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Nosso guia

Este guia é destinado a profissionais da conservação e do 
desenvolvimento sustentável no mundo todo, que elaboram 
e implementam projetos para o manejo da carne de caça 
em comunidades rurais. Esses projetos são motivados pela 
preocupação com a sustentabilidade do consumo da carne de 
caça e a proteção de espécies silvestres ameaçadas ou afetadas 
pela caça insustentável. Nosso guia conduz o leitor por cinco 
etapas principais que irão ajudá-lo a desenhar projetos alternativos 
ao consumo da carne de caça bem-sucedidos, além de lhe dar 
orientações práticas sobre como investigar por que a carne de 
caça é consumida no contexto estudado.

O guia contou com a colaboração inicial de pesquisadores do Reino 
Unido e da República de Camarões, na África, no âmbito do projeto 
“Por que comer carne de animais silvestres? Desenvolvendo 
alternativas eficazes para o consumo de carne de caça”, financiado 
pelo governo do Reino Unido por meio da Darwin Initiative. 
Utilizando este projeto como base de referência, adaptamos o guia 
original ao contexto latino-americano, a fim de orientar profissionais 
de países da América Latina a elaborarem projetos para reduzir a 
sobre-exploração de espécies silvestres e, ao mesmo tempo, apoiar 
a segurança alimentar de comunidades rurais.

Nossas sugestões e exemplos são baseados em resultados 
de pesquisas e na experiência em campo de nossa equipe de 
trabalho, não só no continente africano, mas em vários países da 
América Latina. O documento apresenta as orientações práticas 
para elaborar um projeto alternativo à carne de caça. Para obterem 
êxito, os implementadores devem observar com atenção todas as 
etapas do desenho do projeto.
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O que é carne de caça? 

A carne de caça, ou carne de animais silvestres, 
é qualquer tipo de carne obtida por meio caça 
de animais silvestres em ambientes naturais. Em 
toda a América Latina, centenas de espécies de 
animais silvestres - incluindo insetos, anfíbios, 
répteis, aves e mamíferos - são usadas na 
dieta humana. Em várias épocas do ano, são 
consumidos diversos insetos, como larvas e 
formigas, anfíbios, como rãs e girinos, e répteis, 
como jacarés, cobras, iguanas e quelônios 
(tartarugas e jabutis). Muitas espécies de aves 
como jacus, mutuns, nambus, tucanos e araras 
também são consumidas; e dentre os mamíferos, 
os primatas, os roedores, os porcos silvestres e 
a anta (maior mamífero herbívoro do continente 
americano) servem como alimento para muitos 
habitantes de áreas rurais.

O que são os projetos alternativos 
à carne de caça?

Complementando as práticas agrícolas e 
o uso de produtos florestais, a caça e a 
pesca estão entre as principais fontes de 
proteína consumidas pelas comunidades 
rurais, constituindo alguns dos produtos mais 
representativos na dinâmica da economia local. 
Em muitos países da América Latina, o uso e a 
exploração da fauna silvestre podem realizar-
se através da caça para diversos fins. A caça 
de subsistência é a que mais contribui para a 
alimentação humana, sendo que a captura de 
animais para criação em cativeiro também pode 
ser uma das finalidades, após se obterem as 
respectivas autorizações, incluindo as licenças 
ambientais.

Qualquer tipo de caça (caça de subsistência, 
caça comercial ou captura para criação 
em cativeiro) deve ser realizada de forma 
sustentável. A caça sustentável é aquela 
que permite um uso a longo prazo de 
animais silvestres como um recurso natural 
renovável, sem deteriorar o recurso ou afetar 
a conservação do meio ambiente. Nos casos 
em que a caça ou o consumo de carne de caça 

for ilegal e/ou insustentável, faz-se necessário 
apresentar alternativas ao consumo deste 
produto, a fim de reduzir a pressão sofrida 
pelas espécies silvestres.

Os projetos alternativos ao consumo de carne 
de caça incentivam as pessoas que têm o 
hábito de consumir carne de caça a buscarem 
outras fontes de proteína. Essas escolhas 
devem estar de acordo com a cultura local para 
garantir tanto a conservação da biodiversidade 
quanto a segurança alimentar das pessoas.

Os projetos alternativos ao consumo de 
carne de caça não devem, necessariamente, 
ter como objetivo interromper por completo 
o uso deste alimento. Em alguns contextos, 
as alternativas podem ser complementares, 
reduzindo a pressão da demanda por carne 
de animais silvestres, além de diversificar as 
fontes alimentares.

Os projetos alternativos também podem propor 
diversas estratégias como, por exemplo, a 
criação em cativeiro de espécies silvestres de 
pequeno porte e de reprodução mais rápida.

Outras sugestões podem incluir a criação 
de pequenos animais domésticos (galinhas 
e porcos), a promoção da pesca sustentável, 
ou o consumo de alimentos feitos com 
insetos ou vegetais.

Alguns projetos apresentam meios de 
subsistência alternativos ou atividades de 
geração de renda para incentivar as pessoas 
que caçam animais silvestres por necessidade 
econômica a garantirem sua renda com 
iniciativas de turismo, apicultura, pecuária e 
agrossilvicultura.

Este guia enfatiza os projetos que promovem 
itens alimentares alternativos ao consumo 
da carne de caça, porém não analisa meios 
de subsistência alternativos ou projetos de 
geração de renda.

Projetos alternativos ao consumo de carne de caça: guia prático com estudos de caso da América Latina
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Projetos alternativos ao consumo de carne 
de caça incentivam o consumo de outros 
alimentos, a fim de promover a conservação 
da biodiversidade e garantir a segurança 
alimentar das pessoas.

A quen se dirigem esses projetos?

Há dois grupos principais de pessoas aos quais 
os projetos alternativos ao consumo de carne de 
caça são direcionados:

a)  Moradores rurais que vivem em áreas onde 
é praticada a caça de fauna silvestre. Nesse 
caso, essas pessoas podem caçar e comer 
a carne, ou conseguí-la de pessoas que a 
caçam e vendem no mercado local, ou ainda 
receber como presente ou em troca por 
outros produtos.

b)  Consumidores de centros urbanos ou 
periurbanos que compram a carne de caça 
nos mercados.

Nossas orientações baseiam-se no 
aprendizado com as comunidades locais do 
meio rural e, portanto, o guia concentra-se 
nos consumidores rurais (grupo A). Embora 
não ofereçamos orientações específicas 
para o meio urbano, algumas das etapas 
do guia podem ser úteis em projetos nas 
áreas urbanas ou periurbanas. Nosso guia 
concentra-se, também, em projetos de 
pequena escala, trabalhando com membros 
das comunidades-alvo para promover 
alternativas ao consumo da carne de caça.

Projetos elaborados e implementados 
cuidadosamente podem reduzir a demanda 
por espécies silvestres usadas como 
opção alimentar, reduzindo a exploração 
insustentável e/ou ilegal, e resultando 
em ganhos para a conservação da 
biodiversidade.

Por que precisamos de projetos 
alternativos ao consumo da carne 
de caça?

É importante enfatizar que povos indígenas 
e comunidades locais (PICLs) caçam e 
consomem animais silvestres há milênios. Em 
muitos casos, esta é uma atividade sustentável 
de baixo impacto. No entanto, em outros casos, 
a caça e o consumo da carne de caça estão 
superando a oferta de forma alarmante. Nessas 
situações, os profissionais da conservação e do 
desenvolvimento sustentável podem sugerir e 
implementar projetos alternativos ao consumo 
da carne de caça.

Projetos elaborados e implementados 
cuidadosamente podem reduzir a demanda 
pelas espécies silvestres usadas como opção 
alimentar, reduzindo a exploração insustentável 
e/ou ilegal, e resultando em ganhos para 
a conservação da biodiversidade. Estes 
projetos podem promover novas formas para 
se obter proteína animal no local e de forma 
ambientalmente mais sustentável. Além disso, 
estes projetos podem ter um impacto social 
positivo, melhorando a segurança alimentar 
das pessoas ou estimulando um novo estilo de 
vida, e gerando novas fontes de renda e fontes 
alternativas de alimentos por meio da produção 
de diversos produtos para a comercialização em 
mercados locais.

Por outro lado, o desenho e a implementação 
inadequados do projeto podem implicar em 
reduzido ou nenhum ganho para a conservação 
da biodiversidade ou para as pessoas. Esses 
projetos podem gerar consequências sociais 
e ambientais negativas de forma involuntária. 
Por exemplo, projetos que não atendem às 
expectativas locais podem causar impactos 
negativos, aumentando a insatisfação das 
pessoas e minando a confiança pública nas 
ações de conservação. Isso é especialmente 
possível de acontecer com projetos alternativos 
ao consumo de carne de caça, uma vez 
que estes requerem participação proativa e 
investimento de tempo, energia e, às vezes, 
recursos financeiros por parte de quem vai se 
beneficiar do projeto.

Projetos alternativos ao consumo de carne de caça: guia prático com estudos de caso da América Latina
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O que é uma teoria da mudança?

Uma teoria da mudança é uma ferramenta de planejamento de projeto que mapeia como 
obter o impacto desejado. A partir das informações coletadas nas Etapas 2 a 4, você 
elaborará sua própria teoria da mudança, identificando suas metas de longo prazo e 
considerando quais atividades você deve implementar e resultados você deve obter para 
alcançá-las. 

Este processo ajuda a equipe do projeto a identificar e verificar as suposições que 
estão sendo feitas sobre o projeto e seus participantes, melhorando o planejamento das 
atividades. 

Uma visão geral do guia 
As cinco etapas

Nossas orientações se dividem em cinco etapas 

Etapa 1:
Avalie a 
viabilidade 
do projeto

Impacto

Resultados

Produtos

Mudança 
necessária

Atividades

Suposições

Suposições

Etapa 5:
Aprimore seu 
projeto alternativo 
ao consumo de 
carne de caça

Etapa 4:
Investigue as 
melhores opções 
de projeto
alternativo ao
consumo de 
carne de caça

Etapa 2: 
Identifique 
as ameaças 
prioritárias à 
conservação
e as principais 
partes interessadas

Etapa 3:
Investigue por 
que as pessoas
comem carne
de caça
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Mercado regional de carne em 
Georgetown, Guiana. Crédito: 
Manuel Lopez/CIFOR via Flickr, 
CC BY-NC-ND 2.0

https://www.flickr.com/photos/cifor/37610192491/in/photostream/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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Etapa 1:  
Avalie a viabilidade 
do projeto 

Para obterem êxito, os projetos devem ser viáveis. 
Após responder às cinco perguntas da Etapa 1, 
você saberá como desenhar um projeto e 
determinar a sua viabilidade.

Aqui, explicamos a importância de cada pergunta, 
fornecendo orientações práticas e recursos para 
lhe ajudar a respondê-las. 
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 □ Você conta com um 
financiamento a longo 
prazo adequado e com o 
apoio de um financiador 
comprometido?
Financiamentos de curto prazo representam 
um grande desafio para os implementadores 
de projetos. Nossa análise de projetos 
alternativos ao consumo de carne de caça 
na África Central e Ocidental concluiu que 
financiamentos reduzidos e a curto prazo 
são um fator chave para minar o sucesso do 
projeto, evitando que a equipe alcance seus 
objetivos dentro do tempo, financiamento e 
capacidade disponíveis. Isso ocorre, porque 
os projetos alternativos ao consumo de 
carne de caça geralmente dependem de 
anos para serem planejados, implementados 
e acompanhados.

Acreditamos que você precise de pelo menos 
cinco anos de financiamento para realizar um 
projeto da estaca zero. Esse prazo poderá ser 
reduzido para três anos caso já se tenha um 
conhecimento suficiente sobre a caça e o uso 
da carne de animais silvestres, assim como um 
relacionamento consolidado com as pessoas 
que serão beneficiadas pelo projeto. Para que 
projetos sejam sustentáveis, financiamentos 
a longo prazo são mais desejáveis, porém são 
mais difíceis de conseguir.

É fácil subestimar o prazo necessário para 
implementar as melhores alternativas à carne 
de caça. Incentivar a participação de pessoas, 
capacitar com treinamento técnico, construir 
instalações, criar animais, criar vínculos com o 
mercado e monitorar os impactos dos projetos 
são atividades que demandam tempo, sem 
contar o tempo necessário para que a equipe 
encontre alternativas aceitáveis, apresente-
as à comunidade, e espere que as pessoas 
incorporem novos hábitos à sua rotina.

O tempo orçamentário para as atividades do 
projeto é outro fator importante, e você deverá 
avaliar o tipo de gestão e apoio institucional 
que serão necessários para o projeto ter 
sucesso. Seja transparente e realista quanto 
ao orçamento e prazo disponíveis. Isso é 
muito relevante se o seu projeto alternativo 
ao consumo de carne de caça for parte de um 
programa maior. Nesse caso, certifique-se de 
incluir no planejamento do projeto a alocação 
adequada de recursos.

 □Você conta com o suporte 
necessário para apoiar os 
participantes no escopo e na 
realização do projeto? 
Projetos alternativos ao consumo da carne 
de caça podem fomentar mudanças culturais 
significativas nas atividades diárias das 
pessoas envolvidas. O sucesso é, geralmente, 
determinado pela capacidade e tempo que a 
equipe do projeto dedica ao suporte de pessoal. 
A sua equipe conseguirá fornecer suporte 
prático, regular e constante a várias comunidades 
durante o período de duração do projeto? 
Esse é o ponto chave para inspirar confiança e 
sensação de pertencimento aos participantes.

Os participantes do projeto terão que receber 
apoio para aprender a realizar novas atividades 
e adaptar-se às novas rotinas, bem como 
para resolver os problemas que surgirem. O 
treinamento prático e as oficinas são uma ótima 
maneira para os participantes aprenderem 
novas técnicas. As sessões de treinamento 
devem ser oferecidas regularmente, e as 
famílias participantes devem ser acompanhadas 
periodicamente pela equipe do projeto. Isso 
ajuda a refrescar a memória das pessoas 
à medida que elas se adaptam a novos 
métodos, contribuindo para o fortalecimento de 
relacionamentos com a equipe do projeto até 
que os participantes sintam-se à vontade para 
contatá-los quando surgir um problema. 
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Estudo de caso: Suporte técnico e manejo de pirarucu 
na Amazônia

Na Amazônia Central do Brasil, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) 
propõe criar e consolidar modelos de uso da biodiversidade apoiados em sólida base científica, e 
que possam ser replicados de forma participativa em outras partes da Amazônia, do Brasil e do 
exterior, localizadas dentro ou fora de áreas protegidas. As atividades realizadas nas Reservas 
de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã, desde 1999, funcionam como um grande 
experimento de conservação e desenvolvimento sustentável para implementação de projetos 
alternativos de renda e ao consumo de fauna silvestre. O IDSM apoia estratégias de uso sustentável 
da caça, da pesca, da extração de recursos florestais madeireiros e não madeireiros, da produção 
agrossilvicultural, e iniciativas de ecoturismo, provendo suporte técnico a moradores locais para o 
manejo e proteção adequados dos recursos naturais. Por exemplo, o IDSM foi pioneiro no manejo 
do pirarucu (Arapaima gigas), a maior espécie de peixe de escama de água doce do mundo. Este 
modelo de manejo, que consiste na proteção de lagos de acordo com diferentes categorias de uso e 
na aplicação do método contagem e estabelecimento de cotas de retirada de pirarucus desenvolvido 
através da associação do conhecimento ecológico local e do conhecimento científico, está hoje 
difundido ao longo de toda a bacia Amazônica. O uso sustentável do pirarucu aumentou os estoques 
desta espécie e de outros peixes e animais associados ao seu habitat, garantindo segurança 
alimentar e financeira para milhares de famílias da Amazônia. 

Pirarucu sendo retirado da água na Amazônia central. Crédito: Rafael Forte/Instituto Mamirauá
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Tenha cuidado para não destinar os recursos 
do seu projeto para um número excessivo 
de comunidades, especialmente aquelas que 
estão em locais remotos ou de difícil acesso.

Você poderá acomodar a equipe do projeto 
nas comunidades para garantir uma rápida 
solução dos problemas, sobretudo nos 
estágios iniciais da implementação do 
projeto. A outra sugestão seria recrutar 
monitores da comunidade. Estes monitores 
podem ter mais facilidade em acompanhar 
os participantes regularmente, enviando 
relatórios mensais para a equipe do projeto. 
Com o tempo, você também poderá treinar 
esses monitores para atuar como suporte 
técnico nas comunidades. Isso os ajudará a 
serem mais autossuficientes, resolvendo os 
problemas sem intervenção externa.

