
 Critério Pergunta Tipo de pergunta Tipo de resposta Público-alvo Método 

DQG01 Geral Ao responder a esta pesquisa, concordo 
que minhas respostas sejam divulgadas 
publicamente. Suas respostas não serão 
atribuídas a seu nome ou ao nome de sua 
organização. Se você optar por NÃO, a 
pesquisa será finalizada e você não 
poderá completar esta pesquisa. 

Aprovação sim/não todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

DQG02 Geral Nome Informação pergunta aberta todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

DQG03 Geral Cargo Informação pergunta aberta todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

DQG04 Geral Nome da organização Informação pergunta aberta todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

DQG05 Geral Tipo de afiliação. Observe que as 
perguntas apresentadas são baseadas no 
tipo de interesse que você indica ter. 
Selecione a opção que descreve sua 
organização da forma mais precisa. 
[Fazenda (produtor);  
Associação de fazendas (produtor); 
Processador primário ( país produtor) ou 
suas associações; 
Processador secundário (comerciante) ou 
suas associações; 
Universidade/Pesquisa;  
OAC/Auditor; 
Cidadão interessado; 
Consultor; 
Fábrica de rações; 
Comerciante/fornecedor de rações; 
Serviço de Alimentação/Catering ou suas 
associações; 
Governo/Regulação; 
Organização intergovernamental; 
ONG (Ambiental); 
ONG (Social); 
ONG (Ambiental e Social); 
Varejo/Marcas ou associação delas; 
Programa de sustentabilidade; 
(Representante de) comunidade afetada; 
Representante de consumidor(es); 
Outro] 

Informação  Múltipla escolha todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

DQG05SQ1/ 
DQG05SQ6 

Geral Somos certificados pela ASC (CoC) Informação sim/não Fazenda; Associações de fazendas; 
Fábrica de ração; Processador primário 
(país de produção) ou associação; 
Processador secundário (comerciante) 
ou associação; --- 
Comerciante de ração, Varejo/marca, 
Serviço de alimentação/Catering ou suas 
associações 

Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 



DQG05SQ2 Geral Somos uma [PME (Pequena ou Média 
empresa) / Produtora de Grande Porte / 
Não sei / Prefiro não responder] 

Informação Múltipla escolha Fazendas e associações Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

DQG05SQ3 Geral Número de funcionários 
[0-9; 10-24; 25-99; 100-249; 250-499; 
500 ou mais / Não sei / Prefiro não 
responder] 

Informação  Múltipla escolha Fazendas e associações Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

DQG05SQ4/ 
DQG05SQ8 

Geral Que tipo de sistemas de produção você 
utiliza em sua fazenda? / Que tipo de 
sistemas de produção você certifica? 
[Sistemas aquático: 
- Gaiolas marinhas; 
- Sistema suspenso de moluscos; 
- Sistema aquático em lago ou 

reservatório; 
- Outros sistemas aquáticos; 

Sistema terrestre; 
sistema de recirculação; 
RAS; 
sistema integrado de cultivo; 
TODOS; 
Outro] 

Informação Múltipla escolha Fazendas e associações; OACs Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

DQG05SQ5/ 
DQG05SQ7 

Geral Quais espécies são produzidas em sua 
fazenda? / Quais espécies são 
certificadas?  
[Lista de espécies da ASC] 

Informação Múltipla escolha Fazendas e associações; OACs Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

DQG05SQ9 Geral Sobre o que você consulta? Informação pergunta aberta Consultores  

DQG06 Geral Você está respondendo em nome de sua 
organização? 

Informação sim/não/não se aplica todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

DQG07 Geral Em que país você está sediado? 
[lista de países] 

Informação Múltipla escolha todos/ público não específico  

DQG08 Geral Em qual(is) região(ões) você exerce suas 
atividades?  
[África: 
África (Central) 
África (Leste) 
África (Norte) 
África (Sul) 
África (Oeste); 
Ásia:  
Ásia (Central) 
Ásia (Leste) 
Ásia (Sul) 
Ásia (Sudeste) 
Ásia (Oeste); 
América: 
América (Central) 
América (Norte) 
América (Sul); 
Europa:  

Informação Múltipla escolha todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 



