulamentações da pesca ○ ○
b) Pescar com artes proibidas ○ ○
c) Pescar pescado juvenis ○ ○
d) Pescar dentro da ACRES
e) Pescar dentro das áreas de Unidade de Conservação ○ ○

43 Você acha que
há qualquer

Resposta aberta.
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benefício para
regular a
pesca através
de uma
Unidade de
Conservação e
uma ACRES?
(Em caso
afirmativo) O
que você vê
como o maior
benefício? "

9. Gestão, fiscalização e conformidade da pesca
(pule se não for uma família de pescadores)

44 Você ou alguém da
família participou de
uma reunião do órgão
de gestão da pesca no
último mês?

múltiplas respostas possíveis
1. Sim (se o sexo do membro da família = homem)
2. Sim (se o sexo do membro da família = mulher)
3. Não
4. Não tenho certeza

45 Você ou alguém na
família ocupa uma
posição de liderança
no órgão de gestão da
pesca?

múltiplas respostas possíveis
1. Sim (se o sexo do membro da família = homem)
2. Sim (se o sexo do membro da família = mulher)
3. Não
4. Não tenho certeza

46 Você concorda que o
órgão de gestão da
pesca representa os
seus interesses para a
pesca?

1. Discordo
2. Não concordo nem discordo
3. Concordo
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47 Você concorda que o
órgão de gestão da
pesca representa as
suas contribuições
para a pesca?

1. Discordo
2. Não concordo nem discordo
3. Concordo

48 No último mês, algum
da sua família
participou de
atividades de
fiscalização ou
vigilância de
pesqueiros?

múltiplas respostas possíveis
1. Sim (se sexo do membro da família = homem)
2. Sim (se sexo do membro da família = mulher)
3. Não
4. Não há sistema de fiscalização

49 Quem é o responsável
pela fiscalização em
sua comunidade?

1. Órgão de gestão das pescas
2. Governo nacional
3. Governo estadual
4. Outro (indique)
5. Não existe sistema de fiscalização

50 Quão severa é a
punição se uma
pessoa é pega
violando os
regulamentos de
pesca Unidade de
Conservação?

1. Sem punição
2. Fraco
3. Moderado
4. Forte
5. Muito forte

51 Responda às
seguintes perguntas.

Pergunta
Número de
pescadores

a) De cada 10 pescadores da sua comunidade, quantos você acha que
usam apetrechos que não são permitidos?

_

b) Dos 10 pescadores da sua comunidade, quantos você acha que
pescaram na ACRES no último mês?

_
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c) Dos 10 pescadores na área de Unidade de Conservação, quantos você
acha que não têm permissão para pescar lá?

_

d) De cada 10 pescadores sua comunidade que violam os regulamentos
na área da Unidade de Conservação, quantos você acha que foram
pegos?

_

d) De cada 10 pescadores que pescaram na ACRES, quantos você acha
que foram capturados?

_

52 Você acha que a
abordagem sobre o
Unidade de
Conservação irá
beneficiar a
comunidade nos
próximos cinco anos?

1. Sim
2. Não tenho certeza
3. Não

53 Com que frequência
você incentiva outras
pessoas (dentro e fora
da comunidade local)
a cumprir os
regulamentos de
pesca?

2. Frequentemente

3. Algumas vezes

4. Raramente

5. Nunca
1. A comunidade não tem regulamentos de pesca

10. Segurança alimentar

54 Como você
avalia o ano
passado em
termos de
disponibilidad
e de
alimentos?

1. Muito ruim

2. Ruim

3. Regular

4. Bom

5. Muito bom
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55 Considere a
seguinte
afirmação: "Eu
me preocupo
em não ter
comida
suficiente para
todos da casa"

Isso foi
frequentemen
te, às vezes ou
nunca uma
verdade para
você nos
últimos 12
meses?

1. Frequentemente
2. Às vezes
3. Nunca

56 Nos últimos 12
meses, algum
adulto na
família reduziu
o tamanho das
refeições
porque não
havia comida
suficiente?

1. Sim
2. Não

57 (pergunte
apenas se Q54
= Sim)

1. Quase todos os meses
2. Alguns meses, mas não todo mês
3. Apenas um ou dois meses
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Com que
frequência
isso aconteceu
- quase todos
os meses,
alguns meses,
mas não todos
os meses, ou
em apenas um
ou dois
meses?

