
                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Monitoramento dos Impactos Sociais do Projeto 

de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari  



 

Monitoramento dos Impactos à Comunidade 

 
Plano de monitoramento dos impactos sociais 

 
Os impactos sociais estimados no cenário com projeto, no âmbito do Projeto de Carbono no 
Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari, serão avaliados por meio de diagnósticos 
participativos realizados periodicamente. Assim será possível verificar, ao longo de toda a vida 
útil do projeto, se a realidade das comunidades envolvidas realmente foi modificada e quais 
ganhos sociais podem ser aferidos. 
 
O plano de monitoramento dos impactos sociais é realizado pela ferramenta denominada 
Diagnóstico Rural Participativo (DRP). Esta ferramenta é reconhecida internacionalmente por 
ter processos simples, claros e inclusivos em sua aplicação.  
 
Para o primeiro momento do projeto foi realizado apenas o diagnóstico do marco zero, ou seja, 
verificou-se até agora apenas a situação das comunidades em relação à habitação, 
infraestrutura, lazer/cultura e outros indicadores selecionados. O resultado do diagnóstico 
realizado com o DRP encontra-se no anexo abaixo. 
 
Paralelamente a esse monitoramento dos impactos sociais estimados no cenário local com 
projeto, também será conduzido um monitoramento das relações sociais entre os membros 
participantes do projeto. Esse monitoramento será complementar e ajudará os gestores do 
projeto a entenderem possíveis conflitos entre os comunitários locais.   
 
A seguir algumas explicações breves sobre o DRP e sobre a Análise de Redes Sociais (ARS).      

 
DRP 

 
O Diagnóstico Rural Participativo (DRP) é um conjunto de técnicas e ferramentas que permite 
que as comunidades façam o seu próprio diagnóstico e a partir daí comecem a autogerenciar o 
seu planejamento e desenvolvimento. Desta maneira, os participantes poderão compartilhar 
experiências e analisar os seus conhecimentos, a fim de melhorar as suas habilidades de 
planejamento e ação.  
 
A execução desta ferramenta se dará pela Oréades Núcleo de Geoprocessamento que analisa 
os seguintes indicadores: habitação, produção, renda, educação, infraestrutura, lazer/cultura e 
biodiversidade. A Tabela 1 apresenta as ferramentas da metodologia que melhor registra os 
indicadores monitorados.  

 
  

Tabela 1- Indicadores e Ferramentas do DRP. 
INDICADORES FERRAMENTA DO 

DRP 
DESCRIÇAO DA FERRAMENTA 

  
Habitação 
  

  
Matriz de camadas 
sociais 

Caracteriza as diferenças sociais e 
econômicas da comunidade, identificadas 
pelos comunitários. São classificados os 
diferentes grupos sociais que formam a 
comunidade, divididos segundo os seguintes 
critérios: terra, comércio, gado, moradia, 
transporte e educação.  

  
Produção 

  
Fluxograma de 

Expõe todos os passos na produção de um 
determinado produto. Analisa o mesmo 



Produção detalhadamente, através de um diagrama 
construído coletivamente pelas pessoas que 
produzem a mesma coisa, buscando analisar 
esse processo e melhorá-lo. 
 

  
Renda 

1-Fluxograma comercial  
  
  
  
  
  
 2-Matriz de 
comercialização 

1-Expõe todos os fluxos econômicos de uma 
propriedade. Ao mostrar os fluxos comerciais 
em sua totalidade, permite-se uma análise da 
eficiência, as debilidades e os potenciais 
comerciais. 

 
2- Busca conhecer de que maneira os 
agentes comerciais externos e internos 
realizam transações de comercialização de 
produtos, a que preços e em  que forma de 
pagamento. Também registra a quantidade de 
produtos comercializados 
  

  
Educação 

  
Matriz de camadas 
sociais 

Caracteriza as diferenças sociais e 
econômicas da comunidade, identificadas 
pelos comunitários. São classificados os 
diferentes grupos sociais que formam a 
comunidade, divididos segundo os seguintes 
critérios: terra, comércio, gado, moradia, 
transporte e educação. 