Europa (Balcãs) 
Europa (Central) 
Europa (Leste) 
Europa (Norte) 
Europa (Sul) 
Europa (Oeste); 
Oceania; 
Somente no país que especifiquei na 
pergunta anterior] 

DQG09 Geral Como você tomou conhecimento desta 
consulta pública? 
[a. Boletim de notícias das ASC - 
'Notícias globais da ASC' ou um 'boletim 
local da ASC' 
b. E-mail da ASC específico sobre a 
pesquisa (Mailchimp) 
c. Banner na parte inferior dos e-
mails da ASC 
d. Twitter da ASC 
e. Facebook da ASC 
f. LinkedIn da ASC 
g. Website da ASC 
h. Comunicado de imprensa 
i. Contato pessoal com funcionário 
da ASC 
j. Outro: 

Informação Múltipla escolha todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

DQG10 Geral Posso ser contatado para esclarecer 
dúvidas 

Informação sim/não todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

P2C14aQ1 2.14a Levando em conta que o manejo e o 
abate são tratados em critérios 
separados, você acha que faltam 
aspectos de bem-estar relacionados à 
criação rotineira/diária da 2.14a? 

Aprovação sim/não todos/ público não específico Pesquisa 

P2C14aQ1 2.14a Se sim, quais? Informação pergunta aberta todos/ público não específico   

P2C14aQ2 2.14a Você concorda que as necessidades de 
treinamento em saúde e bem-estar dos 
peixes são adequadamente atendidas 
entre o indicador 2.14a.1 e o Anexo xyz? 

Concordância escala likert todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

P2C14aQ2 2.14a Se discordar, por que? Informação pergunta aberta todos/ público não específico Questionário, Reunião 1:1, Testes-Piloto 

P2C14aQ3 2.14a Indicador 2.14a.16 f) a j) - Você acha 
realista desenvolver e implementar estes 
programas de monitoramento para todas 
as espécies de peixes ósseos? 

Viabilidade sim/não Fazenda (produtor), Consultor, Academia 
/ Pesquisa, Associação de fazendas 
(produtores), ONG ambiental 

Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

P2C14aQ4 2.14a Indicador 2.14a.16 f) a j) - Você acha que 
as periodicidades mínimas de 
monitoramento propostas pela ASC são 
muito frequentes/adequadas/não 
suficientemente frequentes? 

Viabilidade múltipla escolha Fazenda (produtor), Consultor, 
Associação de fazendas (produtores), 
Academia / Pesquisa, ONG ambiental 

Questionário, Workshop, reunião 1:1 



P2C14aQ4SQ1 2.14a Indicador 2.14a.16 f) a j) - Se sua resposta 
às perguntas anteriores não foi 
"adequada": Favor especificar qual seria 
a frequência correta de monitoramento 
para cada um dos quatro indicadores 
(pontuação morfológica, 
comportamento, qualidade da água (use 
a tabela abaixo) e mortalidade).  

Informação Pergunta aberta Fazenda (produtor), Consultor, 
Associação de fazendas (produtores), 
Academia / Pesquisa, ONG ambiental 

Pesquisa 

P2C14aQ5 2.14a Em relação à “Tabela 1. Parâmetros de 
qualidade da água e sua frequência de 
monitoramento, por tipo de sistema de 
cultura", estão faltando alguns 
parâmetros-chave? 

Informação pergunta aberta Academia / Pesquisa, Associação de 
fazendas (produtores), Consultor, 
Fazenda (produtor), ONG ambiental 

Questionário, reunião 1:1 

P2C14aQ6 2.14a Com base no texto padrão, o mecanismo 
de ação proposto abaixo é claro? (ver 
gráfico). 

Concordância sim/não todos/ público não específico Workshop 

P2C14aQ6 2.14a Se não, por que? Informação pergunta aberta todos/ público não específico Workshop 

P2C14aQ7 2.14a Não foram estabelecidas medidas para as 
densidades populacionais, em vez disso, 
foi proposta uma abordagem alternativa 
utilizando indicadores substitutos que 
permitem aos produtores avaliar onde as 
tendências de saúde e bem-estar dos 
peixes no local são adequadas ou estão 
melhorando. Através do monitoramento 
e avaliação dos vários indicadores de 
saúde e bem-estar (qualidade da água, 
morfológicos, comportamentais, 
mortalidade), os produtores podem 
determinar se a saúde e o bem-estar dos 
peixes são adequados e, se não forem, 
devem estabelecer e implementar 
medidas de melhoria, onde o ajuste das 
densidades de estocagem deve ser 
considerado. Você concorda com esta 
abordagem?   