 □ Você já pensou em 
como apoiar e obter 
um consentimento livre, 
prévio e informado? 
O conceito de Consentimento Livre, Prévio 
e Informado (CLPI) é uma parte central da 
ética em pesquisa e desenvolvimento de 
projetos. CLPI é o processo de permissão 
concedida pelo(s) participante(s) e/
ou pela comunidade antes do início do 
projeto e com o pleno conhecimento das 
possíveis consequências da participação. 
Isso inclui os benefícios potenciais do 
projeto alternativo ao consumo da carne 
de caça - embora é preciso ter cuidado 
para não superestimar e/ou aumentar 
as expectativas, ou subestimar os 
possíveis impactos negativos (sociais e/
ou ambientais). Por exemplo, você poderá 
definir condições para aqueles que 
receberão apoio do projeto, solicitando 

que os participantes deixem de caçar as 
espécies protegidas ou em certas áreas. 
A participação, o apoio e a sensação de 
pertencimento da comunidade são fatores 
fundamentais para garantir o sucesso de 
qualquer projeto alternativo ao consumo de 
carne de caça. O CLPI é a chave para que 
isso aconteça.

É um processo importante para fortalecer 
a confiança entre a equipe do projeto e as 
comunidades.

Para obter o CLPI, a equipe do projeto terá 
que fornecer ao(s) participante(s)  
e/ou comunidade(s) em potencial todas 
as informações necessárias para se 
tomar uma decisão informada a respeito 
de sua participação. Reserve um tempo 
para apresentar a equipe e explicar as 
suas intenções aos participantes locais, e 
informar como você usará as informações 
coletadas e com quem as compartilhará.  
É também vital ter clareza sobre os 
benefícios e custos/riscos da participação 
como, por exemplo, o aumento de 
expectativas que poderão ser frustradas 
ou o apoio a condicionantes do projeto, 
incluindo mudanças de hábitos de caça 
que podem afetar os meios de subsistência 
existentes de forma direta.

O CLPI não é um processo finito, pois 
está presente desde o início do projeto, e 
deve ser sempre obtido continuamente ao 
longo do projeto junto aos participantes 
individuais e à comunidade em geral.  
As circunstâncias podem mudar - por 
exemplo, você pode incluir novas atividades 
ao projeto ou novos parceiros - e isso 
poderá afetar a percepção das pessoas 
sobre os benefícios, custos e riscos de  
sua participação.
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Reserve um tempo para analisar como obter 
o CLPI ao longo dos diferentes estágios do 
projeto alternativo ao consumo de carne de 
caça. Consulte o quadro Recurso A para 
verificar as recomendações de como obter 
mais informações sobre o CLPI.

Além de obter o CLPI, a equipe do projeto 
também deverá levar em consideração a 
ética adotada na abordagem do desenho e 
da implementação do projeto. Isso inclui:

 • Anonimato do participante: 
garantindo que os participantes ou 
comunidades não sejam identificados 
a partir das informações registradas ou 
compartilhadas durante o projeto

 • Dinâmica de poder na comunidade: 
avalie se a sua presença na comunidade, 
ou o projeto proposto, está beneficiando 
as elites da comunidade, favorecendo o 
engajamento de homens em detrimento 
das mulheres, ou excluindo pessoas idosas 
ou grupos indígenas. Durante o desenho 
e a implementação do projeto, deve-se 
evitar favorecer um grupo de pessoas 
em detrimento de outro; porém, o projeto 
pode, inadvertidamente, contribuir para 
reforçar as desigualdades existentes, 
caso não se estimule a participação e 
compartilhamento das perspectivas de 
grupos em desvantagem social de forma 
segura e inclusiva. 

Recurso A

Para obter mais orientações sobre 
como obter consentimento, acesse o 
site do Forest Peoples Program. Visite: 
www.forestpeoples.org/en/guiding-
principles/free-prior-and-informed-
consent-fpic

Para saber mais sobre ética em 
pesquisa, leia o artigo científico 
Considerações éticas quando a 
pesquisa de conservação envolve 
pessoas (em inglês)

Para ler sobre o CLPI na Declaração 
das Nações Unidas sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas, visite 
https://www.un.org/development/
desa/indigenouspeoples/
publications/2016/10/free-prior-and-
informed-consent-an-indigenous-
peoples-right-and-a-good-practice-for-
local-communities-fao/

Para ler a orientação técnica da 
Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação sobre CLPI, 
visite http://www.fao.org/family-farming/
detail/en/c/1027909/

http://www.forestpeoples.org/en/guiding-principles/free-prior-and-informed-consent-fpic
http://www.forestpeoples.org/en/guiding-principles/free-prior-and-informed-consent-fpic
http://www.forestpeoples.org/en/guiding-principles/free-prior-and-informed-consent-fpic
https://www.researchgate.net/publication/338678389_Ethical_considerations_when_conservation_research_involves_people
https://www.researchgate.net/publication/338678389_Ethical_considerations_when_conservation_research_involves_people
https://www.researchgate.net/publication/338678389_Ethical_considerations_when_conservation_research_involves_people
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao/
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1027909/
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1027909/
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Estudo de caso: criação de animais silvestres em Trinidad 
e Tobago

Na República de Trinidad e Tobago, a conservação, produção e utilização de animais 
neotropicais está sendo promovida a fim de diminuir a pressão de caça sobre as 
populações de animais silvestres e promover o desenvolvimento e a segurança 
alimentar das comunidades rurais. Essa iniciativa iniciou em meados de 1984 com a 
formação de uma cooperativa, a Associação de Criadores e Fazendeiros de Animais 
Silvestres e, hoje, é regulamentada e apoiada pela Seção de Fauna Silvestre da 
Divisão Florestal do Ministério da Agricultura, Terra e Pesca. 

Atualmente, essa iniciativa conta com centenas de criadores cadastrados. Uma 
estimativa realizada em 2012 evidenciou que boa parte dos criadores criavam os 
animais silvestres para consumo próprio, enquanto outra parte destinava os animais 
para a venda, que só é permitida durante a temporada de caça. Parte dos criadores 
relataram o potencial dessas fazendas de animais silvestres para o desenvolvimento 
de projetos de agroturismo como fonte alternativa de renda para as comunidades 
locais. A cutia (Dasyprocta leporina) destaca-se como uma das espécies mais 
criadas em cativeiro em Trinidad e Tobago, em parte por ser a espécie mais caçada e 
consumida no país. Estudos locais indicam que há potencial em integrar a produção 
de frutas neotropicais aos sistemas de criação desta espécie, de modo a aproveitar 
frutas sem valor comercial, ou que seriam descartadas, na alimentação das cutias. 
Muitas pesquisas estão sendo realizadas por instituições do setor terciário a fim 
de apoiar a reprodução em cativeiro de cutias, queixadas, pacas e veado vermelho. 
As informações produzidas são repassadas aos criadores de animais silvestres, 
fortalecendo seus sistemas de produção e gerando maior eficiência.

Fazenda de cutias em Trinidad e Tobago.  
Crédito: Thais Morcatty
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 □ Você já considerou 
novas parcerias para 
garantir o êxito do 
projeto? 
A sua equipe pode precisar de apoio para 
desenhar e implementar integralmente um 
projeto alternativo ao consumo de carne 
de caça. Identifique as atividades que os 
membros da equipe conseguem realizar, e 
aquelas nas quais será preciso da ajuda de 
parceiros. A análise das partes interessadas 
na Etapa 2, na página 19 desse guia, pode 
ser particularmente útil. As principais áreas 
nas quais você pode precisar de apoio, 
incluem: 

 • Condução de treinamento 
técnico, workshops e projetos de 
demonstração 

 • Fornecimento de insumos de alta 
qualidade e acessíveis 

 • Assistência veterinária e apoio 
técnico na criação de animais 

 • Apoio às pessoas na venda 
de seus produtos (criação de 
novos mercados ou ajuda no 
acesso a mercados existentes), 
e fornecimento de informações 
referentes aos mercados para os 
participantes do projeto

 • Monitoramento e avaliação do 
progresso e impacto do projeto 
(medindo se, como e em que 
medida o projeto mudou a situação 
local). Falaremos mais sobre isso 
na Etapa 5 na página 45

 • Aconselhamento em gestão 
financeira e empresarial - 
incluindo ações sobre como gerir, 
poupar, e reinvestir os lucros

Os parceiros do projeto podem ser ONGs, 
parceiros do setor privado ou organizações 
e instituições comunitárias. 
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Estudo de caso: cadeia produtiva de jacarés na Argentina

Na Argentina, programas de manejo do jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) estão em 
operação em quatro estados do país. Esses programas baseiam-se na técnica de ranching, 
com coleta de ovos da natureza e posterior criação em cativeiro. As crias são mantidas entre 
nove meses e um ano em cativeiro, e aproximadamente 10% dos indivíduos são retornados 
à natureza, enquanto os 90% restante são destinados à produção comercial (carne e couro). 
Originalmente, o sistema era focado na produção e venda do couro, mas atualmente há vários 
estudos voltados para o uso integral do animal com o aproveitamento de sua carne e gordura. 
Um aspecto importante para a implementação desse sistema é a sua perspectiva holística, 
avaliando as inter-relações de diferentes atores, setores produtivos e da sociedade, além de 
múltiplos fatores que podem influenciar o processo de produção. Por exemplo, membros do 
Proyecto Yacaré, na cidade de Santa Fé, vêm investigando as características do local da coleta 
de ovos, as condições de incubação e criação (distância, acessibilidade, instalações disponíveis 
para coleta e armazenamento, condições de incubação artificial, e aspectos de criação como 
densidade, alimentação, higiene, entre outros); sazonalidade (produtividade ou quantidade de 
ninhos produzidos na natureza a cada ano dependendo das condições climáticas); e atores 
envolvidos (populações locais, que se converteram em protetores dos animais e seus ninhos 
e proveram e receberam conhecimento a partir do manejo dos animais e participação nas 
pesquisas; produtores locais, mercados e consumidores). Além disso, vários estudos sobre 
viabilidade, demanda e aceitação dos produtos estão sendo realizados, como, por exemplo, sobre 
aspectos sensoriais relacionados ao gosto da carne de jacarés na opinião dos consumidores, 
e avaliação da produção de azeite a partir da gordura dos animais. A coleta desses dados é 
útil para a organização operacional do programa e o estabelecimento da cadeia produtiva. 
Estas investigações e o apoio técnico fornecido valorizam o conhecimento e a participação dos 
moradores locais e suas práticas de gestão, além de promoverem o desenvolvimento de novas 
atividades que melhoram sua qualidade de vida e retorno econômico.

Nascimento de jacaré-de-papo-amarelo na Argentina. Crédito: Jazmin Bauso
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Etapa 1: Avalie a viabilidade do projeto

 □ Você possui 
integrantes na equipe 
com as habilidades de 
pesquisa necessárias para 
o projeto?
Para desenvolver um projeto alternativo 
ao consumo de carne de caça bem-
sucedido, você precisa coletar dados para 
entender melhor as escolhas alimentares 
e as prioridades e desafios atuais dos 
meios de subsistência ou segurança 
alimentar das comunidades envolvidas. 
Conhecer melhor as pessoas e seu 
comportamento lhe ajudará a criar um 
projeto que funcione tanto para elas 
quanto para o seus modos de vida.

Nosso guia concentra-se na pesquisa 
qualitativa, fazendo perguntas sobre 
questões que não podem ser medidas 
numericamente, mas que revelam como 
as pessoas pensam, sentem e agem. 
Isso não significa que você deva evitar o 
uso de métodos quantitativos (aqueles 
que você pode analisar numericamente). 
Porém, incentivamos o uso de informações 
valiosas e relevantes que essas abordagens 
qualitativas podem fornecer para o desenho 
de um projeto alternativo dessa natureza. 
Em muitos casos, você não poderá fazer 
investigações quantitativas e qualitativas 
em grande escala, mas será preciso ter um 
conhecimento básico das comunidades 
onde planeja implementar o projeto. 

Para fazer isso, você precisará usar 
métodos de pesquisa das ciências 
sociais. Nós sugerimos: 

Envolver 

6-15 pessoas
Duração de menos de 
3 horas
Utilizar

4-12 perguntas  
ou temas de debate

Grupos de discussão
Um facilitador orienta várias 
discussões em grupo para fomentar as 
contribuições de todos os participantes 
e o intercâmbio de opiniões.

Organizar grupos separados  
para pessoas de

diferentes origens
(Por exemplo, gênero, etnia, idade).

Podem ser 

Coletar dados 
sobre a comunidade e  
o contexto local

Gerar ideias 

Entrevistas
As entrevistas individuais permitem à 
equipe do projeto:

Obter Informações detalhadas
por exemplo, sobre os pontos de vista 
e as motivações dos indivíduos, e as 
oportunidades e barreiras para mudar  
o consumo.

estruturada
Semi-estruturada
ou não estruturada
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Recurso B 

Aprendizagem e Ação Participativas 
(AAP) 

AAP descreve abordagens qualitativas 
e participativas para pesquisar 
com as comunidades e obter uma 
compreensão profunda de um 
determinado problema.

Para aprender mais sobre como usar 
métodos de AAP e obter ideias de 
abordagens para usar durante a sua 
discussão com as comunidades, leia 
‘Participatory Learning and Action: A 
trainer’s guide’ por Jules Pretty, Irene 
Guijt, John Thompson e Ian Scoones, 
disponível em: pubs.iied.org/6021IIED

Listagem livre: 
Peça às pessoas para nomearem todos os itens que consideram relevantes para responder 
a uma pergunta específica. Por exemplo, pergunte: ‘quais são os animais que você gosta de 
comer?’. Essa abordagem evita o uso de uma lista pré-definida e deixa as pessoas à vontade, 
sendo um exercício relativamente fácil e participativo onde não há respostas erradas. 

Entrevistas baseadas em cenários: 
Peça aos participantes para considerarem e avaliarem uma variedade de diferentes cenários 
para o futuro. Por exemplo, pode-se usar esta ferramenta para perguntar às pessoas como 
suas vidas e hábitos mudariam se diferentes projetos alternativos ao consumo de carne 
de caça fossem implementados em suas comunidades. Essa abordagem vai lhe permitir 
conhecer melhor as opções preferidas localmente, além de prever como o desenho dos 
projetos propostos poderá afetar a natureza e as pessoas antes mesmo de serem 
implementados. Descreveremos os passos para aplicação de entrevistas baseadas em 
cenários na Etapa 4 (página 37). 

Calendários sazonais: 
Esta é uma forma participativa de 
compreender a variação sazonal de 
atividades como agricultura, caça e 
pesca, ou a disponibilidade de recursos 
naturais que podem funcionar como 
possíveis alternativas à carne de caça, 
incluindo peixes, plantas ou fungos. 
Você poderá usar os calendários 
para se informar sobre a variação 
sazonal da caça de animais silvestres 
e/ou o consumo da carne. Essa é 
uma entre as várias ferramentas que 
adotam a abordagem participativa de 
aprendizagem e ação. Há uma série 
de outras ferramentas disponíveis no 
Recurso B. 

Outras ferramentas úteis incluem: 

https://pubs.iied.org/6021IIED/
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Lista de verificação de viabilidade
Marque os itens que você pôde atender. 

 ■ Você conta com um financiamento a longo prazo adequado e um 
financiador comprometido?

 ■ Você conta com o suporte necessário para apoiar os participantes 
a alcançar o escopo e a realização do projeto?

 ■ Você já pensou em como apoiar e obter um consentimento livre, 
prévio e informado?

 ■ Você já considerou quais novas parcerias são necessárias para garantir 
o êxito do projeto?

 ■ A sua equipe possui as habilidades de pesquisa necessárias para o 
desenvolvimento do projeto?

Espere um momento 

Se você não pode satisfazer os critérios de viabilidade, você deve discutir os principais 
problemas com sua equipe de projeto e como você pode mudar sua abordagem para 
cumprir os critérios.

Se você puder responder a todas as cinco perguntas, vá para a Etapa 2.

Como foi? Agora você já tem condições 
de dizer se a ideia do seu projeto para 
a implementação de uma alternativa à 
carne de caça é viável.