  
Infraestrutura 
física 

  
Mapa comunitário  

Identifica informações sobre as condições de 
vida, como podem ser o acesso à água, 
energia elétrica, qualidade de moradia, 
escola, áreas de lazer e estradas.  

  
Lazer/cultura 

1-Calendário histórico  
  
  
  
  
 2-Mapa comunitário 

1- Representa as sucessões históricas, com 
as mudanças que estes causaram no sistema 
de produção, nos fatores sociais, culturais e 
no ambiente num tempo pré- determinado.  
  
2- Identifica informações sobre as condições 
de vida, como podem ser o acesso à água, 
energia elétrica, qualidade de moradia, 
escola, áreas de lazer e estradas. 

  
Biodiversidade 

1-Mapa dos recursos 
naturais 

1- Mostra graficamente os diferentes 
elementos do uso do espaço, enfocando os 
recursos naturais. São distinguidas as áreas 
ocupadas pelos habitantes, recursos de flora 
e fauna, zonas de cultivos e outros. Este cria 
uma concepção compartilhada sobre a 
utilização do espaço e dos recursos. 

  
 
As ferramentas da metodologia do DRP serão aplicadas inicialmente para a definição do marco 
zero, e em seguida aplicadas para monitoramento do ano 1, 2 e 3 de execução do projeto, 
considerando-se intervalos anuais. A partir do ano 4, as ferramentas do DRP serão aplicadas a 
cada dois anos, até o ano 5 de avaliação.  
 
Para cada período de aplicação do DRP será gerado um relatório sistematizando a situação de 
cada indicador, gerando assim uma documentação sobre o monitoramento ao longo do tempo 
das comunidades participantes do projeto. Abaixo o cronograma de aplicação da ferramenta. 



 
 
 

Cronograma de Aplicação do DRP 

Marco Zero Ano1 Ano2 Ano3 Ano4 Ano5 

2011 2012 2013 2014 2016 2018 

Executado (anexo) Planejado Planejado Planejado Planejado Planejado 

 
ARS  

 
A Análise de Redes Sociais (ARS) é uma metodologia para avaliar características na relação 
entre membros de um determinado grupo ou rede. O objetivo dessa análise complementar ao 
DRP é entender primeiramente como são as relações comerciais entre as famílias participantes 
do projeto e posteriormente entre os assentamentos. 

 
Com essa ferramenta, são analisados os seguintes indicadores: i) densidade; ii) grau de 
centralidade de cada ator; iii) grau de intermediação; iv) grau de proximidade. O quadro abaixo 
apresenta os tipos de indicadores usados e a descrição de cada um.  
 
Tabela 2 – Descrição dos Indicadores da ARS. 

TIPO DE 
INDICADOR 

DESCRIÇÃO 

Densidade Mostra o valor em porcentagem da densidade da Rede, isto é, se a 
conectividade entre os membros da rede é alta ou baixa. Densidade é a 
medida expressa em porcentagem do quociente entre o número de 
relações existentes com as relações possíveis. 

Grau de 
centralidade 

O grau de centralidade mostra o número de membros com os quais um 
determinado membro da rede está diretamente ligado. Divide-se em grau 
de entrada e grau de saída. O grau de entrada (indegree) de um 
determinado membro é a soma das interações que os outros atores tem 
com este ator. O grau de saída (outdegree) é a soma das interações que o 
ator tem com outros atores. O grau de saída normalizado (nrmoutdeg) e o 
grau de entrada normalizado (nrmIndeg) são a representação percentual 
dos referidos graus.   

Intermediação Intermediação é a possibilidade que um membro tem para intermediar as 
comunicações entre pares. 

Proximidade Trata-se da capacidade de um ator alcançar todos os nós da rede. 