58 Nos últimos 12
meses, você já
reduziu o
tamanho da
refeição de
uma criança
porque não
havia comida
suficiente?

1. Sim
2. Não

59 Você tem
certeza de que
conseguirá
comprar
comida
suficiente para
você e sua
família nos
próximos 12
meses?

1. Certo de haver falta de comida
2. Alta chance de ter falta de comida
3. Incerto
4. Confiante em não haver falta de comida
5. Muito confiante em não haver falta de comida

22



60 Nos últimos 12
meses, com
que
frequência sua
família comeu
peixe?

1. Uma vez ou nunca
2. Algumas vezes
3. Algumas vezes por mês
4. Algumas vezes por semana
5. Mais do que algumas vezes por semana

11. Atitudes

61 Indique o seu
grau de
concordância
com as
seguintes
afirmações:

Afirmação
1. Discordo
totalmente

2. Discordo 3.
Não concordo
nem discordo

4.
Concordo

5. Concordo
totalmente

6.
N/A

a) As atuais regulamentações de
pesca são eficazes para garantir a
pesca sustentável

○ ○ ○ ○ ○ ○

b) O cadastro registro e
monitoramento da produção de
pescado ajudarão a manter ou
melhorar a capturas.

○ ○ ○ ○ ○ X

c) A participação da comunidade
local na gestão ajudará a manter ou
melhorar a captura de pescado.

○ ○ ○ ○ ○ X

d) É importante ter um sistema de
fiscalização forte.

○ ○ ○ ○ ○ X

e) Os direitos de acesso à área
Unidade de Conservação foram
distribuídos de forma justa aos
pescadores.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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f) Estou disposto a mudar o meu
comportamento de pesca

○ ○ ○ ○ ○ X

g) Através do meu comportamento
da pesca individual, posso dar uma
contribuição significativa para a
sustentabilidade da pesca.

○ ○ ○ ○ ○ X

h) É importante para mim a
possibilidade de ajudar meus
vizinhos em momentos de
necessidade

○ ○ ○ ○ ○ X

62 O que você
acha que
acontecerá se
todos
cumprirem as
regras da
ACRES?

1. A captura dos pescados diminuirá
2. A captura dos pescados permanecerá a mesma
3. A captura dos pescados aumentará
4. Não sei

63 Algumas
pessoas
pescam na
ACRES e
outras não. No
mês passado,
você pescou
na ACRES?

1. Sim
2. Não

64 SE SIM PARA O
ITEM
ANTERIOR:
Quantas vezes
no último mês
você pescou
na ACRES?

__ (número de vezes) O
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65 Quão errado
seria se
alguém pescar
na ACRES?

1. Nada errado
2. Ligeiramente errado
3. Moderadamente errado
4. Muito errado
5. Extremamente errado

66 De dez
membros da
sua
comunidade,
quantos deles
você acha que
acreditam que
é errado
pescar na
ACRES?

____ (número de membros da comunidade)

67 Se as pessoas
na
comunidade
descobrissem
que um
pescador
estava
pescando na
ACRES, elas
diriam ou
fariam algo em
resposta?

1. Sim
2. Não

68 SE SIM PARA O
ITEM
ANTERIOR: O
que as
pessoas diriam

1. Não penalidade
2. Penalidade negativa informal
3. Penalidade negativa formal
RESPOSTAS NÃO LIDAS
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ou fariam se
descobrissem
que um
pescador
estava
pescando na
ACRES?

69 Você sabe até
onde fica o
limite da
ACRES?

1. Sim
2. Não

12. Despesas e receitas
[Introdução
ao
entrevistado]

Vou agora fazer algumas perguntas sobre suas receitas e despesas. Essas informações serão tratadas de forma confidencial e usadas
estritamente para fins de pesquisa para melhor compreender o bem-estar da comunidade.

70 Nos últimos 6
meses,
quantos dias
por semana
você comeu
pescado?

____ dias por semana

71 Liste os três
tipos de
pescados que
você pesca
com mais
frequência,
em ordem
decrescente.

Para cada tipo
de pescado,

Classificação

1. Tipo de peixe Vendedor Preço unitário
(moeda local)

1. na rua _____
2. na casa do cliente _____

_____________________ 3. no mercado _____

4. na loja de outra pessoa _____
(Nome do peixe) 5. na empresa de pesca _____

_____
_____

6. no restaurante

26



indique o
cliente que
compra o seu
pescado, e o
preço unitário
pago.

(ignorar se
não for
pescador)

8. na própria casa
9: outro _____

2. Tipo de peixe Vendedor Preço unitário

1. na rua _____
2. na casa do cliente _____

_____________________ 3. no mercado _____

4. na loja de outra pessoa _____
(Nome do peixe) 5. na empresa de pesca _____

6. no restaurante _____

8. em casa própria _____

9: outro _____

3. Tipo de peixe Vendedor Preço unitário

1. na rua _____
2. na casa do cliente _____

_____________________ 3. no mercado _____

4. na loja de outra pessoa _____
(Nome do peixe) 5. na empresa de pesca _____

6. restaurante .no_____

8. em casa própria _____

9: outro _____

72 Qual é a renda
média mensal
de sua família
de todas as
atividades,

___ (moeda local; número inteiro)
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incluindo
trabalho
assalariado e
não
assalariado?