Você atende a todos os cinco critérios 
de viabilidade? Há outros critérios 
relevantes no contexto em que sua 
equipe opera? Discuta isso com os 
membros da equipe do projeto.

Muito bem, você chegou ao 
final da Etapa 1 

A equipe do projeto deve estar habilitada a 
facilitar entrevistas e discussões em grupos 
focais, usando técnicas de aprendizagem e 
ação participativas. Caso esteja interessado 
em usar esses métodos de pesquisa, mas 
não tem as habilidades técnicas, providencie 
cursos/oficinas de treinamento para os 
membros da equipe do projeto. Não se 
esqueça de incluir no orçamento os gastos 
referentes ao treinamento.

Outra alternativa seria identificar parceiros 
que já tenham tais habilidades de pesquisa 
e análise em seu país como, por exemplo, 
um departamento universitário relevante, 
um instituto de pesquisa ou uma ONG. 
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Veado vermelho caçado na Amazônia central. Crédito: Karine Galisteo Diemer Lopes
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Etapa 2:  
Identifique as ameaças 
prioritárias à conservação e as 
principais partes interessadas

Na Etapa 1, você considerou se um projeto alternativo 
ao consumo de carne de caça era viável. Ao seguir 
para a Etapa 2, significa que você passou no primeiro 
ponto de verificação.

Na Etapa 2, você determinará se o consumo da carne de 
caça é uma ameaça prioritária, além de identificar os principais 
interessados. Iremos lhe guiar pelas principais tarefas de uma 
análise situacional e uma análise das partes interessadas. 
Um membro da equipe precisará realizar essas análises 
para facilitar a compreensão das oportunidades e desafios 
enfrentados pelas pessoas e pela natureza ao seu redor. Isso 
lhe ajudará a entender se um projeto alternativo ao consumo 
da carne de caça é uma resposta adequada e viável para as 
ameaças identificadas. 
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 □ Análise situacional: 
você identificou se o 
consumo de carne de 
caça representa uma das 
ameaças prioritárias? 
Uma análise situacional consiste em 
explorar os fatores-chave - ou motivadores 
da mudança - que afetam a conservação 
da biodiversidade na paisagem. Você e a 
sua equipe devem cooperar para criar um 
entendimento comum do contexto em que 
estão operando. Isso inclui os sistemas 
ambientais, sociais, econômicos, políticos 
e institucionais relevantes que afetam a 
conservação da biodiversidade. Ao obter 
um melhor entendimento desse contexto, 
você planejará melhor as metas, objetivos e 
atividades do projeto, tanto para alcançar a 
conservação da biodiversidade quanto para 
melhorar o bem-estar humano.

O consumo local da carne de caça é uma 
ameaça prioritária? Ou existem outras 
questões mais importantes? Uma análise 
situacional lhe ajudará a responder a essas 
perguntas, e a entender se um projeto 
alternativo ao consumo de carne de caça  
é uma resposta apropriada.

Existem duas maneiras de efetuar 
uma análise situacional: 

1. Uma ampla análise situacional explora as 
ameaças potenciais (diretas e indiretas), 
oportunidades e condições favoráveis 
na paisagem. Sugerimos adotar essa 
abordagem caso ainda não tenha 
identificado o consumo da carne de caça 
como sendo uma ameaça prioritária para a 
vida silvestre na área, quando comparado a 
outras ameaças possíveis.

2. Você pode restringir o foco de sua 
análise situacional apenas ao consumo 
de carne de caça. Essa abordagem 
permitirá que se analisem os problemas 
específicos com mais rigor. Sugerimos 
que adote essa abordagem caso já 
tenha identificado que o consumo de 
carne de caça é uma das possíveis 
ameaças à vida silvestre quando 
comparado a outras ameaças possíveis. 

O WWF sugere duas maneiras de realizar 
uma análise situacional: usando um 
modelo conceitual (um quadro básico e 
um diagrama de setas) ou uma chuva de 
ideias (“brainstorming”). A IUCN também 
descreve alguns princípios orientadores 
para as boas práticas, como garantir que 
sejam participativas, abrangentes, e que 
considerem as pessoas e a natureza.

Nesta etapa, nos concentraremos em 
explicar como efetuar uma análise 
situacional no contexto em que a caça 
e o consumo da carne de caça já foram 
identificados como uma ameaça prioritária 
(ponto 2 acima).

COMO REALIZAR UMA 
ANÁLISE SITUACIONAL PARA O 
CONSUMO DE CARNE DE CAÇA

 Tarefa 1.  Defina o escopo do projeto 

Defina a área-alvo coberta pelo projeto 
potencial e, portanto, os limites para esta 
análise situacional. Ao definir a área-alvo, 
tenha em mente a viabilidade do projeto 
avaliada na Etapa 1. É aconselhável avaliar 
um nível acima de sua área-alvo potencial 
como, por exemplo, unidades de bairro, 
distrito ou província, para que se possa adotar 
uma dinâmica mais abrangente ao projeto.

Etapa 2: Identifique as ameaças prioritárias à conservação e as principais partes interessadas
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 Tarefa 2.  Avalie o estado 
atual da natureza e as suas 
tendências, bem como as suas 
pressões e forças motrizes 

Considerando a área fonte da carne de caça 
consumida, definida na Tarefa 1, descubra 
como a caça e o consumo desta carne 
estão afetando a área-alvo (ecossistemas 
e pessoas). Explore os seguintes tópicos, 
usando fontes de informação existentes:

 • Qual é o estado atual dos recursos da 
vida silvestre e de seu habitat?

 • Como as condições ambientais 
mudaram nos últimos anos?

 • Alguma espécie está se tornando  
mais rara?

 • Houve alguma tentativa de lidar 
com essas tendências e pressões 
no passado?

 • Como e o que foi alcançado? 

 • O que as pessoas estão caçando e 
comendo, e isso gera alguma preocupação 
com os recursos da vida silvestre?

 • Existe alguma espécie protegida 
sendo caçada?

 • Existe algum sinal de ameaça 
pela caça e consumo de carne 
silvestre legalizados?

 • Existe algum indício de caça e consumo 
ilegais de animais silvestres? 

 • O que as pessoas comem 
regularmente?

Veja a caixa abaixo para perguntas que 
ajudam a indicar a sustentabilidade da caça 
ou do consumo.

Recurso C 

Neste recurso oferecemos mais 
informações sobre como realizar uma 
análise situacional:

The International Union for Conservation 
of Nature (IUCN) (2018) ‘Situation 
analysis – An approach and method for 
analyzing the context of projects and 
programme. Global M&E Initiative.’  
www.alnap.org/help-library/situation-
analysis-an-approach-and-method-for-
analyzing-the-context-of-projects-and

World Wide Fund for Nature (WWF) 
(2005) ‘Basic Guidance for Step 1.4 
– Situational Analysis. Resources for 
Implementing the WWF Standards’. 
www.conservationgateway.
org/Documents/7b_situation_
analysis_11_08_05.pdf

The Nature Conservancy (TNC) 
(date unknown) ‘Step 5 - Situation 
Analysis, Conservation Gateway’. 
www.conservationgateway.org/
ConservationPlanning/ActionPlanning/
Guidance/SituationAnalysis/Pages/
step-5-situation-analysis.aspx

The Conservation Measures 
Partnership ‘Open Standards for the 
Practice of Conservation’ V 4.0 (2020)
https://conservationstandards.org/
wp-content/uploads/sites/3/2020/12/
CMP-Open-Standards-for-the-
Practice-of-Conservation-v4.0-
English.pdf
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Se você não possuir os dados necessários para responder à pergunta sobre o que as pessoas 
estão comendo, você pode usar entrevistas ou diários com membros da comunidade. Consulte 
o Anexo 1 para as diferentes maneiras de obter essas informações. 

 Tarefa 3.  Pesquise e descreva 
a situação atual das pessoas 

É importante se ter uma visão clara da 
situação vivida por aqueles que consomem 
a carne de caça. Ao invés de focar em 
aspectos específicos da conservação, 
usando o escopo definido  
na Tarefa 1, explore o porquê das pessoas 
estarem comendo carne de caça, outras 
carnes e alimentos provenientes da 
floresta. As áreas a serem exploradas 
usando os dados à disposição incluem:

 • Condições financeiras: Qual é o 
acesso das pessoas à renda e/ou bens 
materiais? Isso é o resultado de conflitos 
provocados pela abertura de estradas, 
por exemplo? Como isso está afetando o 
consumo de alimentos?

 • Necessidades básicas: Qual é o 
acesso das pessoas às necessidades 
básicas, como comida, água, roupas 
e abrigo? Isso está mudando como 
resultado da chegada de novos projetos 
na área de infraestrutura, projetos 
comunitários ou conflitos? E como isso 
afeta a alimentação e o tipo de comida 
que as pessoas consomem? 

 • Saúde: As pessoas apresentam 
problemas de saúde relacionados à 
alimentação? Como essas preocupações 
têm mudado com o tempo? E como isso 
afeta o consumo de alimentos?

 • Mudança cultural: Há mudanças 
culturais em curso, como deslocamentos 
populacionais afetando os padrões de 
consumo? 

EXPLORANDO INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

Estimar a sustentabilidade da caça é um processo caro, demorado e, em certas situações, 
inviável para muitas instituições de pequeno e médio porte neste estágio de concepção 
do projeto. Mas existem alguns indicadores que, apesar de relativamente superficiais, são 
rápidos e úteis, e podem ser usados para começar a determinar se a caça e o consumo 
estão entre as principais ameaças à vida silvestre e, como tal, se um projeto alternativo é o 
melhor uso dos recursos do projeto. Usando entrevistas ou grupos de discussão, você pode 
explorar os seguintes pontos:

1. As pessoas notaram uma redução nas populações de espécies caçadas ao longo do 
tempo (mais de 5 a 10 anos, por exemplo)?

2. Os caçadores estão tendo que passar mais tempo, se deslocar mais ou armar mais 
armadilhas para pegar comida em comparação com 5 a 10 anos atrás?

3. As espécies que as pessoas comem estão mudando com o tempo? Como e por quê? 
As pessoas não conseguem mais comer as espécies de que gostavam?

4. As pessoas estão caçando ou comendo, de forma intencional ou oportunista, alguma 
espécie protegida?

Se a resposta a qualquer uma das perguntas acima for ‘sim’, pode haver alguma ameaça à 
sustentabilidade.
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 Tarefa 4.  Discuta a análise situacional e identifique os problemas que requerem mais atenção. 

Depois de concluir as Tarefas 1-3 da análise situacional, responda às seguintes perguntas para 
entender se um projeto alternativo ao consumo de carne de caça é uma resposta adequada e viável: 

QUAIS SÃO AS 
PRÓXIMAS ETAPAS?

Se você identificou que um projeto alternativo 
ao consumo de carne de caça não é 
apropriado (questões 1 e 2 acima) ou não tem 
o apoio da comunidade (questão 3), é melhor 
interromper as atividades.

Se você respondeu ‘não’ apenas à pergunta 
3, é aconselhável dedicar tempo extra para 
construir relacionamentos na comunidade, 
a fim de viabilizar um Consentimento Livre, 
Prévio e Informado (consulte a Etapa 1).  
Se a resposta a esta pergunta mudar para 
‘sim’, deve-se seguir para as próximas tarefas.

Se você respondeu ‘sim’ às três perguntas 
acima, você identificou um projeto 

alternativo ao consumo de carne de 
caça como uma ferramenta importante 
para lidar com as principais ameaças às 
pessoas e à conservação. Em seguida, 
você precisará concluir uma análise das 
partes interessadas, identificando os 
principais grupos de pessoas com interesse 
e influência sobre a caça e o consumo 
de animais silvestres ou em um projeto 
alternativo em potencial. Essa análise das 
partes interessadas é também importante 
caso tenha respondido ‘não tenho certeza’ 
à pergunta 3 acima. Isso te ajudará a 
identificar as comunidades e os grupos de 
atores com os quais é preciso entrar em 
contato para viabilizar o Consentimento 
Livre, Prévio e Informado do seu projeto.

A equipe do projeto ainda não 
sabe se as comunidades da 
área querem participar de um 
projeto alternativo ao consumo 
de carne de caça. 

Sim Não

Se a caça ou o consumo de carne de caça não representam uma 
ameaça para as populações da fauna silvestre, então não é necessário 
o desenvolvimento de um projeto alternativo ao consumo de carne de 

caça e os recursos estarão melhor alocados em outras atividades. 

Se as ameaças identificadas provém principalmente de fora da 
comunidade, é pouco provável que um projeto alternativo ao consumo 
de carne de caça dentro da comunidade seja a melhor solução, já que 

este não poderá enfrentar as ameaças externas. 

3. Existe o desejo por parte dos habitantes da área em participar de um projeto deste tipo?

As pessoas estão 
interessadas em trabalhar 
juntas para desenvolver 

um possível projeto 
alternativo ao consumo de 

carne de caça. 

As pessoas manifestaram 
claramente que não 

desejam participar de um 
projeto alternativo ao 
consumo de carne de 

caça. 

Não

2. As ameaças identificadas provém principalmente da(s) comunidade(s)-alvo? 

1. Você identificou que existe um problema de caça excessiva, ou com o consumo de carne de caça? 

Sim

Sim Não
Não 
está 

seguro
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 □ Análise das partes 
interessadas: você 
identificou as principais 
partes interessadas no  
uso e consumo de carne 
de caça? 
A análise das partes interessadas é uma 
ferramenta útil para identificar indivíduos 
(atores) e grupos de atores interessados 
e/ou com influência sobre uma questão 
específica, neste caso, a caça e o consumo 
de animais silvestres. Sugerimos realizar 
uma análise das partes interessadas para 
que você possa compreender os principais 
atores/grupos com os quais é preciso entrar 
em contato durante a concepção do projeto. 
Eles serão colaboradores em potencial, 
participantes ou pessoas importantes 
para compartilhar informações durante a 
concepção e implementação do projeto.

Você poderá fazer a análise das partes 
interessadas com a equipe do projeto, mas 
aconselhamos buscar a opinião de outras 
pessoas que trabalhem ou vivam na(s) 
área(s)-alvo do projeto, especialmente se esta 
for uma área nova do seu trabalho.

COMO CONDUZIR UMA 
ANÁLISE DE INTERESSADOS 
(VER O MODELO NA 
PRÓXIMA PÁGINA)

 Tarefa 1.  Quem são as 
partes interessadas? 

Trabalhando em grupo com sua equipe, 
considere todos os possíveis grupos de 
partes interessadas que podem ser:

a) diretamente envolvidas em um 
projeto alternativo ao consumo de 
carne de caça, ou 

b) afetadas direta, ou indiretamente, pelo 
projeto alternativo. As partes interessadas 
podem ser indivíduos, entidades formais, 
grupos reconhecidos, ou grupos de 
indivíduos afetados de forma semelhante. 

Grupos típicos de atores incluem:

 • Comunidades localizadas dentro 
e/ou ao redor da área protegida/ 
área de conservação, que podem 
ser representadas por acordos de 
lideranças locais existentes

 • Organizações de povos indígenas

 • Organizações de base comunitária, 
como cooperativas de agricultores e 
associações de mulheres

 • Grupos de interesse, como grupos 
sociais de comunidades com interesses 
comuns (grupos de mulheres, grupos 
de jovens); e outros com interesses 
baseados em recursos, como 
associações de pescadores

 • Grupos marginalizados nas 
comunidades que tendem a ser 
excluídos da tomada de decisões,  
como mulheres e algumas minorias 
étnicas e/ou religiosas

 • ONGs

 • Organizações do setor privado,  
com ou sem fins lucrativos

 • Agentes locais, estaduais, e nacionais.
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 Tarefa 2.  Quais são os interesses 
das partes envolvidas na caça e 
consumo de carne de caça? 

Para cada ator ou grupo de atores 
identificado, é preciso avaliar e chegar 
a um acordo sobre o nível atual de 
interesse na caça e consumo de carne 
de caça. Aqueles com interesse no tema 
representam quaisquer atores ou grupos 
de atores que poderiam ser:

a) diretamente envolvidos no projeto 
alternativo ao consumo de carne de  
caça ou;

b) afetados direta ou indiretamente  
pelo projeto.

O interesse pode ser avaliado como alto 
(***), médio (**), baixo (*) ou zero (). Se você 
determinar que o interesse é zero, esse ator 
não representa uma parte interessada e 
poderá ser excluído da lista.