Concordância escala likert todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1 

P2C14aQ7SQ1 2.14a Se discordar, por favor explique por quê? Informação pergunta aberta todos/ público não específico Questionário, reunião 1:1 

P2C14aQ7SQ2 2.14a Em caso de discordância, qual índice de 
densidade você definiria para as 
seguintes espécies e fases de vida? Favor 
completar a tabela abaixo (consultar 
tabela) 

Informação pergunta aberta Academia / Pesquisa; Associação de 
fazendas (produtores), Consultor, 
Fazenda (produtor) 

Questionário, reunião 1:1, Testes-piloto 



P2C14bQ1 2.14b Levando em conta que a agricultura e o 
abate cotidiano são tratados em critérios 
separados, você acha que faltam alguns 
aspectos de bem-estar no 2.14b? Favor 
considerar que as operações de manejo 
incluem classificação (ativa ou passiva), 
vacinação (por imersão ou injeção), 
aplicação de tratamentos (terapêuticos 
ou físicos), e qualquer operação 
envolvendo apinhamento dos peixes, ou 
remoção dos peixes de sua água de 
criação. 

Aprovação sim/não todos/ público não específico Pesquisa 

P2C14bQ1 2.14b Se sim, por favor explicar qual? Informação pergunta aberta todos/ público não específico Pesquisa 

P2C14bQ2 2.14b Indicador 2.14b.1 e) - Você acha que 
deve ser necessária anestesia para as 
operações de manuseio que, estando os 
peixes em movimento, podem infligir dor 
ou ferimentos? 

Aprovação sim/não todos/ público não específico Questionário, Workshop 

P2C14bQ3 2.14b Indicador 2.14b.1 e) - Você acha que a 
aplicação deste procedimento resulta em 
mortalidade de peixes ou estresse pelo 
processo de anestesia? 

Aprovação sim/não todos/ público não específico Questionário, Workshop 

P2C14bQ4 2.14b Indicador 2.14b.1 f) - O que você 
consideraria ser um período razoável 
antes do manuseio para realizar uma 
avaliação de aptidão para o manuseio? 
Por favor, incluir uma proposta. 

Informação pergunta aberta todos/ público não específico Questionário, reunião 1:1 

P2C14bQ5 2.14b Indicador 2.14b.1 h) - Você acha que a 
ASC deve estabelecer um tempo máximo 
específico fora da água? 

Aprovação sim/não todos/ público não específico Questionário, reunião 1:1 

P2C14bQ5SQ1 2.14b Indicador 2.14b.1 h) - Se sim: Por favor, 
realizar a recomendação na tabela 
(consultar tabelas).  

Informação pergunta aberta Academia / Pesquisa, Associação de 
fazendas (produtores), Consultor, 
Fazenda (produtor), ONG ambiental 

Questionário, reunião 1:1 

P2C14bQ6 2.14b Indicador 2.14b.1 i) - Você acha que a 
ASC deve especificar uma duração 
máxima/mínima de jejum? 

Aprovação sim/não todos/ público não específico Questionário, reunião 1:1 

P2C14bQ6SQ1 2.14b Indicador 2.14b.1 i) - Se sim: Por favor, 
realizar a recomendação na tabela 
(consultar tabelas).  

Informação pergunta aberta Academia / Pesquisa, Associação de 
fazendas (produtores), Consultor, 
Fazenda (produtor), ONG ambiental 

Questionário, reunião 1:1 

P2C14cQ1 2.14c Levando em conta que as operações 
rotineiras de cultivo e manuseio são 
tratadas em critérios separados, você 
acha que faltam aspectos de bem-estar 
social no 2.14c? 