73 No último
mês, qual foi o
tempo médio
gasto (horas
por dia) e a
renda obtida
nas atividades
de
beneficiament
o e
processament
o do pescado
para a venda?

Sexo Horas por dia Rendimento ganho
Homem

__ __

Mulher
__ __

74 Como você
avalia o valor
de sua
pescaria em
comparação
com dois anos
atrás?

1. Muito pior
2. Um pouco pior
3. Nem melhor nem pior
4. Um pouco melhor
5. Muito melhor

75 Como você
espera que o
valor de sua
pescaria
aumente nos

1. Muito pior
2. Um pouco pior
3. Nem melhor nem pior
4. Um pouco melhor
5. Muito melhor
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próximos dois
anos?

76 No mês
passado,
quanto você e
sua família
gastaram com
despesas de
moradia,
como aluguel
e eletricidade
etc.?

___ (moeda local)

77 No mês
passado,
quanto você e
sua família
gastaram em
bens e
serviços de
luxo
(personalizar
para a
comunidade)?

___ (moeda local)

78 No mês
passado,
quanto você e
sua família
gastaram com

___ (moeda local)
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custos da
pesca?

79 Pensando na
renda total de
sua família,
sua casa
consegue
sobreviver de
qual forma?

1. Com muita dificuldade

2. Com dificuldade

3. Com certa facilidade

4. Facilmente

5. Muito facilmente

80 Quem toma as
decisões
financeiras em
sua casa?

1. Eu mesma
2. Minha parceira
3. Meu parceiro
4. Ambos

13. Conclusão
[Explicação
para o
entrevistado]

Para o propósito deste estudo, agradeceríamos se pudéssemos entrevistá-lo novamente em anos). Portanto, posso pedir a você
que nos forneça suas informações de contato? Certifique-se de que essas informações serão tratadas separadamente das respostas que
você nos deu nesta entrevista.

81 Você nos
permite
entrevistá-lo
novamente
em ___ anos?

1. Sim
2. Não

82 Você poderia
nos fornecer
seu nome
completo?

Nome, Sobrenome

83 Você poderia
nos fornecer o
nome e o

1. Sim
2. Não
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número de
telefone de
alguma pessoa
próxima a
você com
quem nós
possamos
entrar em
contato caso
você não
esteja
disponível?

Nome da outra pessoa: ______________

Telefone da outra pessoa: ____________________

84 [Comentário
final do
entrevistado]

Texto aberto

85 [Comentário
final do
entrevistador]

Texto aberto

Muito obrigado por sua participação nesta entrevista!
Automati
camente

Hora de
término da
entrevista

Formato de 24 horas
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Desenho da Amostragem
Amostragem é o processo pelo qual um subconjunto de uma população é selecionado para
representar o todo. O objetivo da amostragem é refletir as diferenças e semelhanças encontradas
na população total. Várias técnicas podem ser usadas para extrair uma amostra, a mais direta é uma
amostra aleatória simples. Amostragem aleatória simples (AAS) é "um processo de seleção de
amostra em que as unidades são escolhidas individualmente e diretamente por meio de um
processo aleatório, em que cada unidade não selecionada tem a mesma chance de ser selecionada
como todas as outras unidades em cada sorteio” (Warwick e Linnger, 1975 p.76). Uma condição
desta definição, é  a probabilidade igual de seleção, que é assumido na discussão a seguir.

Embora a Amostragem aleatória simples seja considerada um padrão “ouro” em termos de
eliminação do viés da amostra, uma de suas desvantagens é que - por meio do azar que pode
acompanhar qualquer processo aleatório - pode haver certos segmentos da população que estarão
sub-representados na amostra. Por exemplo, considere uma pesquisa de renda familiar em uma
comunidade litorânea habitada principalmente por famílias de pescadores, mas na qual uma parcela
relativamente pequena das famílias, digamos 9%, está envolvida no comércio de turismo. Um
procedimento de amostragem aleatória simples pode resultar em uma amostra em que apenas 4%
dos domicílios estejam no turismo. As consequências estatísticas disso seriam benignas se a renda
das famílias entre pescadores e aqueles que trabalham no turismo fosse semelhante. Mas, na medida
em que divergem, a estimativa da média renda familiar da amostra será enviesada.