 Tarefa 3.  Qual é o poder das 
partes envolvidas nos processos 
de tomada de decisão sobre a caça 
e o consumo de carne de caça? 

Promova o debate para chegar a um acordo 
quanto ao nível de poder de cada ator, ou 
grupo de atores, na tomada de decisão sobre 
a caça e o consumo de carne de caça.

Novamente, essa influência pode ser avaliada 
como alta (***), média (**), baixa (*) ou 
zero (). Considere se existem relações de 
poder desiguais entre mulheres e homens, 
diferentes grupos indígenas e não indígenas, 
ou entre atores comunitários e estatais, o que 
significa que alguns grupos terão menos voz 
que outros. 

 

Você conduziu uma avaliação valiosa 
para o desenho do seu projeto alternativo 
ao consumo de carne de caça.

Bom trabalho, você chegou ao 
final da Etapa 2

Planilha: Análise das partes 
interessadas

Utilize-a para completar sua avaliação, 
acrescentando mais linhas, caso seja 
necessário. 

Grupo de 
interessados

Provável 
interesse

Provável 
influência

Atores 
estatais

alto (***), 
médio (**), 
baixo (*) ou 
zero ()

alta (***), 
média (**), 
baixa (*) ou 
zero ()

Atores não 
estatais

alto (***), 
médio (**), 
baixo (*) ou 
zero ()

alta (***), 
média (**), 
baixa (*) ou 
zero ()
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Espere um momento 

Discuta com sua equipe do projeto o que você aprendeu na Etapa 2.  
Quando estiver pronto, passe para a Etapa 3.

Lista de verificação da Etapa 2 
Marque os itens que puderam ser atendidos. 

 ■ Análise situacional: você identificou se o consumo de carne de caça 
representa uma ameaça prioritária? 

 Esta informação vai lhe ajudar a definir o impacto esperado pelo seu projeto e os 
resultados a longo prazo, e também vai ajudar a construir uma teoria da mudança do 
projeto na Etapa 5. 

 ■ Análise das partes interessadas: você identificou as principais partes 
envolvidas e com poder de decisão quanto à caça e ao consumo de 
carne de caça?

 Isso lhe ajudará a considerar os requisitos de planejamento e recursos da teoria da 
mudança do seu projeto. Por exemplo, você pode entrar em contato com os principais 
interessados para que revisem sua teoria da mudança ou colaborem com o projeto. 
Isso ajudará a entender com quais comunidades e grupos de pessoas você precisa 
dialogar, pedir opinião e viabilizar o Consentimento Livre, Prévio e Informado.
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Etapa 2: Identifique as ameaças prioritárias à conservação e as principais partes interessadas

Etapa 3:  
Investigue por que as pessoas 
comem carne de caça 

Na Etapa 3, você já deve estar ciente se um projeto 
alternativo ao consumo de carne de caça é viável 
(Etapa 1), e se este é uma resposta adequada às 
principais ameaças à biodiversidade e às pessoas das 
comunidades-alvo (Etapa 2). Se esses pontos ainda 
não estiverem claros, volte para a Etapa 1 ou 2 antes 
de continuar. Se você está indo para a Etapa 3, você 
passou pelo segundo ponto de verificação.

Na Etapa 3, destacamos as melhores perguntas a serem 
feitas sobre as preferências, necessidades e restrições 
das pessoas em relação à carne de caça e suas 
alternativas. É importante investigar por que as pessoas 
comem carne de caça, pois se elas não quiserem ou não 
puderem mudar para outra alternativa, seu projeto não 
terá sucesso.
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Você pode pensar que já sabe por que as 
pessoas optam por comer carne de caça em 
áreas rurais. Os fatores mais comuns incluem 
a facilidade de acesso e o baixo custo. Porém, 
nem sempre é assim, e esses aspectos 
podem ser apenas uma parte da história.

Há pesquisas mostrando que outros fatores 
como preferências pelo sabor, aspectos de 
saúde e diferentes tradições também podem 
desempenhar um papel importante.

Esses fatores podem variar bastante entre 
as comunidades. Nós descobrimos que isso 
acontece na Reserva de Fauna de Dja, na 
República de Camarões, onde as razões 
para a caça e o consumo divergiam entre 
várias comunidades e diferentes grupos de 
pessoas. Isso comprova que quando algo 
funciona em uma comunidade, nem sempre 
o mesmo ocorre em outra. Não existe uma 
fórmula válida para todos.

3.1 COLETA DE INFORMAÇÕES: 
POR QUE AS PESSOAS COMEM 
CARNE DE CAÇA? 
Identificamos três questões abrangentes 
para lhe ajudar a entender porque as 
pessoas comem carne de caça, e para 
orientar o desenho de projetos alternativos 
ao consumo de carne de caça. 

□ Qual é a quantidade de carne de 
caça que as pessoas comem?

□ Quais são as carnes que as 
pessoas preferem ou evitam?

□ Quais são os motivos que 
orientam a preferência ou aversão 
a certas carnes?

Analisando cada uma das perguntas acima, 
detalhamos as principais questões a serem 
exploradas. Esta informação é vital para a 
concepção de um projeto alternativo que 
atenda às necessidades e preferências das 
pessoas nas potenciais comunidades-alvo. 
Essa análise também pode lhe ajudar a 
identificar as comunidades prioritárias para 
o projeto, além das principais diferenças 
entre elas, contribuindo para moldar a sua 
abordagem.

Se seus recursos forem limitados, você 
pode usar grupos focais, realizando debates 
separados com diferentes grupos de pessoas 
(jovens e idosos, mulheres e homens, povos 
indígenas e minorias religiosas ou étnicas).

Se você possuir mais recursos e 
capacidade, também poderá usar entrevistas 
semiestruturadas. Isso permitirá que você 
obtenha informações de uma grande amostra 
de pessoas e entenda como certas diferenças 
(por exemplo, idade, gênero, etnia ou modo de 
vida) afetam as preferências das pessoas.

Consulte o Anexo 2 para obter um modelo 
de entrevista semiestruturada. Você 

Espere um momento 

Na Etapa 3, você fará pesquisas com 
pessoas que podem estar envolvidas 
ou serem afetadas por um projeto 
de alternativo ao consumo da carne 
de caça. Ao longo do processo, 
você poderá descobrir algumas 
informações confidenciais sobre a 
caça ilegal ou insustentável. Antes de 
continuar, certifique-se de que tópicos 
como direitos humanos e questões 
éticas relacionadas à sua pesquisa, 
compartilhamento de resultados e 
desenvolvimento do projeto foram 
devidamente contemplados. Implemente 
medidas para proteger os participantes e 
suas comunidades. Consulte novamente 
a Etapa 1 para obter um resumo do 
Consentimento Livre, Prévio e Informado 
e questões éticas (página 10).

Etapa 3: Investigue por que as pessoas comem carne de caça 
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também poderá consultar as orientações de 
AAP (consulte o Recurso B na página 16) 
para obter mais ideias sobre como coletar 
essas informações. 

 □ Qual é a quantidade de 
carne de caça que as pessoas 
comem atualmente? 

Explore as seguintes questões: 

 Tarefa 1.  Com que frequência as 
pessoas comem carne de caça? 
Aqui, você deseja entender qual é a frequência 
com que as pessoas comem carne de caça - 
todos os dias, uma vez por semana ou uma vez 
por mês, por exemplo - bem como a quantidade 
de carne que elas costumam comer durante 
uma refeição. Explorar esta frequência lhe 
ajudará a entender qual é a alternativa mais 
viável e o quanto o consumo da carne de 
caça é importante para a segurança alimentar 
dessas pessoas. Por exemplo, um projeto que 
apresenta a alternativa de consumir carne de 
caça apenas uma vez por semana, sendo que a 
família consome carne de caça quatro vezes por 
semana, não alcançará o resultado desejado, 
já que as pessoas irão continuar caçando 
animais silvestres para ter o que comer nos 
outros dias. Talvez você já tenha coletado essas 
informações em sua análise situacional na 
Etapa 2, ou pode ter usado dados existentes 
que podem ser complementados com as 
pesquisas de campo adicionais. Ao escolher a 
abordagem para coletar os dados, tenha em 
mente que a taxa de caça ou de consumo pode 
mudar dependendo de mudanças sociais ou 
econômicas. Por exemplo, as pessoas ao redor 
da Reserva de Fauna de Dja relataram que, 
recentemente, seus esforços de caça e taxas 
de consumo diminuíram bastante durante a 
pandemia de Covid-19. Consulte o Anexo 1 
para sugestões sobre a coleta de dados ao 
longo do tempo, garantindo que eles não sejam 
influenciados por um evento específico e que 
reflitam aquilo que é consumido normalmente.

 Tarefa 2.  Já existem 
alternativas disponíveis?
Você deve investigar se alternativas legais e 
sustentáveis (carne de animais
domésticos, e outros alimentos da floresta) 
estão disponíveis e serão aceitos em 
substituição à carne de caça. Desenvolver 
o acesso a alternativas existentes pode ser 
mais simples do que incentivar mudanças 
totalmente novas. 

 Tarefa 3.  Se as alternativas 
existem, por que elas não 
estão sendo utilizadas? 
Por que a carne de caça ainda é consumida 
quando existem alternativas? O que está 
impedindo as pessoas de substituírem 
a carne de caça? As alternativas estão 
disponíveis em todos os meses ou apenas em 
certas épocas do ano? 

 Tarefa 4.  Quais são os potenciais 
problemas com a promoção 
dessas alternativas? 
Ao promover certa alternativa, existem 
consequências potenciais não intencionais? 
Por exemplo, a alternativa pode provocar 
maior perda de habitat para pastagens de 
gado, gerar a poluição do solo e da água 
através do uso de insumos artificiais ou 
fomentar a disseminação de doenças e 
espécies invasoras? Existe a possibilidade de 
haver consequências sociais que a princípio 
não pareciam tão óbvias?

Dica
Seja qual for o método que você for 
utilizar, pense em como você analisará 
os dados antes de começar. Caso você 
não tenha a capacidade de analisar 
uma grande quantidade de informações 
provenientes de entrevistas, opte por 
grupos focais e use cavaletes, quadros 
e cartolinas em sua dinâmica, ou faça 
anotações para coletar dados que você 
poderá discutir com a equipe do projeto. 
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Quais são as carnes que 
as pessoas preferem e 
quais elas evitam? 

É importante identificar as preferências 
alimentares das pessoas, porque uma 
alternativa à carne de caça deve ser algo 
apreciado pelo paladar de quem vai comê-la. 
Explore as seguintes questões: 

 Tarefa 1.  Quais são as carnes 
ou alimentos da floresta que as 
pessoas preferem comer? 

Use o método de listagem livre para pedir 
às pessoas que citem todas as ‘carnes’ 
preferidas. Estas podem incluir carne de caça, 
de animais domésticos, de peixes, e até de 
insetos ou outros alimentos considerados 
substitutos viáveis à ‘carne’. Ao fazer essa 
simples pergunta, a equipe do projeto poderá 
investigar com mais rigor:

a) Se alguma espécie ameaçada está sendo 
considerada uma preferência alimentar. 
Em caso afirmativo, esta espécie exigirá 
atenção específica em seu projeto  
(ver Etapa 4 sobre condicionalidade). 

b) Quais são as espécies não protegidas que 
as pessoas gostam de comer. Isso poderá 
sugerir alternativas legais às atividades 
de caça ou consumo ilegal a serem 
exploradas em seu projeto, desde que 
realizadas de forma sustentável  
(consulte Etapa 4).

Na Amazônia, peixes de água doce são uma 
potencial fonte alternativa de alimento à carne de 
caça. Entretanto, vários estudos demonstram 
que a disponibilidade de peixes e de animais 
caçados varia consideravelmente ao longo do 
ano, especialmente devido às variações sazonais 
no nível do rio. Durante a época seca, os peixes 
são a principal fonte de proteína. Porém, durante 
a época cheia, o nível dos rios cresce e inunda 
parte das florestas. Assim, os peixes ficam mais 
difíceis de capturar, e a carne de caça passa a 
ter maior importância. Em casos nos quais 
alternativas de alimento já estão disponíveis de 
forma sazonal, pode ser suficiente que o projeto 
foque apenas em suprir as lacunas temporais, 
nos períodos em que há maior necessidade de 
se consumir carne de caça.i 

Variações sazonais na Amazônia

PESQUISA

Listagem livre

A listagem livre convida as pessoas a citarem todos os itens relevantes a uma pergunta específica. Por 
exemplo, ao perguntar ‘quais são os animais que você gosta de comer?’, os participantes mencionam 
todos os animais que gostam de consumir. Isso pode ser seguido por uma simples análise dos animais 
mais mencionados e quão importantes eles são em termos de ordem de citação. Alternativamente, se a 
equipe tiver a capacidade técnica, você poderá fazer uma análise de saliência mais aprofundada sobre a 
importância de cada espécie. Para mais informações, visite: anthrotools.wordpress.com 
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Tucunaré pescado em rio na Amazônia central.  
Crédito: Thais Morcatty
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Pode haver uma diferença entre o que as 
pessoas comem regularmente, conforme 
estabelecido na Etapa 2, e o que elas 
preferem comer. 

 Tarefa 2.  Quais são as carnes 
ou alimentos da floresta que 
as pessoas evitam?

Essa pergunta pode ser respondida com 
listagem livre. A resposta garantirá que 
o projeto alternativo ao consumo de 
carne de caça não apresente uma opção 
alimentar evitada pelas pessoas. 

 □ Quais são as razões 
para se preferir ou evitar 
certos tipos de carne?

 Tarefa 1.  Por que as pessoas 
preferem ou evitam certas carnes 
ou alimentos da floresta? 

Para cada animal que as pessoas listam 
como preferido ou evitado, você deve 
simplesmente perguntar por quê. As pessoas 
podem fornecer respostas detalhadas ou 
uma resposta bastante simples que requer 
perguntas de acompanhamento para explorar 
melhor o que elas significam. Conversar 
sobre as experiências das pessoas é uma 
boa maneira de entender o que as motiva e 
as impede de comer os animais silvestres ou 
alimentos da floresta mencionados.

Para facilitar a análise desses dados, você 
pode categorizar as respostas das pessoas. 
Por exemplo, aqui estão algumas das 
principais razões dadas pelas pessoas para 
preferir ou evitar a carne de primatas em 
três comunidades em uma área de estudo 
na Amazônia central.iii Em seu projeto, pode 
sernecessário adicionar algumas categorias 
que representem o contexto: 

 • Aparência (antes ou depois do cozimento) 

 • Hábito 

 • Benefícios para a saúde

 • Preocupações com o estado de saúde

 • Legalidade (alguns animais são 
caçados ilegalmente) 

 • Tabu (relacionado à etnia, ao gênero  
ou à religião)

 • Sabor 

 • Tradição (relacionada à etnia, ao gênero 
ou à religião) 

 • Odor 

Etapa 3: Investigue por que as pessoas comem carne de caça

No Rio Jutaí, moradores das comunidades 
locais classificaram o tracajá (Podocnemis 
unifilis, uma tartaruga de água doce) 
como a espécie mais preferida para 
alimentação, mas poucas pessoas de fato 
consumiam a carne desta espécie com 
frequência em suas casas. Em contraste, 
apesar de preferirem menos a carne de 
cateto (Pecari tajacu, um porco do mato), 
famílias locais consumiam esta espécie 
com bastante regularidade.ii 

Preferências alimentares no 
Rio Jutaí, Amazônia central

PESQUISA 

Tracajá. Crédito: Thais Morcatty
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Pesquisas conduzidas no estado de Rondônia, na Amazônia ocidental, Brasil, 
mostraram que a queixada (Tayassu pecari), o veado vermelho (Mazama 
americana) e a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) foram alguns dos animais 
mais preferidos para consumo nas comunidades analisadas. Sabor da carne, 
abundância da espécie e tamanho do animal foram algumas das razões para 
preferência por essas carnes, enquanto o odor, a impalatabilidade, a similaridade 
com humanos, e a chance de contrair doenças foram razões para se evitar 
consumir carne de primatas na região.  

