
Dimensões Humanas 
na Conservação



“Populações de 
espécies no 
mundo todo
diminuíram 52% 
desde 1970”



http://freegans.blogspot.com.br/2008/03/what-do-you-eat-compared-with-other.html

http://www.subdude-site.com/WebPages_Local/Blog/topics/environment/worldPopGrowth_charts/enviro_worldPopGrowth_charts.htm

http://www.bq-magazine.com/wp-content/uploads/2014/06/Oil-extraction.jpg



Fonte: Millennium Ecosystem Assessment

Conversão dos Biomas Terrestres



Definição de Conflito

1 Altercação, desordem.
 2 Pendência. 
3 Choque. 
4 Embate. 
5 Luta; oposição; disputa.

Dicionário Aurélio



Conflitos em Conservação
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https://agorapressagnews.files.wordpress.com/2013/07/belomonteedt.jpg

Típico Conflito em Conservação
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Típico Conflito em Conservação



Definição de Conflito em Conservação

Situação que surge quando posições firmemente
defendidas por duas ou mais partes chocam-se sobre
os objetivos de conservação, e quando se entende
que uma dessas partes defende seus interesses às
custas da outra parte.

Redpath et al. (2013)
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IMPACTOS

Conflito

Visão de mundo
Valores etc..

CONFLITOS
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CONSERVAÇÃO X MEIOS DE VIDA

1) Ambientalistas X Outros Grupos de 
Interesse (Stakeholders)

2) Quem deve liderar a busca por
soluções?

3) Onde vamos sentar? Nós estamos
defendendo os objetivos da 
conservação, ou objetivamente
analizando esses conflitos?

4) Sob que condições é melhor ir para 
a vitória, ou é melhor buscar
soluções compartilhadas?



“Uma área de pesquisa e aplicação que 
visa descrever, entender, prever e mudar

pensamentos e comportamentos
humanos em relação à vida silvestre”

Manfredo, M.J., J.J. Vaske, and L. Sikorowski. 1996. Human dimensions of wildlife management. Pages
53-72 in A.W. Ewert, ed. Natural resource management: the human dimension. Westview Press, Inc., 
Boulder, CO

DIMENSÕES HUMANAS



DIMENSÕES HUMANAS

• Lida com a avaliação e aplicação de informação
social na tomada de decisão sobre a vida
selvagem;

• Muitos conceitos e técnicas são utilizados para 
compreender o pensamento humano e as ações 
para a vida selvagem;

• Muitas disciplinas das ciências sociais: 
antropologia, economia, geografia, comunicação 
de massa, marketing, ciência política, psicologia, 
recreação, sociologia e psicologia social.



• Oferece ferramentas que melhoram as 
capacidades dos gestores para compreender e
auxiliar o público na tomada de decisões;

• Facilita nas decisões que maximizam os
resultados pretendidos e os benefícios sociais;

• Auxilia na capacidade de prever o 
comportamento humano.

DIMENSÕES HUMANAS



Informação, Experiência

Crenças

Atitudes

Valores

Intenção 
comportamental

Modelo dos componentes cognitivos e afetivos do 
comportamento (Moore 1983)



Comportamentos

Intenções 
Comportamentais

Atitudes e Normas
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Valores

Hierarquia Cognitiva (Vasque & Donelly 1999)
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LOBOS DA CANASTRA



Região da Serra da Canastra

- PN Serra da Canastra (1972)

- Area: 2.000 km2 (715 km2 

desapropriados)

- Economia local: pecuária leiteira, 
agricultura (café, milho, soja, 
cana), turismo, mineração (caolim, 
diamante, pedra minas)







• Alimentação diversificada (pequenos

animais, frutos)

• Áreas de vida que variam de 20 a 200 

km2

• Serra da Canastra – maior densidade

conhecida

• Presentes em propriedades rurais

• Deslocamentos superiores a 20 km 

diários





Criação galinha capira

Tradição

Consumo

Comercialização

Disponibilidade

X

Depredação de aves domésticas



Relação entre proprietários rurais e lobo-guará



“A conservação da biodiversidade não reside somente na coleta de 
informações ecologicas, mas também deve considerar o 
entendimento dos valores, crenças, atitudes e comportamento das 
pessoas.”

A. Bath



Projeto

“O Homem da Canastra e o Lobo -guará: 
Estabelecendo um Modelo de Coexistência 
com a Fauna e a Preservação do Cerrado”



Diminuir os impactos de proprietários rurais com lobo-guará

Diminuir perseguição e caça                 melhora na percepção
da sp

OBJETIVOS

• Realizar análises sobre o perfil da relação entre 

proprietários e lobo-guará

• Avaliar a atitude da comunidade rural em função de 

impacto social e ou econômico ao lobo-guará



A questão socio-cultural é o fator desencadeador dos 
impactos entre proprietários rurais e lobos na Serra da 

Canastra

HIPÓTESE



Econômicas

Importância da criação da 
galinha na renda doméstica

Comercialização galinha / 
ovo X

Outras práticas econômicas

Sociais

• Percepção sobre lobo-guará

• Ações desencadeadas pela depredação

• Ações desencadeadas pela presença do 

lobo 

Variáveis da análise



- Entrevistas com proprietários rurais

- Análise de vulnerabilidade da 

propriedade (observação das 

características da propriedade e formas

de prevenção a ataques)

- Identificação de fauna presente (indícios

indiretos, armadilhas fotográficas)

METODOLOGIA



PREDAÇÃO

• 100% propriedades reportaram predação de aves (galinha, galinha

d’angola, marreco, pato)

• Em 95% das propriedades são criadas soltas (em 5% são recolhidas a 

um abrigo)

• 81% das propriedades possuem cães (todos soltos)
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Percepção sobre algumas espécies da fauna

(1) Não aceito e/ou não gosto do bicho em minha propriedade 

(2) Acho bonito mas gostaria que fosse levado para outro lugar

(3) É indiferente para mim, tanto faz ele ficar ou ir para outro lugar

(4) Pode ficar por aqui se não me incomodar ou atacar as galinhas

(5) Gosto que fique por aqui. Acho importante sua presença



Espécies responsáveis por predação
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Implantação de método de prevenção a conflitos em
propriedades-referência (2007)

Implantação dos galinheiros modelo:

a) Avaliação do impacto econômico do lobo

b) Definição de propriedades para implantação de galinheiros

c) Implantação de galinheiros

d) Divulgação em mídias impressas e TV
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Resultados antes e depois das ações de manejo



Percepção dos proprietários em relação ao lobo







Mídia: Trabalho com a Imprensa Influenciando Comportam entos

Alto Impacto na População –
papel de mobilizadora da opinião

pública

Alto Impacto na Conservação

Sensibilização

Aumentando conhecimento e a 

consciência

Relação comportamento –

conhecimento e atitude



2012
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Conservar para que e para quem?

Paradigmas e questões que norteiam ações de 
conservação:

- Quais as relações entre pesquisar a vida silvestre e 
buscar conservá-la?

- O que é conservação?
- Devemos convencer as pessoas ou fazê-las refletir e 

tomar decisões?
- De quem é esse papel?





Obrigado

www.procarnivoros.org.br


