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Introdução  

Diversas atividades humanas ameaçam a conservação das aves em Portugal, tais como a 

caça desregulada, o uso de veneno e a captura de aves selvagens para manutenção como 

animais de estimação. Muitas dessas atividades são ilegais ao abrigo da Diretiva Aves e da 

Convenção de Berna, dois instrumentos legislativos internacionais para a conservação da 

biodiversidade dos quais Portugal é signatário. Recentemente, num relatório da Birdlife 

International com a contribuição de dados recolhidos pela SPEA (Sociedade Portuguesa para o 

Estudo das Aves), foi sugerido que há muito pouca informação sobre estas atividades e as 

pessoas envolvidas, o que dificulta o planeamento e a implementação de estratégias de 

conservação eficazes. Esta falta de informação deve-se, em parte, às dificuldades metodológicas 

associadas com a recolha de dados acerca de atividades ilegais ou socialmente inaceitáveis. 

Quando questionadas directamente (por exemplo: “já matou uma ave de rapina?”), as pessoas 

envolvidas frequentemente fornecem respostas evasivas ou simplesmente recusam-se a 

responder, devido ao medo de repreensão e sanções legais. Isto dificulta a obtenção de 

informação fidedigna sobre os problemas de conservação em questão, afetando os resultados 

obtidos e reduzindo a sua utilidade para informar estratégias de conservação da Natureza. 

Para combater este problema, várias técnicas de entrevista têm sido desenvolvidas por 

cientistas das áreas sociais. Esta técnicas têm como finalidade obter respostas mais verdadeiras 

a perguntas sobre comportamentos ilegais e socialmente inaceitáveis, protegendo o anonimato 

dos respondentes. Num destes métodos, a técnica de contagem de itens (“item count technique” 

na versão original), o investigador mostra diferentes listas de actividades e cada respondente 

deve indicar quantas, mas não quais, foram praticadas num certo período de tempo (Quadro 1). 

Durante o Verão de 2012, uma equipa de investigadores do Imperial College London 

(www.iccs.org.uk), em colaboração com o Centro de Convergência 

(centrodeconvergencia.wordpress.com), recorreu à técnica de contagem de itens para 

investigar quatro comportamentos em duas aldeias do concelho de Odemira, Alentejo: a 

armadilhagem de aves para consumo, o abate de aves de rapina, a recolha de ovos de aves 

selvagens e o uso de venenos. Este estudo foi levado a cabo para testar esta nova metodologia, 

quantificar a percentagem de pessoas envolvidas nestas atividades na área de estudo e analisar 

as suas características sociodemográficas. Estes resultados são essenciais para o planeamento e 

a implementação de estratégias de conservação eficazes. 

 



2 
 

Metodologia 

146 pessoas foram entrevistadas no âmbito deste estudo entre 1 e 31 de Maio de 2012. 

Recorrendo à técnica de contagem de itens (Quadro 1), os entrevistados foram questionados 

acerca do seu envolvimento em quatro comportamentos que ameaçam a conservação de aves 

em Portugal. Para comparar a técnica experimental com estilos tradicionais de investigação, os 

entrevistados foram também questionados diretamente sobre o seu envolvimento nestas 

atividades.  As opiniões dos entrevistados sobre os dois métodos de entrevista foram registadas, 

assim como as suas características sociodemográficas (idade, sexo, nível de educação, ocupação, 

estatuto de caçador, etc). 

 

 

 

 

Quadro 1: A técnica de contagem de itens 

Nesta técnica, cada respondente recebe uma lista de atividades e deve indicar quantas, mas 
não quais, foram praticadas num certo período de tempo. Previamente, cada respondente é 
distribuído aleatoriamente (por exemplo, atirando uma moeda ao ar) a um de dois grupos. O 
primeiro grupo de entrevistados recebe uma lista com quatro atividades quotidianas (cartão A), 
enquanto o segundo grupo recebe uma lista (cartão B) que, além destas mesmas atividades, 
inclui também um comportamento de carácter delicado que queremos investigar. Se a amostra 
for suficiente numerosa, a diferença média entre as respostas dadas pelos dois grupos permite 
estimar a percentagem da população envolvida na atividade em questão. Dado o caráter mais 
indireto desta técnica de entrevista, estas respostas são geralmente mais exatas do que as 
adquiridas através de perguntas diretas. 
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Resultados principais 

 Todos os comportamentos investigados neste estudo (a armadilhagem de aves para 

consumo, o abate de aves de rapina, a recolha de ovos de aves selvagens e o uso de 

venenos) foram praticados na área de estudo nos 12 meses anteriores ao questionário 

(Figura 1). 

 

 A técnica de contagem de itens produziu estimativas mais elevadas do que as perguntas 

directas para duas atividades: a armadilhagem de aves para consumo e o abate de aves 

de rapina (Figura 1), sugerindo que esta técnica pode ser mais eficaz a obter dados 

robustos sobre comportamentos ilegais.  

 

 
Figura 1. Percentagem da população envolvida em quatro comportamentos 

potencialmente nocivos para as aves. Percentagens obtidas recorrendo a duas técnicas 

de entrevista: a técnica de contagem de itens (amarelo) e perguntas directas (azul). 

 

 

 No entanto, esta técnica não funcionou bem (produziu resultados negativos) para 

comportamentos mais raros ou potentialmente mais controversos na área de estudo (o 

uso de veneno e a recolha de ovos de aves selvagens), como sugerido também por 

estudos desenvolvidos recorrendo a esta técnica noutras áreas de estudo.  

 

 A exatidão dos resultados produzidos por esta técnica de entrevista é afetada pelo 

número de pessoas inquiridas. O tamanho da amostra foi pequeno, produzindo 

estimativas com largos intervalos de confiança (e resultados negativos em dois 

comportamentos). Este estudo serviu para testar uma nova metodologia de entrevista e 

recomendamos a sua aplicação a maiores amostras da população para obtenção de 

dados a escalas regionais e nacionais.  
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 Em comparação com as questões colocadas diretamente, a técnica de contagem de itens 

foi mais frequentemente descrita como de confiança e garantindo o anonimato das 

respostas, sugerindo que é um método adequado para a investigação de atividades 

ilegais e socialmente inaceitáveis. 

 

Conclusão 

As estratégias de gestão de conservação frequentemente visam mudar comportamentos 

humanos que ameaçam espécies e habitats, por exemplo, caça de espécies protegidas, 

desflorestação ilegal e pesca excessiva. Saber quem está envolvido nestas atividades, e porquê, é 

essencial para entender como desenvolver e implementar estratégias eficazes e eficientes. Este 

conhecimento permite desenvolver intervenções que alcançam as pessoas diretamente 

envolvidas e que fornecem alternativas, atuando nas causas directas de diversos problemas de 

conservação. Esta informação é essencial para a proteção de aves em Portugal, fornecendo 

dados valiosos sobre a componente económica e sociocultural da gestão e conservação da nossa 

biodiversidade, e recomendamos a sua recolha sistemática. 
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