Preferências alimentares em Rondônia, 
Amazônia ocidental

PESQUISA

0%
Blue duiker

P
ro

po
rt

io
n 

of
 re

sp
on

se
s

Fish Pangolin Porcupine

25%

50%

75%

100%

Easy access

Easy prep

Habit

Health benefits

Law

Other

Taste

Tradition

Etapa 3: Investigue por que as pessoas comem carne de caça 



www.iied.org 33

3.2 ANÁLISE DA INFORMAÇÃO 
- O QUE SABEMOS SOBRE 
O PORQUE DAS PESSOAS 
COMEREM CARNE DE CAÇA?

 □ Reflita: o que as 
informações coletadas 
revelam para o desenho 
de um projeto alternativo à 
carne de caça? 

 Tarefa 1.  Compreenda 
os fatos relatados

Analise e entenda os dados obtidos 
na Etapa 3.1. Você pode fazer isso de 
diferentes maneiras. Se tiver recursos 
limitados, sugerimos que faça anotações 
dos relatos registrados no grupo focal 
e nas entrevistas, e discuta o que elas 
representam com a equipe do projeto. É 
bom lembrar que é sempre aconselhável 
estabelecer parcerias com pessoas que 

tenham a capacidade necessária para 
analisar os dados coletados ou investir 
na capacitação de sua equipe.

Investindo mais tempo na análise de 
dados pode-se identificar padrões 
interessantes que, de outra forma, não 
seria possível notar e cujo valor para o 
desenho do projeto é inestimável.

Dica
Peça ajuda com a análise de dados 
antes de iniciar sua pesquisa. Se 
você esperar até que a pesquisa seja 
concluída, o analista poderá identificar 
que faltam dados importantes ou 
dados que não foram coletados de 
maneira adequada para as análises 
que você deseja realizar. Isso pode 
significar que você não será capaz 
de responder às perguntas que está 
fazendo.

Etapa 3: Investigue por que as pessoas comem carne de caça
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 Tarefa 2.  Faça um resumo 
das informações

Use o Modelo de Relatório “por que as 
pessoas comem carne de caça” abaixo para 
resumir as informações que você obteve e 
analisou nas Etapas 3.1 e 3.2. 

Modelo de relatório: por que as pessoas comem carne de caça?

Qual é o uso que as pessoas fazem da carne de caça?

Com qual frequência as pessoas comem carne de 
caça (diariamente, semanalmente, mensalmente)?

O consumo é consistente ao longo do tempo ou 
varia (dependendo da estação do ano, dos eventos 
culturais/religiosos ou das celebrações)?

As pessoas consomem alguma espécie protegida?

Quais são as alternativas à carne de caça 
disponíveis?

E qual é a disponibilidade delas?

Quais são as carnes preferidas e evitadas? E por quê?

Quais são as carnes que as pessoas preferem  
e por quê?

Quais são as carnes que as pessoas evitam  
e por quê?

Como as carnes de animais silvestres se comparam 
a outras carnes ou alternativas de proteinas?

O que as pessoas consomem regularmente?

Qual alimento foi realmente consumido e como 
isso se compara às carnes disponíveis (questão 1) 
e àquelas citadas como preferidas ou evitadas 
(questão 2)?

Quais são as razões para as diferenças entre 
preferências e consumo real?

Espere um momento 

Reflita sobre a implicação que os relatos têm 
para a concepção de um projeto alternativo ao 
consumo de carne de caça.

Etapa 3: Investigue por que as pessoas comem carne de caça 
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Para as três perguntas acima, explore também o seguinte:

Existem diferenças importantes entre os diferentes 
grupos de pessoas - por exemplo, mulheres, 
homens, jovens, idosos, povos indígenas e minorias 
étnicas ou religiosas?

Existem diferenças importantes entre os tipos de 
famílias - por exemplo, de acordo com a renda 
ou famílias com diferentes tipos de meios de 
subsistência?

Existem diferenças importantes entre as 
comunidades-alvo em potencial? Por que?

Tendo respondido às perguntas acima, o que isso revela sobre o projeto alternativo ao 
consumo de carne de caça que você irá desenhar?

1. Qual é a espécie consumida ou caçada 
cuja sobrevivência é preocupante em 
termos de conservação? Considere as 
espécies de interesse para a conservação, ou as 
espécies importantes para a segurança alimentar 
local, que as pessoas estão caçando para obter 
alimento ou meios de subsistência.

2. Quando uma alternativa é necessária? 
Considere a frequência com que as pessoas 
consomem carne de caça, e se há algum problema 
de segurança alimentar em certas épocas do ano 
e/ou quando não há alternativas disponíveis. 

3. Quais são as alternativas possíveis? 
Considere os tipos de carne e alimentos da  
floresta que as pessoas consomem, o que  
preferem e o que evitam. Determine se  
alguma alternativa já está presente.

4. Quais são as barreiras e oportunidades 
para as alternativas identificadas? Ao 
promover essas alternativas, veja se poderá haver 
consequências indesejadas. 

5. A sua abordagem deve ter como alvo 
certos grupos de pessoas? Veja se certos 
grupos de pessoas caçam ou consomem 
espécies de interesse para a conservação mais 
do que outros ou se correm maior risco de 
insegurança alimentar. Nesse caso, as atividades 
do projeto podem se concentrar nesses grupos 
de pessoas, porém esteja ciente dos impactos 
que a sua decisão pode ter na dinâmica da 
comunidade ou da região.

Etapa 3: Investigue por que as pessoas comem carne de caça
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Você reuniu uma grande quantidade 
de informações para ajudar sua equipe 
a entender o motivo pelo qual as 
pessoas comem carne de caça em suas 
comunidades-alvo. Essas informações 

vão contribuir para a definição das 
alternativas à carne de caça que seu 
projeto pode apresentar. Os dados são 
imprescindíveis para criar os cenários na 
Etapa 4, além de mapear as atividades 
do projeto durante a criação de uma 
teoria da mudança na Etapa 5.

Parabéns! Você completou a 
Etapa 3

Espere um momento 

Não continue para a próxima etapa até ter concluído o Modelo de Relatório: por que as 
pessoas comem carne de caça? e até que toda a equipe do projeto esteja feliz com o 
resultado. Depois de concluído, prossiga para a Etapa 4. 

Lista de verificação da Etapa 3 
Marque os itens que puderam ser atendidos.

3.1  Coleta de dados - por que as pessoas comem carne de caça? 

 ■ Atualmente, qual a quantidade de carne de caça que as pessoas comem? 

 ■ Quais são as carnes que as pessoas preferem e as que elas evitam?

 ■ Quais são as razões para se escolher ou evitar certo tipo de carne?

3.2  Análise de dados - o que sabemos sobre o porquê das pessoas 
comerem carne de caça? 

 ■ O que as informações coletadas revelam sobre o desenho de um projeto 
alternativo ao consumo de carne de caça?

Etapa 3: Investigue por que as pessoas comem carne de caça 
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Etapa 4:  
Investigue as melhores 
opções de projeto 
alternativo ao consumo 
de carne de caça 

Até o momento, você já deve saber se um projeto alternativo 
ao consumo de carne de caça pode amenizar as ameaças 
à natureza (Etapa 2). Foi investigado o uso que as pessoas 
fazem da carne de caça, os alimentos preferidos, as 
alternativas viáveis e as razões pelas quais evita-se comer 
certos alimentos (Etapa 3). Agora, você pode seguir para o 
próximo ponto de verificação.

Na Etapa 4, você usará as informações que coletou e 
analisou sobre o porquê das pessoas comerem carne de caça. 
Mostraremos como fazer isso usando o método da entrevista 
baseada em cenários. Certifique-se de ter em mãos seu modelo 
preenchido ao fim da Etapa 3.
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Existem várias abordagens que podem ser 
usadas para explorar diferentes projetos 
alternativos e seus potenciais impactos 
nas pessoas e na natureza. Mostraremos 
como usar um método específico chamado 
“entrevista baseada em cenários”. Um 
cenário é uma breve descrição do futuro. Ao 
usar essa abordagem, sua equipe precisará 
projetar cenários que podem ser descritos 
em roteiros de entrevista básicos, voltados 
para os potenciais participantes do projeto. 
As entrevistas baseadas em cenários irão 
ajudar a avaliar a conveniência de diferentes 
projetos alternativos ao consumo de carne 
de caça. Por exemplo, você poderá avaliar o 
interesse por diversas alternativas à carne 
de caça, ou as preferências por certas 
abordagens; como no caso de se trabalhar 
com comunidades ou famílias, ou outras 
situações exigidas pelo projeto.

Você poderá analisar como os impactos 
causados por diversas alternativas ao 
consumo de animais silvestres repercutem 
na economia local, no meio ambiente e no 
bem-estar dos participantes. Em essência, 
esse método estimula o conhecimento sobre 
as opções preferidas localmente, e a forma 
como o desenho de projetos propostos 
poderá afetar a natureza e as pessoas antes 
de sua implementação.

 □ Qual é o tipo de 
alternativa à carne de caça 
mais adequado?

 Tarefa 1.  O que você quer saber? 

Pense nas perguntas-chave para as quais 
busca respostas usando a abordagem da 
entrevista baseada em cenários. Tratando-se 
de projetos alternativos ao consumo de carne 
de caça, sugerimos:

a. A caça aumenta, diminui ou permanece 
a mesma, em cada um dos cenários 
oferecidos? 

b. Por que a taxa de caça mudou, ou não? 

c. Por que o consumo mudou, ou não? 

d. Quem é mais afetado pelas mudanças 
nos hábitos de caça e consumo? 

e. Quais são os caminhos causais 
conectando as atividades do projeto 
alternativo às mudanças nos hábitos  
de caça e consumo?

 Tarefa 2.  Descreva a situação atual

Elabore um roteiro de entrevista baseado em 
cenários descrevendo a situação atual (linha 
de base), para cada comunidade- alvo. A linha 
de base considera que a vida dessas pessoas 
não mudará, a não ser que já existam 
mudanças em curso ou sendo programadas 
como, por exemplo a abertura de uma 
nova estrada ou a chegada de projetos de 
concessão de madeira.

Etapa 4: Investigue as melhores opções de projeto alternativo ao consumo de carne de caça
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 Tarefa 3.  Projete uma série 
de roteiros de entrevista 
baseada em cenários 

Use o Modelo de Relatório “quais 
cenários alternativos ao consumo de 
carne de caça funcionam melhor?” 
disponível na página 42 para projetar seus 
cenários de projetos alternativos ao consumo 
da carne de caça. Os cenários apresentados 
devem ser realistas, sustentáveis, 
culturalmente relevantes e amparados nas 
informações que você coletou nas Etapas 2 
e 3 (use o Modelo de Relatório “por que 
as pessoas comem carne de caça?” 
que completou no fim da Etapa 3).

É aconselhável criar de dois a oito cenários 
diferentes, e que cada um estabeleça um 
projeto alternativo ao consumo da carne de 
caça com peculiaridades próprias. Como 
na Tarefa 2, use um roteiro de entrevista 
simples (baseada em cenários) para 
descrever os diferentes projetos alternativos.

Certifique-se de que cada cenário mostre 
com clareza o tempo e esforço exigidos 
das pessoas, os benefícios (incluindo sua 
extensão e frequência), as condicionantes 
para o suporte ao projeto (como uma 
mudança na caça ou consumo da carne), 
a escala do projeto e, finalmente, a 
qualidade e duração do apoio fornecidos 
pela equipe do projeto.

 

 Tarefa 4.  Teste os roteiros de 
entrevista baseada em cenários

Antes de usar essa abordagem, teste os 
cenários com pessoas de diferentes idades, 
gêneros ou etnias (inclua os fatores com 
maior probabilidade de afetar cada cenário). 
Isso permitirá que você identifique os 
problemas com antecedência e os corrija a 
tempo. Quanto aos cenários, certifique-se de 
que sejam:

a. relevantes e bem compreendidos; e 

b. claramente ligados às mudanças na caça 
ou no consumo – quando comparados à 
situação atual. 

Dica
Você pode se basear em nossos 
roteiros de entrevista baseada em 
cenários disponíveis no Anexo 3. 
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 Tarefa 5.  Realize entrevistas 
baseadas em cenários 

É importante realizar as entrevistas com 
representantes de famílias, pois a caça 
e o consumo são geralmente atividades 
domésticas. Entreviste mulheres e 
homens, pois ambos costumam ter 
responsabilidades e barreiras diferentes 
na participação em projetos. Registre 
todas as percepções para garantir que 
o desenho final do projeto seja o mais 
inclusivo possível.

Ao entrevistar diferentes pessoas, você 
deve considerar fatores como idade, 
etnia, tamanho da família ou renda, e 
como eles influenciam em cada projeto. 
Famílias menores, mais pobres ou 
marginalizadas podem ter mais a perder 
com a participação em um novo projeto 
do que outras, ou podem ter menos 
disponibilidade de tempo livre e condições 
materiais para participar. A análise das 
partes interessadas realizada na Etapa 2 
irá lhe ajudar a identificar os principais 
grupos-alvo. 

Dica 
Lembre-se, um exemplo da 
abordagem baseada em cenários 
usada em nossa pesquisa, incluindo as 
perguntas de acompanhamento, está 
disponível no Anexo 3.

Espere um momento 

Se após testar as entrevistas baseadas 
em cenários você descobrir que 
nenhum dos projetos resulta em 
qualquer declínio significativo na caça 
ou no consumo, ou que as pessoas não 
gostam dos projetos, pare. Use esta 
informação como uma oportunidade 
para refletir e considerar porque isso 
acontece.

 • Seria devido a algumas de suas 
primeiras suposições não serem 
verdadeiras?

 • Ou porque os cenários não eram 
ambiciosos ou devido à insuficiência 
de recursos alocados (Etapa 1)?

 • Talvez as ameaças à biodiversidade 
não sejam impulsionadas pela caça 
e consumo da carne de caça pela 
comunidade (Etapa 2)?

 • Será que alguns fatores importantes 
para o consumo de carne de caça 
não foram capturados na Etapa 3?

 • Ou eles simplesmente não foram 
devidamente contabilizados na 
Etapa 4?

Refine as entrevistas baseadas em 
cenários e experimente novamente, 
se necessário, antes de passar para a 
próxima tarefa. 
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Leia cada roteiro de cenário cuidadosamente. 
Em seguida, tenha uma conversa individual 
para explorar o que cada pessoa pensa do 
projeto, e quais são as expectativas quanto 
às mudanças na caça ou no consumo 
(em resposta às perguntas identificadas 
na Tarefa 1) para cada cenário. Anote as 
respostas e prepare-se para fazer perguntas 
de acompanhamento, sobretudo quando 
alguém mencionar algo que você não havia 
considerado anteriormente.

 Tarefa 6.  Analise as entrevistas 
baseadas em cenários

Transcreva gravações ou notas para permitir 
a análise. Caso os recursos sejam limitados, 
faça as entrevistas em equipe e identifique 
os temas-chave que surgirem na Tarefa 5. 

Caso tenha condições, você pode usar 
vários softwares para codificar as entrevistas 
(por exemplo, uma planilha de Excel ou 
programas como o NVivo).

Lembre-se de explorar as diferenças nas 
percepções com base nas características- 
chave das pessoas, como gênero, idade 
e meios de vida. Você pode até realizar 
análises quantitativas sobre etnia ou religião. 
Isso lhe ajudará a entender se os homens 
preferem mais um determinado projeto em 
comparação às mulheres, ou se os padrões 
de caça e consumo dos idosos tendem 
a mudar menos que os dos mais jovens, 
por exemplo. Use as informações que 
você reuniu para completar o Modelo de 
Relatório “quais cenários alternativos 
ao consumo de carne de caça 
funcionam melhor?” 
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Modelo de Relatório: quais cenários alternativos ao 
consumo de carne de caça funcionam melhor?

Resuma as informações coletadas em uma entrevista baseada em cenários

Como a caça ou o consumo mudam em cada cenário?

Qual é a proporção de famílias relatando 
que sua caça aumentaria, diminuiria ou 
permaneceria estável em cada cenário?

Por que a taxa de caça muda, ou não?

Quem sofre mudanças na caça e no 
consumo?

Quais são os fatores-chave que influenciam na redução da  
caça e do consumo de carne de caça, e por quê?

A carne ou os alimentos alternativos da 
floresta promovem mudanças na caça ou  
no consumo?

O tipo de projeto alternativo (comida 
alternativa, renda alternativa ou ambos) 
influencia na mudança ocorrida?

Como a escala do projeto afeta/muda  
a caça ou o consumo?