Aprovação sim/não todos/ público não específico Pesquisa 

P2C14cQ1 2.14c Se sim, por favor explicar qual? Informação pergunta aberta todos/ público não específico Pesquisa 

P2C14cQ2 2.14c Indicador 2.14c.1 - Falta algum método 
de insensibilização na lista sugerida de 
métodos permitidos (Tabela 1)? 

Aprovação sim/não todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1 

P2C14cQ2 2.14c Indicador 2.14c.1 - Se sim, favor explicar 
qual: 

Informação pergunta aberta todos/ público não específico Questionário, reunião 1:1 



P2C14cQ3 2.14c Indicator 2.14c.1 – Os períodos de 
transição propostos na Tabela 1 são 
adequados?  

Aprovação sim/não todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1 

P2C14cQ3 2.14c Indicador 2.14c.1 - Se não, por favor, 
sugerir alternativas:  

Viabilidade, Informação pergunta aberta todos/ público não específico Questionário, reunião 1:1 

P2C14cQ4 2.14c Indicador 2.14c.2 - Você concorda com a 
afirmação de que a inconsciência deve 
ser induzida em menos de 1 segundo? 

Concordância escala likert Academia / Pesquisa, Consultor, Fazenda 
(produtor), Governo/regulador, 
Associação de fazendas (produtores), 
ONG ambiental, Associação de 
processadores primários (país de 
produção), Processador primário (país de 
produção), Varejo/Marca ou associação 
afiliada 

Pesquisa 

P2C14cQ5 2.14c Indicador 2.14c.3 - Uma eficiência de 
98% de insensibilização é adequada?  

Aprovação sim/não Academia / Pesquisa, Fazenda 
(produtor), Consultor, Associação de 
fazendas (produtores), 
Governo/regulador, Associação de 
processadores primários (país produtor), 
Processador primário (país produtor), 
ONG ambiental, Varejo/Marca ou 
associação afiliada 

Pesquisa 

P2C14cQ5 2.14c Indicador 2.14c.3 - Se não, por favor, 
sugira uma porcentagem alternativa e 
uma justificativa.  

Informação pergunta aberta Academia / Pesquisa, Fazenda 
(produtor), Consultor, Associação de 
fazendas (produtores), 
Governo/regulador, Associação de 
processadores primários (país produtor), 
Processador primário (país produtor), 
ONG ambiental, Varejo/Marca ou 
associação afiliada 

Pesquisa 

P2C14cQ6 2.14c Indicador 2.14c.4 - Falta algum método 
de abate na lista proposta de métodos 
proibidos? 

Aprovação sim/não todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1 

P2C14cQ6 2.14c Indicador 2.14c.4 - Em caso afirmativo, 
por favor, incluir aqui qual e apresentar a 
razão: 

Informação pergunta aberta todos/ público não específico Questionário, reunião 1:1 

P2C14cQ7 2.14c Indicador 2.14c.4 - Algum dos métodos 
de abate proibidos propostos deve ser 
retirado da lista? 

Aprovação sim/não todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1 

P2C14cQ7 2.14c Indicador 2.14c.4 - Em caso afirmativo, 
por favor, identifique quais são as razões 
que justificam a sua escolha: 

Informação pergunta aberta todos/ público não específico Questionário, reunião 1:1 

P2C14cQ8 2.14c Indicator 2.14c.3 e 5 – Uma eficácia de 
98% de insensibilização é adequada?  

Aprovação sim/não Academia / Pesquisa, Associação de 
fazendas (produtores), Associação de 
processadores primários (país de 
produção), Consultor, Fazenda 
(produtor), Processador primário (país 
de produção), Governo/regulador, ONG 
ambiental, Varejo/Marca ou respectiva 
associação 

Questionário, Workshop, reunião 1:1 



P2C14cQ8 2.14c Indicador 2.14c.3 e 5 - Se não, favor 
especificar uma porcentagem alternativa: 

Informação pergunta aberta Academia / Pesquisa, Associação de 
fazendas (produtores), Associação de 
processadores primários (país de 
produção), Consultor, Fazenda 
(produtor), Governo/regulador, 
Processador primário (país de produção), 
ONG ambiental, Varejo/Marca ou 
respectiva associação 

Questionário, Workshop, reunião 1:1 

P2C14cQ9 2.14c Você considera adequada a inclusão do 
seguinte indicador: A UoC deve garantir 
que toda a água contaminada com 
sangue produzida durante o processo de 
abate seja contida e tratada antes de ser 
descarregada. O tratamento deve 
garantir que a descarga não tenha riscos 
veterinários ou ambientais e esteja em 
conformidade com a legislação local. 