Para evitar essa fonte de viés, a estratificação oferece uma técnica facilmente implementável que
pode acompanhar a amostragem aleatória. Para isso, divide-se a população em subgrupos - ou
estratos - a fim de realizar seleções separadas dos participantes da pesquisa, realizando a
Amostragem aleatória simples em cada estrato. No exemplo acima, seria aconselhável primeiro
dividir a população em dois estratos com base no modo de vida (pescador ou não pescador) e, em
seguida, amostrar aleatoriamente as famílias de dentro de cada um usando o Amostragem aleatória
simples. Em geral, faz sentido definir os estratos com base em características compartilhadas que
são importantes para a comunidade. As equipes de campanha e os gerentes de implementação do
programa Pesca para Sempre decidirão a melhor forma mais apropriada de estratificar a
comunidade. Se a comunidade não tiver características que dividam a população, toda a
comunidade será considerada um só grupo.

A estratificação aumenta a precisão estatística, bem como o poder das estimativas, principalmente
quando há uma forte relação entre a variável de estratificação e a variável sendo estimada. Também
é potencialmente mais representativo, capturando pequenos segmentos da população que, de
outra forma, não seriam percebidos com a aplicação de uma amostra aleatória pura e simples
devido ao azar.

Protocolo para Desenho da Amostragem

Amostragem de Domicílios
A HHS fará uma amostragem de um número mínimo de domicílios selecionados espalhados
aleatoriamente em uma área-alvo, ou subgrupos. Para cada área de Unidade de Conservação, a
pesquisa deve ter como objetivo coletar 278 respostas completas, amostrando entre 5% e 10% da
população da comunidade (SMART 2012). Esta janela fornecerá uma margem de erro <10% com um
intervalo de confiança de 95%. Entre em contato com a equipe de Ciência e Tecnologia da Pesca Para
Sempre em Arlington para obter suporte ao desenvolver seu projeto de amostragem.

Etapas do desenho da amostragem
1. Número de famílias
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a. Você precisará determinar o número total de famílias na comunidade e determinar
quais são pescadores e não pescadores, se possível. Isso pode ser feito durante a
caminhada pela comunidade, conversando com informantes-chave ou fazendo um
censo comunitário detalhado.

i. Número total de famílias
ii. Número total de famílias de pescadores

iii. Número total de famílias não pescadoras
2. Tamanho da amostra

a. Para cada comunidade, você deve ter como objetivo coletar 200 respostas completas,
e não menos que 100. Chamaremos este número de n.

i. Tamanho da amostra de família de pescadores: F = n * (# famílias de
pescadores/total de famílias)

ii. Tamanho da amostra de famílias de não pescadores: NF = n * (# famílias de
não pescadores/total de famílias)

3. Mapear e criar uma lista de famílias e atribuir a cada uma um número único
4. Selecione famílias de forma aleatória

a. F e NF de sua lista completa de famílias de pescadores e não pescadoras na
comunidade. Isso pode ser feito em um site como www.numbergenderator.org. É
fundamental não fazer nenhuma alteração nesta lista de famílias selecionadas depois
de gerada.

b. Se a designação “pescador” versus “não pescador” não for conhecida, selecione
aleatoriamente 200 do número total de famílias.

Seleção dos entrevistados
Uma metacrítica da pesquisa socioeconômica é obter informações de homens e mulheres. O
indivíduo escolhido em cada família deve, portanto, incluir homens e mulheres igualmente. Selecione
uma hora do dia para a pesquisa em que você acredita que o homem ou a mulher estarão
disponíveis.

Estratificação de gênero:
1. Use um gerador de números aleatórios (por exemplo, função Microsoft Excel RAND ou

www.numbergenerator.org) para atribuir metade dos domicílios a um entrevistado do sexo
masculino e a outra metade a uma mulher.

Seleção de entrevistados dentro da família
1. Visite cada família da qual você fez uma amostra aleatória e faça uma lista da família, na qual

você relaciona todos os membros da família, estejam eles presentes ou não.
2. Determine quem da lista da família é elegível para responder, com base em seu gênero

(apenas mulheres de uma família designada como “feminino” e homens de uma família
designada como “masculino”) e idade (acima de 18 anos).

a. Por exemplo, se houvesse uma família com uma mulher de 45 anos, um homem de
50 anos, uma mulher de 20 anos e um homem de 10 anos, e a família fosse
designada como "mulher", então haveria 2 entrevistados elegíveis (mulher de 45
anos e mulher de 20 anos)

3. Conduza a entrevista com o entrevistado elegível na família que faz o próximo aniversário.
4. Se esse respondente específico não estiver disponível, conduza a entrevista com o

respondente elegível no próximo aniversário. Se ninguém do gênero atribuído estiver
disponível, selecione uma nova família aleatória e atribua ao mesmo gênero respondente.
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