As condicionantes associadas à participação 
no projeto afetam as mudanças na caça ou 
no consumo?

Qual é o projeto favorito e o menos preferido, e por quê?

Quais projetos são mais ou menos 
preferidos?

Por que as pessoas preferem mais 
determinado projeto?

Por que as pessoas não simpatizam com 
determinado projeto?

Quais são as principais razões apresentadas 
para as mudanças na caça ou no consumo 
como resultado dos projetos preferidos?

Para as três perguntas acima, explore também o seguinte:

Quais são as diferenças relevantes entre os 
diferentes grupos de pessoas - mulheres, 
homens, jovens, idosos, povos indígenas e 
minorias étnicas ou religiosas?

Etapa 4: Investigue as melhores opções de projeto alternativo ao consumo de carne de caça
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Quais são as diferenças relevantes entre 
os tipos de família - ricas e pobres, ou 
famílias com diferentes tipos de meios de 
subsistência?

Quais são as diferenças relevantes entre as 
comunidades-alvo potenciais? Por que isso 
acontece?

Tendo respondido às perguntas acima, o que isso nos diz sobre qual  
projeto de carne de caça deve-se levar adiante?

1. De acordo com a população local, 
qual é o projeto favorito? Considere as 
espécies de interesse para a conservação, 
ou aquelas importantes para a segurança 
alimentar local que estão sendo caçadas 
para alimentação ou subsistência.

2. O projeto preferencial também 
contribui para a redução da caça 
ou do consumo? Isso leva a outras 
mudanças que podem afetar a natureza ou 
as pessoas? Considere a frequência com 
que as pessoas comem carne de caça, e se 
há alguma questão de segurança alimentar 
em certas épocas do ano e/ou quando não 
há alternativas disponíveis.

3. Quais são os principais fatores de 
um projeto bem-sucedido? Como o 
projeto precisa ser desenhado para que a) 
as pessoas queiram participar e b) o projeto 
resulte na diminuição do consumo, sem 
grandes impactos negativos indiretos. Por 
exemplo, se estiver claro que as pessoas 
não gostam de projetos comunitários, 
certifique-se de que o projeto subsequente 
seja elaborado para permitir a participação 
individual das famílias.

4. A sua abordagem precisa adaptar-
se às diferentes famílias, grupos 
de indivíduos ou comunidades? Há 
diferenças a nível de família ou comunidade 
sinalizando que o projeto resultaria em maior 
diminuição da caça ou do consumo? Em 
caso afirmativo, considere se diferentes 
projetos precisam ser direcionados a 
diferentes grupos de  
pessoas, caso viável.
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Você está quase lá! Muito bem, 
você concluiu a Etapa 4

Lista de verificação da Etapa 4 
Marque aqueles que você pôde atender. 

 ■ Que tipo de alternativa à carne de caça poderia funcionar melhor? 

 As informações que você obteve nesta etapa irão te ajudar a construir uma teoria 
da mudança na Etapa 5. Em particular, elas te ajudarão a completar as tarefas para 
mapear as atividades e resultados de seu projeto alternativo ao consumo de carne de 
caça.

Espere um momento!

Antes de prosseguir para a etapa final, certifique-se de ter completado o Modelo de 
relatório: quais cenários alternativos ao consumo de carne de caça funcionam 
melhor? e que toda a equipe do projeto esteja satisfeita com o resultado.

Agora, você já tem uma boa ideia sobre 
o tipo de projeto alternativo ao consumo 
de carne de caça que poderia funcionar 
em suas comunidades-alvo.

Etapa 4: Investigue as melhores opções de projeto alternativo ao consumo de carne de caça
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Etapa 5:  
Aprimore seu projeto 
alternativo ao consumo 
de carne de caça 

Você chegou à etapa final do guia e pode passar para o próximo 
ponto de verificação. Até o momento, você já: 

 • Considerou os recursos e as parcerias necessárias para 
desenhar e implementar, adequadamente, um projeto alternativo 
ao consumo de carne de caça (Etapa 1)

 • Investigou as preferências e gostos alimentares das pessoas  
e o porquê (Etapa 2) 

 • Explorou o que as pessoas gostam de comer e porque (Etapa 3) 

 • Investigou diferentes cenários de projetos alternativos ao 
consumo de carne de caça (Etapa 4) 

Na Etapa 5, você vai aprimorar o desenho do seu projeto usando 
uma ferramenta de teoria da mudança, começando a pensar nas 
formas de monitorar e avaliar o projeto e buscando opiniões sobre 
o seu desenho. 

Ao final desta etapa, você terá concluído a fase de 
desenho do projeto e deverá estar bem-preparado para 
prosseguir com a sua implementação. 
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 □ Qual é a teoria da 
mudança para o projeto?
O que é uma teoria da mudança? 

A teoria da mudança é uma ferramenta de 
planejamento que mapeia a conexão entre 
as atividades e os resultados do projeto, 
seus objetivos a longo prazo e os impactos 

esperados. Esse processo de mapeamento 
ajuda a equipe do projeto a identificar e 
questionar as suposições (caixas com 
bordas tracejadas) levantadas sobre o 
projeto e os participantes, melhorando seu 
planejamento. Você usará as informações 
coletadas nas Etapas 2-4 para elaborar 
sua teoria da mudança. Veja nosso exemplo 
ilustrativo abaixo. 

Tarefa 1: Concorde
o impacto esperado 
do projeto

Tarefa 2:  Defina 
seus resultados 
de longo prazo

Tarefa 3: Mudanças 
articuladas 
necessárias para 
atingir a meta de 
longo prazo

Tarefa 4:  
Atividades de 
mapeamento

Tarefa 5:  
Resultados do 
mapeamento

Redução da pressão sobre a vida 
silvestre devido à caça ilegal.

Construir tanques de piscicultura domésticos, que geram 
alimento e renda, como preferido pela população local.

O pessoal 
do projeto 
organiza o 
apoio 
veterinário 
durante o 
curso do 
projeto.

O pessoal do 
projeto garante 
acesso contínuo 
aos insumos, 
materiais e apoio 
necessários para 
a participação 
contínua.

As pessoas deixarão 
de comer carne de caça se a 
alternativa for mais fácil 
de acessar do que a caça.

Os cenários e o trabalho 
anterior realizado nas etapas 
1-4 identificaram uma alternativa 
culturalmente aceita, preferida e 
realista para as pessoas.

O peixe atuará 
como uma carne 
alternativa para o 
lar, ao invés de uma  
fonte de renda.

Não existem barreiras 
externas ao acesso a 
este suporte (por 
exemplo, infraestrutura  
ou barreiras legais).

Tarefa 6: Clarificando 
suposições

A caça ilegal de espécies 
para consumo para.

As pessoas precisam de fontes 
alternativas de carne que sejam 
mais facilmente acessíveis do 
que as espécies caçadas.

O pessoal do 
projeto deve 
conduzir oficinas 
de treinamento 
com parceiros 
para instruir as 
famílias sobre 
como construir e 
manter um lago.

Etapa 5: Aprimore seu projeto alternativo ao consumo de carne de caça
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Antes de iniciar sua teoria da mudança, 
pense cuidadosamente sobre as razões 
pelas quais está fazendo isso, e como o fará. 
Considere o seguinte:

 • Quem usará a teoria da mudança 
e por quê? Uma teoria da mudança 
é uma maneira útil para a equipe do 
projeto testar suas suposições a respeito 
de como as atividades alcançarão os 
resultados pretendidos e o impacto 
esperado. A teoria da mudança pode ser 
útil, inclusive, para envolver financiadores 
no desenho de seu projeto.

 • Qual é a melhor maneira de se 
construir uma teoria da mudança? 
Você tem duas opções. Uma delas é 
organizar uma reunião/workshop para 
que a equipe do projeto e as partes 
interessadas trabalhem em parceria. A 
outra opção é pedir a um membro da 
equipe que prepare um rascunho, que 
pode ser revisado e editado por colegas 
e partes interessadas, em uma reunião/
workshop.

 • Quem vai liderar o trabalho? Ter 
um profissional externo para conduzir o 
workshop de desenvolvimento da teoria 
da mudança é o ideal, pois permite todos 
os membros do projeto a participarem do 
processo. Se isso não for possível, peça a 
um dos membros para ser o facilitador.

 • Como facilitar o envolvimento das 
partes interessadas? Você deve garantir 
a participação das partes interessadas, 
em particular das comunidades locais, no 
desenvolvimento da teoria da mudança 
e no teste de suposições. A análise das 
partes interessadas (Etapa 2) servirá para 
identificar os principais atores a serem 
convidados para participar da reunião ou 
do workshop. Por outro lado, você poderá 
preparar um rascunho da teoria da mudança 

com a equipe do projeto e, em seguida, 
pedir a opinião dos diferentes atores.

 • Como permitir que o desenho 
seja iterativo? A idealização de uma 
teoria da mudança pode ser iterativa, o 
que significa que você poderá revisitá-
la regularmente para fazer mudanças 
e melhorias. Por exemplo, você pode 
começar com uma grande visão, mas 
depois precisar reconsiderar seu 
orçamento e capacidade, e fazer os 
ajustes necessários. Ao desenvolver o 
projeto, sugerimos verificar regularmente 
sua teoria da mudança em equipe, 
bem como construir parcerias e buscar 
opiniões de um grupo mais abrangente.  
 
Você saberá que possui uma boa teoria 
da mudança quando ela for confiável, 
alcançável e apoiada pelas partes 
interessadas, em particular por aqueles 
que estarão diretamente envolvidos no 
projeto. A seguir, descrevemos as tarefas 
básicas para desenvolver uma teoria da 
mudança:

 Tarefa 1.  Concordar sobre o 
impacto esperado para o projeto

O impacto é o ponto de partida para a 
teoria da mudança: a meta que você está 
tentando alcançar. A definição do impacto 
deve descrever com objetividade a mudança 
ampla, ou de longo prazo, que se deseja 
obter. Escolha um título simples e direto 
para ajudar financiadores e outras pessoas 
a entenderem quando o projeto atingiu o 
seu objetivo. Use as informações da análise 
situacional da Etapa 2 para ajudar a definir 
o impacto do projeto. 

Por exemplo, ‘Redução da pressão sobre 
a vida silvestre devido à caça ilegal para 
consumo’.
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 Tarefa 2.  Defina seus 
resultados de longo prazo 

Em seguida, trabalhando de trás para frente 
a partir do impacto esperado, considere 
quais são as mudanças que precisam 
acontecer para alcançá-lo. Você poderá 
identificá-las pensando nas causas do 
problema principal que está tentando 
resolver (identificado nas Etapas 2 e 3).

Certifique-se de que os resultados de 
longo prazo sejam mensuráveis (consulte a 
próxima seção para saber como monitorar e 
avaliar o projeto). Novamente, você poderá 
usar as informações da análise situacional 
da Etapa 2 para articular os resultados de 
longo prazo.

Por exemplo, para contribuir para o impacto 
de longo prazo declarado, a caça ilegal 
de espécies para consumo precisa ser 
interrompida ou reduzida.

 Tarefa 3.  Articule a(s) mudança(s) 
necessária(s) para atingir seu 
objetivo de longo prazo

Considere quais mudanças devem acontecer 
antes que seus resultados de longo prazo 
possam ocorrer. Algumas informações de sua 
análise situacional, na Etapa 2, podem ajudar 
nessa tarefa, mas consulte o que aprendeu 
na Etapa 3 sobre o porquê as pessoas 
comem carne de caça. 

Por exemplo, as pessoas precisam de 
fontes alternativas de carne que sejam 
mais fáceis de acessar do que as espécies 
caçadas.

 Tarefa 4.  Mapeie suas atividades

Pense sobre quais atividade(s) ajudará(ão) a 
trazer a mudança necessária para alcançar os 
resultados esperados. É aconselhável traçar 

as atividades do projeto escolhido, conforme 
identificado na Etapa 4. Esta é uma boa 
oportunidade para discutir o quão bem suas 
atividades irão proporcionar os resultados 
esperados, e pode levar a algumas revisões  
do que você faz e de como o faz.

Por exemplo, para alcançar os 
resultados intermediários, você pode 
desejar estabelecer viveiros de peixes 
preferidos pela população local, que 
sejam administrados a nível de família 
e que gerem alimento e renda em uma 
base autossustentável e de longo prazo.

 Tarefa 5.  Mapeie seus resultados

Tendo planejado suas atividades, considere 
alguns dos possíveis resultados.

Por exemplo, a fim de estabelecer viveiros 
de peixes preferidos pela população local 
que sejam administrados a nível de família 
e que gerem alimentos e renda a longo 
prazo e de forma autossustentável, a 
equipe do projeto deve:

 • Realizar XXX workshops em 
colaboração com parceiros para 
treinar famílias em como construir e 
manter um viveiro de peixes

 • Construir XXX viveiros com XXX  
famílias participantes 

 • Organizar apoio veterinário para visitar 
as comunidades a cada XX meses 
durante o curso do projeto

 • Garantir que os participantes tenham 
acesso contínuo e ininterrupto 
a insumos, materiais e suporte 
necessários para permitir a  
participação contínua.
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 Tarefa 6.  Esclareça as suposições

Documente as suposições que você possa 
ter feito ao desenhar a teoria da mudança. É 
importante identificar essas suposições, pois:

 • Elas irão lhe ajudar a identificar os 
fatores que afetarão o êxito do seu 
trabalho, e que você poderá precisar 
monitorar (veja a seção sobre M&A)

 • Elas irão ajudar a verificar a potencial 
existência de consequências involuntárias

 • Elas ajudarão a moldar como você deve 
implementar o projeto para maximizar o 
seu impacto.

 Tarefa 7.  Estabeleça cronogramas 
e faça o planejamento dos recursos

Crie cronogramas com marcos temporais 
para acompanhar a execução das atividades 
e conferir os resultados. Isso irá definir as 
expectativas sobre como e quando monitorar 
o processo. Discuta abertamente os recursos 
ou habilidades necessárias e disponíveis a 
você para desenvolver o projeto. Você já terá 
considerado esses pontos de forma mais 
ampla na Etapa 1, mas agora que identificou 
o projeto que pretende implementar, revisite 
as seguintes questões com a sua equipe:

 • Suporte ao projeto (equipe)

 • Liderança de treinamento  
técnico, workshops e projetos  
de demonstração

 • Fornecimento de insumos de  
alta qualidade e acessíveis

 • Fornecimento de cuidados 
veterinários e suporte técnico  
para criação de animais

 • Apoio às pessoas para venderem 
seus produtos (seja por meio da 
criação de novos mercados ou 
facilitando o acesso a mercados 
existentes) e compartilhamento de 
informações sobre os mercados  
com os participantes do projeto.

 • Monitoramento e avaliação do 
progresso e impacto do projeto  
(se o projeto mudou a situação,  
como e de que forma). 

Você pode usar a análise das partes 
interessadas definidas na Etapa 2 para 
identificar possíveis colaborações que 
possam ser úteis para o projeto.
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 □ Como monitorar e 
avaliar o seu projeto?
Nunca é cedo demais para começar a pensar 
sobre como você irá monitorar e avaliar o 
projeto alternativo ao consumo de carne de 
caça, incluindo seu progresso, desempenho, 
sustentabilidade e impactos esperados para 
a conservação e o bem-estar humano. Os 
processos de monitoramento e avaliação 
(M&A) são muitas vezes negligenciados, 
mas deveriam representar cerca de 10% 
do orçamento total do projeto. Definir o 
orçamento, o tempo e recursos adequados 
para M&A ajudam a entender melhor as 
ações que estão funcionando, as que não 
estão funcionando, além dos impactos de 
seus esforços.

A seguir, destacamos as principais 
considerações para o M&A de seu projeto. 

1. O que você precisa saber? 

Para um projeto alternativo ao consumo de 
carne de caça, você precisa saber:

 • Qual é a situação atual (a linha de 
base)?

 • O projeto resultou em benefícios 
ambientais, como um declínio na caça 
ilegal ou uma redução na caça de 
espécies-alvo?

 • O projeto resultou em melhorias no 
bem-estar, segurança alimentar ou 
meios de subsistência?

 • O projeto planejou adequadamente 
todas as atividades, em termos de 
financiamento, pessoal e tempo? 