Aprovação Sim/não todos/ público não específico Questionário, reunião 1:1 

P2C14cQ9 2.14c Se não, por favor, explicar por quê? Informação Pergunta aberta todos/ público não específico Questionário, reunião 1:1 

P2CXGQ1 Geral (por critério) Sobre qual parte do Critério você gostaria 
agora de dar feedback? 

a) Escopo/Aplicabilidade; b) 
Justificativa; c) Declaração de 
intenção; d) Indicador(es); e) 
Comentários gerais 

Informação múltipla escolha todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

P2CXGQ2 Geral (por critério) a) Por favor, deixar seus comentários a 
respeito do escopo deste critério abaixo. 

Informação pergunta aberta todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

P2CXGQ3 Geral (por critério) b) Favor deixar seus comentários a 
respeito da justificativa deste critério 
abaixo. 

Informação pergunta aberta todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

P2CXGQ4 Geral (por critério) c) Favor deixar seus comentários a 
respeito da declaração de intenção deste 
critério abaixo. 

Informação pergunta aberta todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

P2CXGQ5 Geral (por critério) d) Por favor, selecionar todos os 
Indicadores para os quais você gostaria 
de fornecer comentários. Quando 
possível, por favor, incluir a nova 
linguagem do Indicador proposta em seu 
feedback. 
[todos os indicadores estão listados e 
podem ser selecionados individualmente] 

Informação múltipla escolha e 
perguntas abertas 

todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

P2CXGQ6 Geral (por critério) e) Por favor, deixar seus comentários 
gerais abaixo. 

Informação pergunta aberta todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

FGQ1 Perguntas gerais finais Você tem algum outro comentário geral 
sobre os critérios propostos que não 
conseguiu inserir nas seções anteriores?  
 

Informação pergunta aberta todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

FGQ2 Perguntas gerais finais Eu compreendo os critérios propostos. Concordância  Escala Likert todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

FGQ3 Perguntas gerais finais Os critérios propostos contam com meu 
apoio. 

Aprovação Escala Likert todos/ público não específico Questionário, Workshop, reunião 1:1, Testes-piloto 

 



 

P2C14aQ5 

 

 

P2C14aQ6 (acima) 

 

Densidade 
de 
estocagem 

Salmão Truta 
de água 
salgada 

Truta 
de água 
doce 

Robalo Pargo Corvina Olho-
de-boi 

Beijupirá/cobia Tilápia Panga Linguado  Peixes 
Tropicais 
Marinhos 

Incubadora                         

Viveiro                         

PARÂMETROS 

     TIPO DE SISTEMA DE CULTURA 

ÁGUA DOCE ÁGUA SALGADA 

Lagos RAS 
Tanque
s-rede 

Raceway Lagos/Lagoas RAS 
Tanque
s-rede 

Raceway 

Temperatura         

Oxigênio 
dissolvido 

        

Turbidez         

Dióxido de 
carbono 

        

pH         

Salinidade         

Amônia/nitrito/
nitrato 

        

Metais         

Fluxo/velocidad
e da água 

        

Sulfeto de 
hidrogênio 

        



Crescimento                         

 

P2C14bQ5SQ1: 

  Salmão Truta 
de água 
salgada 

Truta 
de água 
doce 

Robalo Pargo Corvina Olho-
de-boi 

Beijupirá/cobia Tilápia Panga Linguado/Solha  Marinhos 
Tropicais 

Tempo máximo fora da 
água (minutos) 

                        

 

P2C14bQ6SQ1: 

  Salmão Truta 
de água 
salgada 

Truta 
de água 
doce 

Robalo Pargo Corvina Olho-
de-boi 

Beijupirá/cobia Tilápia Panga Linguado/Solha  Marinhos 
Tropicais 

Jejum máximo (dias)                         

Jejum mínimo (dias)                         

 