 
É importante mencionar que a análise de redes é interpretativa, ou seja, nenhum indicador tem 
um valor mínimo ou máximo. Não há um número através do qual um indicador usado seja 
considerado bom ou ruim, alto ou baixo, positivo ou negativo. Os números encontrados são 
todos relativos à própria rede e analisados dentro do contexto da rede de famílias.  
 
A periodicidade da análise da rede acompanha rigorosamente a aplicação do DRP. Portanto, o 
cronograma de aplicação da ARS é o seguinte:  

 

Cronograma de Aplicação da ARS 

Marco Zero Ano1 Ano2 Ano3 Ano4 Ano5 

2011 2012 2013 2014 2016 2018 

Ainda em processo de 

finalização 
Planejado Planejado Planejado Planejado Planejado 



ANEXO  

 

 

Resultado do diagnóstico rural participativo dos assentamentos rurais –  
marco zero 

 
 

 
Participante da oficina ajudando a elaborar  

o mapa da comunidade 
 
 
 
Número de famílias envolvidas: 25 
 
Localização: Assentemantos Serra das Araras, Formiguinha e Pouso Alegre 
 
Metodologia: As oficinas do Diagnóstico Rural Participativo aconteceram na Escola Antonio 
Messias, localizada na região dos assentamentos, no município de Mineiros (GO). Vale 
destacar que todas as informações levantadas pela oficina aconteceram com a participação 
direta dos envolvidos. 
 

INDICADORES RESULTADO DO MARCO ZERO 
  
Habitação 
  

Na aplicação da ferramenta do DRP, para o indicador Habitação, as 
famílias se identificaram da seguinte forma:  
 

TIPO DE HABITAÇÃO  

LONA MADEIRA ALVENARIA 
NÚMERO DE 
FAMÍLIAS VIVENDO 
NESSE TIPO DE 
HABITAÇÃO 

3 1 21 

 
 

  
Produção 

As famílias identificaram os seguintes produtos e criações como sendo 
os principais dentro de suas propriedades:  

• Gado de corte 
• Porco 
• Frango 
• Pimenta  
• Leite 
• Mandioca 
• Farinha de mandioca 

O diagnóstico buscou, de forma coletiva, entender e registrar todos os 
passos da produção para poder refletir sobre como melhorar esse 



processo, tornando-o mais eficaz, sustentável e lucrativo.  
  
Renda 

 
Renda média de R$ 680,00 por família. 
 
 

  
Educação 

 
Na aplicação da ferramenta do DRP para o indicador Educação, as 
famílias se identificaram da seguinte forma:  
 

GRAU DE ESCOLARIDADE  

Até o 
5ºano 

Até o 9º 
ano 

Até a faculdade 

NÚMERO DE 
FAMÍLIAS  

19 4 2 

 
 

  
Infraestrutura 
física 

Durante a aplicação das ferramentas 70% das famílias disseram ter 
problemas com o abastecimento de água e 100% das famílias têm 
acesso à energia elétrica e escola pública até o 5º ano do ensino 
fundamental. As famílias identificaram como péssimas as estradas que 
levam às suas propriedades. 
 

  
Lazer/cultura 

Pescar e tomar banho no rio são identificadas pelas famílias como as 
únicas forma de lazer disponível. Não existe nenhuma atividade cultural. 
As famílias se descreveram da seguinte forma em relação ao acesso ao 
lazer: 
 

NÚMERO DE FORMAS DE LAZER  

0 A 2  DE 2 A 4 MAIS DE 4 
NÚMERO DE 
FAMÍLIAS QUE 
DESFRUTAM DE 
LAZER POR NÚMERO 
DE FORMAS DE 
LAZER 

17 5 3 

 
  
Biodiversidade 

Através da elaboração do mapa comunitário as famílias desenharam e 
identificaram vários elementos da biodiversidade como as espécies da 
flora (baru e jatobá), as reservas naturais e os córregos. Não houve 
nenhuma referência à fauna do cerrado.  
 

  
 