2. Quais são os dados que precisam 
ser coletados? 

Pense sobre as variáveis que você irá 
monitorar; isso depende dos objetivos 
e das questões centrais do projeto. Por 
exemplo, para saber se a taxa de caça 
mudou ao longo do tempo, você precisa:

a. saber qual era a taxa de caça antes do 
início do projeto (a linha de base) e;

b. coletar dados sobre a taxa de caça  
ao longo do projeto.

As variáveis que precisam ser 
monitoradas determinarão o desenho 
e as despesas do projeto. Portanto, 
considere-as desde o início, e avalie se o 
monitoramento é viável, considerando o 
tempo e os recursos disponíveis. 

3. Quais são os métodos a serem 
utilizados? 

Tendo determinado o que precisa ser 
monitorado, você deverá escolher os 
métodos mais adequados para fazê-lo.  
Há uma variedade de métodos ecológicos  
e sociais possíveis de serem usados. 

4. Monitoramento para gestão 
adaptativa

Estabelecer um processo robusto de 
monitoramento e avaliação lhe permite 
testar e melhorar o seu projeto por meio 
de um processo de gestão adaptativa. 
Isso possibilita que você tenha base para 
as decisões futuras. Compartilhar os 

Recurso D

Recomendamos orientação sobre 
M&A da iniciativa de Avaliação de 
Conservação, que o Prism projetou, 
com algumas ferramentas para avaliar 
resultados e impactos de pequenos 
e médios projetos de conservação. Ir 
para: www.conservationevaluation.org

Etapa 5: Aprimore seu projeto alternativo ao consumo de carne de caça
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resultados da avaliação ajuda a promover 
a transparência e a criar uma base de 
evidências para o aprendizado. Lembre-se de 
que os resultados ou impactos negativos, ou 
não-intencionais, são tão importantes de se 
identificar e relatar quanto os positivos. 

 □ O que as comunidades 
pensam sobre o projeto 
alternativo à carne de 
caça? 
Agora chegou a hora de compartilhar a 
proposta do projeto alternativo ao consumo 
de carne de caça para entender as opiniões 
das comunidades-alvo. Isso poderá ser 
feito em uma reunião com os potenciais 
participantes do projeto na comunidade, ou 
com a comunidade em geral, para que todas 
as pessoas tenham acesso facilitado às 
informações do projeto.

 Tarefa 1.  Compartilhe as informações 
que você obteve no trabalho de 
campo junto às comunidades

Você precisará resumir as informações nos 
formatos apropriados para os membros da 
comunidade, incluindo:

1. Resultados das entrevistas sobre  
“por que as pessoas comem carne  
de caça” (Etapa 3),

2. Resultados das entrevistas baseadas em 
cenários sobre os diferentes desenhos 
de projetos alternativos ao consumo de 
carne de caça (Etapa 4),

3. Como a equipe do projeto usou essas 
informações para criar o escopo do 
projeto e uma teoria da mudança.

 Tarefa 2.  Procure saber as 
opiniões das comunidades

Dê tempo para que as comunidades 
compartilhem seus comentários sobre o 
escopo do projeto e a teoria da mudança.  
É aconselhável verificar se as comunidades 
concordam com as principais premissas 
descritas na teoria da mudança, como:

 • As conexões entre as atividades do 
projeto e os resultados esperados. As 
atividades fornecerão uma alternativa 
conforme o previsto? Ou elas vão gerar 
renda adicional (as pessoas irão vender a 
fonte de alternativa e continuarão a caçar 
para obter alimentos)?

 • Os fatores contextuais ou ambientais 
que podem influenciar os resultados 
alcançados, Há entraves relevantes para 
a participação e repartição dos benefícios 
do projeto? Por exemplo, a corrupção 
local pode representar uma ameaça 
real ao êxito do projeto, impedindo que 
pessoas que deveriam se beneficiar o 
sejam de fato. Essas barreiras devem ser 
identificadas e solucionadas com rapidez 
para evitar que os participantes desistam.
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 Tarefa 3.  Continue com o 
processo de Consentimento 
Livre, Prévio e Informado

Solicite consentimento para prosseguir com 
o projeto. Você deve ter clareza sobre os 
benefícios e os possíveis custos e riscos da 
participação no projeto. A equipe do projeto 
deve obter o Consentimento Livre, Prévio e 
Informado para passar da etapa do desenho 
do projeto para a a sua implementação. Uma 
maneira de fazer isso é redigindo um acordo 
escrito, explicando de forma clara e objetiva os 
pontos acordados entre a equipe do projeto 
e as comunidades participantes. O acordo 
deverá indicar claramente: 

 

 

 •  As expectativas de ambas as partes: o 
que as comunidades participantes podem 
esperar da equipe do projeto e o que 
a equipe do projeto pode esperar das 
comunidades (incluindo condições, regras 
ou sanções)

 • Como as informações coletadas pelo 
projeto serão usadas

 • O cronograma para o envolvimento ao 
longo do projeto

 • Os processos de busca e resposta aos 
comentários da comunidade durante a 
implementação do projeto.

Espere um momento

Discuta seus planos com a equipe do projeto. Se você precisar fazer alterações a partir de 
opiniões da comunidade, faça-as antes de continuar. Se estiver certo de que seu desenho 
leva em consideração cada uma das cinco etapas descritas, você está pronto para começar 
a implementar seu projeto.

Agora você concluiu todas as etapas referentes ao desenho de seu projeto alternativo 
ao consumo de carne de caça. Ao completar a Etapa 5, você deve ter elaborado sua 
teoria da mudança, iniciado o planejamento do monitoramento e avaliação, compilado 
as opiniões dos participantes, e finalizado o processo de obtenção de consentimento 
das comunidades-alvo.

Parabéns! Você chegou ao fim do guia! 

Lista de verificação Etapa 5
Marque aqueles que você pode atender. 

 ■ Qual é a teoria da mudança para o seu projeto?

 ■ Como você monitorará e avaliará seu projeto?

 ■ O que as comunidades pensam sobre o projeto alternativo ao consumo da 
carne de caça?

Etapa 5: Aprimore seu projeto alternativo ao consumo de carne de caça
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Anexos

Criação de galinhas por moradores do 
Rio Jutaí. Crédito: Thais Morcatty
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Método Vantagens   Limitações 

Instantâneo - Peça 
aos entrevistados 
para lembrar o que 
comeram no dia 
anterior ou nos dias 
anteriores à coleta de 
dados. 

Possui boa chance de 
recuperação confiável; as 
pessoas podem se lembrar 
melhor do que comeram nos 
dias anteriores do que em uma 
semana anterior, por exemplo.

Pode apresentar muitas variações. 
Por exemplo, o que as pessoas 
comeram nos dias anteriores pode 
não refletir o que costumam comer 
durante o ano. Requer uma pergunta 
de acompanhamento para saber se 
o que o indivíduo consumiu naquele 
dia é percebido como habitual ou 
particular de algum modo.

Padrões habituais 
- Pergunte aos 
entrevistados o que 
costumaram comer 
durante uma ou mais 
semanas anteriores à 
coleta de dados.

É uma maneira direta de obter 
informações sobre o que as 
pessoas comem ao longo 
de algumas semanas, e uma 
forma mais direta de saber se o 
consumo recente é habitual ou 
não. 

Novamente, o uso desse método 
pode não refletir o que é consumido 
durante todo o ano, pois o consumo 
pode mudar sazonalmente. Como tal, 
o método pode precisar ser repetido 
ao longo do ano para reduzir a 
variação.

Calendários Se preenchidos corretamente, 
os calendários são muito 
precisos, pois eliminam a 
necessidade de as pessoas se 
lembrarem do que comeram. 

Preparar o calendário e mostrar às 
pessoas como preenchê-lo requer 
capacidade técnica, assim como a 
coleta de dados. Os participantes 
podem achar que é muito demorado 
para ser realizado.

Anexo 1. Métodos para coletar dados sobre os padrões de 
consumo das pessoas 
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Anexo 2. Pesquisa domiciliar: compreendendo os 
fatores determinantes para a escolha da carne de 
caça como alimento 
Aqui está um exemplo da ferramenta de entrevista semiestruturada que pode ser usada na 
Etapa 3 deste guia. Este é apenas um exemplo, e pode não ser aplicável em outras situações, 
mas oferece uma ideia dos tipos de perguntas que podem ser feitas.

1. Preparação para a entrevista

1.1 Entrevistador 

1.2 Data

1.3 Comunidade  1     2    3     4 

1.4 Número da casa

1.5 Número do respondente

2. Socioeconomia 

2.1 Gênero  Homem      Mulher

2.2 Idade

2.3 Educação  Primário   Secundário   Superior    Nenhum 

2.4 Etnia  Yagua       Yanomami      Krenak 
 Colono  Ribeirinho  
 Outro (indique)____________ 

2.5 Ocupação(ões): [selecione todas as 
que se aplicam] 

 Agricultor      Caçador      Pescador 
 Outro (indique) ____________ 

2.6 Qual é a sua ocupação principal? 
[Selecione um]

 Agricultor     Caçador     Pescador  
 Extrator de madeira   Comerciante
 Outro (indique) ____________ 

3. Avaliação das condições financeiras (observe que estes indicadores foram 
desenvolvidos e usados em outros contextos. Outros indicadores podem ser 
aplicáveis à sua área de estudo). 

3.1 O seu telhado é de metal ou palha?  Metal     Palha 

3.2 A sua casa possui piso de concreto?  Sim       Não

3.3 Você possui meio de transporte?  Sim       Não

3.4 Você possui celular?  Sim       Não

3.5 Você possui uma propriedade que 
gera renda? Se sim, qual é  
o tamanho dela?

 Sim       Não  
Se sim: tamanho aproximado em ha:

3.6 Quão estável é sua geração de 
renda ao longo do ano?

 Eu não tenho renda 
 Alguma renda ao longo do ano 
 Renda suficiente durante todo o ano 

3.7 Você acha que a sua família é uma 
das mais pobres, mais ricas ou de 
riqueza média em comparação com 
outras famílias em sua comunidade? 

 mais pobre     pobre     média     próspero 
 mais rico 
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4. Atualmente, quanta carne de caça as pessoas comem e que proporção ela 
representa na dieta?

4.1 Você come carne? [selecione um]  Sim     Não

4.2 Se não, por quê? [questão aberta]

4.3 Com que frequência você come 
carne de caça? [selecione um]

 todos os dias     a cada dois dias 
 uma vez por semana    duas vezes por mês 
 uma vez por mês     algumas vezes por ano  
 nunca 

4.4 Você come carne de caça 
regularmente durante todo o ano,  
ou há épocas do ano em que você
come mais e outras em que come 
menos? [selecione um]

  Durante todo o ano     depende 

4.5 Se ‘depende’, quando você come 
mais / menos e por quê? [Pergunta 
aberta]

4.6 Você tem outras fontes de proteína 
(por exemplo, criação de animais 
domésticos, pesca, compra carne 
no mercado, alimentos da floresta)? 
[selecione um]

 Sim     Não

4.7 Se sim, quais são essas alternativas? 
[questão aberta]

4.8 Em caso afirmativo, as alternativas 
estão disponíveis durante todo o ano 
ou apenas durante alguns meses? 
[selecione um para cada alternativa 
mencionada]

 Durante todo o ano    certos meses

4.9 (Em certos meses) Quando você tem 
acesso a essas fontes e por que só 
nesse período? (Especifique meses /
estações e motivos)
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4.10 Você acredita que consegue proteína 
suficiente para si e a sua família? 
[selecione um]

 Sempre    Maioria das vezes     
 Raramente  Nunca 

4.11 Essa quantidade de proteína é 
garantida o ano todo?

 Sim     Não [selecione um]

4.12 Se não - por que não? Quando isso 
varia e por quê? (Especifique os 
meses e motivos)

4.13 Se sim – por que é constante / ou 
sempre raro? 

5. Preferências alimentares (para entender as preferências pelas carnes e as 
motivações para comer estes alimentos) 

5.1 O que você comeu ontem?  
[Questão aberta]

5.2 Você come esse alimento 
usualmente durante o ano?

 Sim     Não

5.3 Que tipo de carne você come com 
mais frequência? [selecione um]

 carne de caça      carne de animal doméstico 
 peixe     outros

5.4 Se outro, por favor indique qual

5.5 Por que você come esta carne com 
mais frequência? [selecione aqueles 
que se aplicam]

 gosto     tradição      religião     saúde  
 facilidade de preparação    dinheiro  
 legislação     facilidade de acesso     outro 
(indique)________ 

5.6 Você poderia explicar melhor esses 
motivos? [Questão aberta]

5.7 Quando/se você tem acesso a 
outra proteína, prefere comer carne 
de caça ou a proteína alternativa? 
[selecione um]

 Carne de caça       Alternativa
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5.8 Por que você escolhe comer esse 
tipo de carne? [questão aberta]

Carnes preferidas 

5.9 Quais carnes/espécies você mais 
gosta de comer? [listar em ordem]

5.10 Para cada espécie citada em 5.9, 
explique os motivos da sua escolha. 
[selecione aqueles itens que se 
aplicam a cada uma das espécies 
citadas]

 gosto      tradição     religião     saúde  
 facilidade de preparação     dinheiro    
 legislação      facilidade de acesso  
 outro (indique)________

5.11 Você poderia explicar melhor esses 
motivos? [Questão aberta]

Carnes evitadas 

5.12 Tem alguma carne/espécie que você 
não gosta de comer? Você pode 
listar elas? [Listar em ordem]

5.13 Para cada espécie citada em 5.12, 
por que você não gosta dela? 
[Selecione as que se aplicam]

 gosto      tradição     religião 
 saúde     dinheiro     legislação 
 outro (indique)________

5.14 Você poderia explicar mais sobre 
esses motivos? [Questão aberta]

6. Fim da pesquisa 

6.1 Você tem mais alguma coisa 
que gostaria de compartilhar ou 
acrescentar ao que conversamos? 
[abrir]

6.2 Horário de término da entrevista

AGRADEÇA - TERMINAR PESQUISA 
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Anexo 3. Entrevista Baseada em Cenários 
Aqui está um exemplo de entrevista baseada em cenários que pode ser usada na Etapa 4 deste 
guia. Este é apenas um exemplo, e pode não servir em outras situações, mas oferece uma ideia dos 
tipos de perguntas que podem ser feitas.

ENTREVISTA DE CENÁRIOS 

INFORMAÇÕES DE BASE 

Data:

Entrevistador: 

Número de gravação: 

Nome do participante:

Nome/número da casa:

SITUAÇÃO ATUAL: Não há projetos alternativos ao consumo de carne de caça (atualmente). 
Algumas famílias criam galinhas para ocasiões especiais/momentos de dificuldade. O cacau é 
uma fruta comercial importante para muitos na comunidade, embora o acesso ao mercado seja 
difícil. Alguns moradores pescam peixes, principalmente durante a estação da seca.

Cenário 1: Situação atual 
Imagine que a situação atual permaneça a mesma nos próximos 5 anos. Os preços médios 
do cacau permanecem estáveis, e o esforço e o tempo necessários para caçar animais 
silvestres também não variam. Nenhum projeto traz alternativas ou meios de subsistência para a 
comunidade. Com isso em mente:

Q1: Como você acha que as 
taxas de caça em sua casa 
mudariam nos próximos 5 
anos, se é que mudariam? 

Por quê / Como / Quando 
/ Por quanto tempo / Por 
quem? 

Perguntas de 
acompanhamento: 
Sua caça aumentaria, 
diminuiria ou permaneceria a 
mesma por 5 anos? 

 Aumentaria  
 Diminuiria 
 Igual

Notas (por quê): 

Q2: Como você acha que as 
taxas de consumo de carne de 
caça em sua casa mudariam 
nos próximos 5 anos, se é que 
mudariam? 

Por quê / Como / Quando 
/ Por quanto tempo / Por 
quem? 

Perguntas de 
acompanhamento: 
Seu consumo aumentaria, 
diminuiria ou permaneceria o 
mesmo por 5 anos? 

 Aumentaria  
 Diminuiria 
 Igual

Notas (por quê): 

Anexos



Projetos alternativos ao consumo de carne de caça: guia prático com estudos de caso da América Latina Versão 260

ALTERAÇÕES NA SITUAÇÃO ATUAL: Em cada um dos exemplos a seguir, todo o suporte 
técnico e financeiro da equipe do projeto (por exemplo, ONG ou outro) pararia após 5 anos. 
Considere o quão sustentável o projeto é, e se você seria capaz de continuar após 5 anos, 
tendo se tornado autossuficiente. Considere também o tempo que você gastaria participando 
desses projetos, como eles poderiam funcionar de forma realista para você e a sua família, e se 
eles lhe beneficiariam, e por quê.

Cenário 2: Cenário de alimentos apenas ao nível doméstico: Viveiros de peixe
Imagine que houvesse um projeto de pesca na comunidade que trabalhasse com famílias 
individuais que demonstraram interesse em participar. Cada família receberia treinamento e 
apoio na criação e manutenção de viveiros de peixes, além dos peixes necessários para iniciar o 
viveiro. Seu tanque produziria peixes suficientes para que sua família os consumisse 3 vezes por 
semana, mas não haveria o suficiente para vender. O apoio técnico e financeiro contínuo seria 
fornecido com a condição de que ninguém em sua casa caçasse na reserva, ou caçasse qualquer 
espécie protegida em qualquer lugar da floresta. A sua família receberia um pôster para ajudar a 
identificar as espécies que está autorizado a caçar legalmente, evitando caçar espécies protegidas 
acidentalmente.

Lembre-se que, ao responder às perguntas a seguir, todo o resto permanecerá igual. Você não 
terá tempo a mais para trabalhar nos viveiros nem contará com mais pessoas em sua casa. Pense 
de forma realista sobre como esse cenário se encaixaria em seus trabalhos e tarefas atuais, afinal 
de contas é provável que algumas mudanças ocorram. Com isso em mente:

Q3: Como você acha que 
as taxas de caça de animais 
silvestres em sua casa mudariam 
nos próximos 5 anos, se é que 
mudariam?

Por quê / Como / Quando / Por 
quanto tempo / Por quem? 

Perguntas de 
acompanhamento: 
Sua caça aumentaria, 
diminuiria ou permaneceria a 
mesma por 5 anos? 

 Aumentaria 
 Diminuiria 
 Igual

Notas (por quê): 

Q4: Como você acha que as 
taxas de consumo de carne de 
caça em sua casa mudariam 
nos próximos 5 anos, se é que 
mudariam?

Por quê / Como / Quando / Por 
quanto tempo / Por quem? 

Perguntas de 
acompanhamento: 
Seu consumo aumentaria, 
diminuiria ou permaneceria o 
mesmo por 5 anos? 

 Aumentaria 
 Diminuiria 
 Igual

Notas (por quê): 
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Cenário 3: Cenário de alimentos apenas ao nível doméstico: criação de galinhas 
Imagine que houvesse um projeto na comunidade que trabalhasse com famílias individuais 
que demonstram interesse em participar. Cada família receberia treinamento e apoio em como 
criar e manter galinheiros, além das galinhas para iniciar a criação. O galinheiro produziria 
frangos suficientes para que a sua família os consumisse 3 vezes por semana, mas não haveria 
excedente suficiente para vender. O apoio técnico e financeiro contínuo seria fornecido com 
a condição de que ninguém em sua casa caçasse na reserva ou qualquer espécie protegida 
em qualquer lugar da floresta. A sua família receberia um pôster para ajudar a identificar as 
espécies que vocês estão autorizados a caçar legalmente, evitando caçar espécies protegidas 
acidentalmente.

Lembre-se de que, ao responder às perguntas a seguir, todo o resto permanecerá igual. Você 
não terá tempo a mais do que agora para trabalhar nos galinheiros nem contará com mais 
pessoas em sua casa. Pense de forma realista sobre como esse cenário se encaixaria em seus 
trabalhos e tarefas atuais, afinal de contas é provável que algumas mudanças ocorram. Com isso 
em mente:

Q5: Como você acha que 
as taxas de caça de animais 
silvestres em sua casa mudariam 
nos próximos 5 anos, se é que 
mudariam?

Por quê / Como / Quando / Por 
quanto tempo / Por quem? 

Perguntas de 
acompanhamento: 
Sua caça aumentaria, 
diminuiria ou permaneceria a 
mesma por 5 anos? 

 Aumentaria  
 Diminuiria 
 Igual

Notas (por quê): 

Q6: Como você acha que as 
taxas de consumo de carne 
de caça dentro de sua casa 
mudariam nos próximos 5 anos, 
se é que mudariam?

Por quê / Como / Quando / Por 
quanto tempo / Por quem? 

Perguntas de 
acompanhamento: 
Seu consumo aumentaria, 
diminuiria ou permaneceria o 
mesmo por 5 anos? 

 Aumentaria  
 Diminuiria 
 Igual

Notas (por quê): 
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Cenário 4: Cenário de alimentação e renda ao nível familiar: viveiros de peixes 
Agora, imagine que o mesmo projeto de viveiro de peixes surgiu conforme explicado 
anteriormente (Cenário 2), mas ao invés de apenas ter o suficiente para comer, você também foi 
capaz de produzir o suficiente para vender. Essa renda seria suficiente para pagar e garantir que 
uma criança da sua casa frequentasse a escola durante um ano. Para tanto, todos os membros 
da família devem participar ativamente da manutenção e conservação do viveiro. Como antes, 
o apoio técnico e financeiro contínuo seria fornecido com a condição de que ninguém em sua 
casa caçasse na reserva ou caçasse qualquer espécie protegida em qualquer lugar da floresta. 
A sua família receberia um pôster para ajudar a identificar as espécies que vocês têm permissão 
legal para caçar, para que não cacem espécies ilegais acidentalmente.

Com isso em mente e considerando novamente como essa atividade se encaixaria em suas 
atividades e tarefas domésticas atuais:

Q7: Como você acha que 
as taxas de caça de animais 
silvestres de sua casa mudariam 
nos próximos 5 anos, se é que 
mudariam?

Por quê / Como / Quando / Por 
quanto tempo / Por quem? 

Perguntas de 
acompanhamento: 
Sua caça aumentaria, 
diminuiria ou permaneceria a 
mesma por 5 anos? 

 Aumentaria  
 Diminuiria 
 Igual

Notas (por quê): 

Q8: Como você acha que as 
taxas de consumo de carne 
de caça dentro de sua casa 
mudariam nos próximos 5 anos, 
se é que mudariam?

Por quê / Como / Quando / Por 
quanto tempo / Por quem? 

Perguntas de 
acompanhamento: 
Seu consumo aumentaria, 
diminuiria ou permaneceria o 
mesmo por 5 anos? 

 Aumentaria 
 Diminuiria 
 Igual

Notas (por quê): 
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Cenário 5: Cenário de renda e alimentação ao nível familiar: criação de galinhas 
Agora, imagine que o mesmo projeto de criação de galinhas surgiu conforme explicado (Cenário 
3), mas ao invés de apenas ter o suficiente para comer, você também foi capaz de produzir 
o suficiente para vender, de forma tal que pudesse pagar e garantir que uma criança da sua 
casa frequentasse a escola durante um ano. Para tanto, todos os membros da família deveriam 
participar ativamente da manutenção e conservação do galinheiro. Como nos casos anteriores, 
o apoio técnico e financeiro, contínuo seria fornecido com a condição de que ninguém em sua 
casa caçasse na reserva ou caçasse qualquer espécie protegida em qualquer lugar da floresta. 
A sua família receberia um pôster para ajudar a identificar as espécies que vocês têm permissão 
legal para caçar, evitando caçar espécies ilegais acidentalmente.

Com isso em mente e considerando novamente como essa atividade se encaixaria em suas 
atividades e tarefas domésticas atuais:

Q9: Como você acha que 
as taxas de caça de animais 
silvestres de sua casa mudariam 
nos próximos 5 anos, se é que 
mudariam?

Por quê / Como / Quando / Por 
quanto tempo / Por quem? 

Perguntas de 
acompanhamento: 
Sua caça aumentaria, 
diminuiria ou permaneceria a 
mesma por 5 anos? 

 Aumentaria 
 Diminuiria 
 Igual

Notas (por quê): 

Q10: Como você acha que as 
taxas de consumo de carne 
de caça dentro de sua casa 
mudariam nos próximos 5 anos, 
se é que mudariam?

Por quê / Como / Quando / Por 
quanto tempo / Por quem? 

Perguntas de 
acompanhamento: 

Seu consumo aumentaria, 
diminuiria ou permaneceria o 
mesmo por 5 anos? 

 Aumentaria 
 Diminuiria 
 Igual

Notas (por quê): 
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Cenário 6: Cenário de benefícios ao nível da comunidade: viveiro de peixes 
Imagine que, ao invés de cada família receber seu próprio projeto, fossem criados grandes 
viveiros de peixes a serem cuidados e compartilhados pela comunidade. Todos na comunidade 
receberiam treinamento para aprenderem a construir e manter o viveiro e deveriam contribuir 
para a sua manutenção e conservação. Haveria peixes suficientes para permitir que cada família 
comesse peixe 3 vezes por semana. O dinheiro das vendas iria para um fundo comunitário 
reservado para atividades de desenvolvimento em prol da comunidade. Um comitê do projeto 
seria eleito pela comunidade para administrar o fundo comunitário. A comunidade teria que 
realizar uma reunião em que se decidisse a melhor forma de utilizar o dinheiro. Por exemplo, 
pode-se decidir pelo investimento do dinheiro na melhoria dos transportes ou equipamentos de 
construção. O apoio continuado para o projeto seria dado desde que a a comunidade deixasse 
de caçar na reserva ou que nenhuma das espécies protegidas fosse caçada em lugar algum da 
floresta pela comunidade.

Com isso em mente, e novamente, considerando o tempo que você possui para trabalhar nesse 
projeto:

Q11: Como você acha que um 
projeto de pesca compartilhado 
em sua comunidade mudaria as 
taxas de caça de carne de caça 
em sua casa nos próximos 5 
anos, se é que mudariam?

Por quê / Como / Quando / Por 
quanto tempo / Por quem? 

Perguntas de 
acompanhamento: 

Sua caça aumentaria, 
diminuiria ou permaneceria a 
mesma por 5 anos? 

 Aumentaria 
 Diminuiria 
 Igual

Por quê:

Por favor, você pode explicar 
sua resposta com base na 
possibilidade de algumas 
pessoas da comunidade 
terem parado de consumir 
e outras não? O seu 
envolvimento com o projeto 
mudaria se pessoas da 
comunidade não estivessem 
aderindo às regras? Como e 
por quê?

Notas (por quê): 
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Q12: Como você acha que um 
projeto de pesca compartilhado 
em sua comunidade mudaria 
as taxas de consumo de carne 
de caça dentro de sua casa 
nos próximos 5 anos, se é que 
mudaria? 

Por quê / Como / Quando / Por 
quanto tempo / Por quem? 

Perguntas / sondagens de 
acompanhamento: 
Sua caça doméstica 
aumentaria, diminuiria ou 
permaneceria a mesma por 5 
anos? 

 Aumentaria 
 Diminuiria 
 Igual

Por quê:

Por favor, pode explicar 
sua resposta com base na 
possibilidade de algumas 
pessoas da comunidade 
terem parado de consumir 
e outras não? O seu 
envolvimento com o projeto 
mudaria se pessoas da 
comunidade não estivessem 
aderindo às regras? Como e 
por quê?

Notas (por quê): 
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Cenário 7: Cenários de benefícios ao nível da comunidade: criação de galinhas
Imagine o mesmo cenário que acabamos de explicar, mas em vez de um viveiro de peixes seria 
um projeto para criar galinheiros compartilhados pela comunidade, gerando alimentos e renda. 
As decisões sobre como gastar o dinheiro devem ser tomadas pela comunidade, e o cuidado 
com as galinhas e os galinheiros deve ser compartilhado pelos participantes do projeto.

Q13: Como você acha que um 
projeto de criação de galinhas 
compartilhado em sua
comunidade mudaria as taxas de 
caça de carne de caça na sua 
casa nos próximos 5 anos, se é 
que mudariam?

Por quê / Como / Quando / Por 
quanto tempo / Por quem? 

Perguntas de 
acompanhamento: 
Sua caça aumentaria, 
diminuiria ou permaneceria a 
mesma por 5 anos? 

 Aumentaria 
 Diminuiria 
 Igual

Por quê:

Por favor, pode explicar 
sua resposta com base na 
possibilidade de algumas 
pessoas da comunidade 
terem parado de consumir 
e outras não? O seu 
envolvimento com o projeto 
mudaria se pessoas da 
comunidade não estivessem 
aderindo às regras? Como e 
por quê?

Notas (por quê): 
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Q14: Como você acha que um 
projeto de criação de galinhas 
em sua comunidade mudaria 
as taxas de consumo de carne 
de caça dentro de sua casa 
nos próximos 5 anos, se é que 
mudaria?

Por quê / Como / Quando / Por 
quanto tempo / Por quem? 

Perguntas / sondagens de 
acompanhamento: 
Sua caça doméstica 
aumentaria, diminuiria ou 
permaneceria a mesma por  
5 anos? 

 Aumentaria 
 Diminuiria 
 Igual

Por quê:

Por favor, pode explicar 
sua resposta com base na 
possibilidade de algumas 
pessoas da comunidade terem 
parado de consumir e outras 
não? O seu envolvimento 
com o projeto mudaria se 
pessoas da comunidade 
não estivessem aderindo às 
regras? Como e por quê?

Notas (por quê): 

Q15: Dos 7 cenários 
apresentados (lembre ao 
entrevistado cada um deles), qual 
deles você acredita que traria os 
maiores benefícios para a sua 
família e por quê?

Q16: Dos 7 cenários 
apresentados (lembre ao 
entrevistado cada um deles), qual 
você acha que funcionaria pior 
para a sua família e por quê?

Q17: Dos cenários 
apresentados, qual você acha 
que resultaria na maior redução 
da caça em sua casa?

Q18: Dos cenários 
apresentados, qual você acha 
que resultaria na maior redução 
do consumo de carne de caça 
em sua casa?

Q19: Há algum outro comentário 
ou sugestão que você gostaria 
de fazer?

AGRADEÇA
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Glossário 

Uma abordagem de entrevista que solicita às pessoas 
uma lista de todos os itens associados a uma pergunta 
ou conceito 

Pessoas que o projeto alternativo ao consumo de carne 
de caça busca envolver e beneficiar com suas atividades

Pessoas que estão desenhando e implementando o 
projeto alternativo ao consumo de carne de caça

Coleta de dados não numéricos para entender as 
opiniões, experiências e sentimentos das pessoas

Método que solicita aos participantes avaliar os diversos 
cenários futuros 

Processo de compreensão do contexto em que se está 
operando, incluindo os sistemas ambientais, sociais, 
econômicos, políticos e institucionais relevantes que 
afetam a conservação da biodiversidade

Processo para analisar todas as pessoas e grupos 
possivelmente afetados ou com interesse no projeto

Ferramenta de planejamento de projeto para mapear a 
ligação entre as atividades e os produtos do projeto, seus 
objetivos de longo prazo e o impacto esperado

Listagem livre

Participantes do projeto / 
comunidades participantes 

Equipe / equipe do projeto 

Pesquisa qualitativa

Entrevista baseada  
em cenários

Análise situacional 

Análise das partes 
interessadas 

Teoria da Mudança

Glossário 
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 VERSÃO 2

Este guia fornece orientações práticas a especialistas em conservação 
sobre como elaborar projetos para reduzir o consumo de carne silvestre, 
promovendo fontes alternativas de proteína. Os capítulos apresentam 
diversos estudos de caso da América Latina. Em cinco etapas, o guia 
explica como esses profissionais podem desenvolver o projeto adequado 
para a comunidade onde trabalham. Não existe uma única abordagem para 
o desenho de projetos de sucesso. A orientação começa com a avaliação 
da viabilidade do seu projeto, seguida por análises situacionais e das 
partes interessadas, a realização de entrevistas aprofundadas sobre os 
motivos que levam as pessoas a comer carne de caça, até se considerar 
diferentes alternativas. Finalmente, o guia culmina na criação de uma teoria 
da mudança para o projeto. Ao concluir as cinco etapas do guia, a sua 
equipe estará pronta para implementar um projeto alternativo ao consumo 
de carne de caça eficaz e adequado. 
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Desenvolvimento (IIED) promove o desenvolvimento sustentável 
aliando prioridades locais com desafios globais. Nossa equipe 
oferece suporte aos povos mais vulneráveis para fortalecer suas 
vozes nas tomadas de decisões.
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