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Resumo  

O presente relatório visa apresentar os resultados da análise de rede social de 25 famílias pertencentes 

a três assentamentos rurais – Formiguinha, Serra das Araras, Pouso Alegre – localizados no município de 

Mineiros, sudoeste de Goiás.  O objetivo dessa análise foi entender primeiramente como são as relações 

comerciais entre essas famílias e posteriormente entre os assentamentos, tendo em vista que elas 

fazem parte do Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari desenvolvido pela 

Oréades Núcleo de Geoprocessamento em parceria com a Conservação Internacional do Brasil.   
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UM BREVE HISTÓRICO DO PROJETO  

O Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas – Taquari foi concebido para alinhar 

estratégias diferentes, a fim de apoiar os aspectos ambientais e sociais, aderindo atividades de 

reflorestamento, conservação através da conexão  e fragmentos remanescentes de Cerrado, combate 

aos incêndios florestais, capacitação das comunidades locais na gestão  sustentável, bem com educação 

ambiental.  

  

A combinação de recuperação de áreas degradadas, conservação e compromisso social nas 

comunidades envolvidas no projeto trazem para a região a possibilidade do surgimento de um novo 

paradigma em termos de desenvolvimento e geração de renda, possibilitando o aproveitamento dos 

produtos da biodiversidade como alternativa sustentável de geração de renda.  

Para a realização do projeto, foram incluídos 3 assentamentos rurais onde moram 51 famílias de 

pequenos agricultores  que buscam a reinserção no processo rural produtivo. Através de créditos 

especiais, infraestrutura e assistência técnica buscam alcançar sua viabilização e emancipação 

econômica. Para esse projeto, foram incluídos os assentamentos: Serra das Araras, Pouso Alegre e 

Formiguinha.  

Esses assentamentos foram implantados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA – e estão localizados a 70 km da zona urbana do município de Mineiros, GO. São 20 famílias, 

vinculadas ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mineiros e à FETAEG1, que depois de passarem 

cinco anos acampados perto das rodovias da região, foram assentadas em novembro de 2005 numa 

área de 600 alqueires comprada pelo INCRA. 

As principais atividades econômicas estão relacionadas à agricultura familiar como: produção leiteira, 

cultivo de arroz, feijão, hortaliças, mandioca, cana-de-açúcar e criação de bovinos, suínos, aves e 

eqüinos. Existem ainda cinco famílias que não têm nenhuma fonte de renda, pois suas áreas não podem 

ser desmatadas para aproveitamento econômico. Entre as famílias assentadas, 10 já comercializam a 

semente do baru (Dipteryx alata) gerando uma renda extra para as mesmas. 

Enquanto infraestrutura, os assentados contam com uma escola municipal apenas.  O  serviço de 

abastecimento de energia elétrica só chegou na região em 2011 e a água para abstecimento das 

propriedades é capturada in loco nas nascentes e córregos locais. 

Sobre a situação fundiária, as famílias dos assentamentos Serra das Araras, Formiguinha e Pouso Alegre 

possuem o direito de posse de suas glebas concedido pelo INCRA. 

A região dos assentamentos é rica em recursos hídricos, no entanto é mal distribuído, ocorrendo assim 

estresse hídrico para algumas famílias. Na área dos assentamentos existe grande quantidade de 

espécies frutíferas do cerrado tais como: mangaba, cajuzinho do campo, goiabinha, murici, maminha de 

cadela, pequi, baru etc. Os assentados já fazem a coleta e a comercialização do baru, que é usado 

                                                           
1
 Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Goiás. 
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também pelas famílias como incremento na alimentação na forma de paçocas. Ainda são vistos na 

região alguns animais típicos do Cerrado (queixadas, veados, onças). 

Dos assentamentos, estão incluídas 25 famílias ( 12 oriundas do assentamento Serra das Araras, 9 do 

Formiguinhas e 4 do Pouso Alegre) que esperam diversificar suas atividades econômicas, aumentar a 

renda, criar oportunidades locais para os mais jovens e mudar a visão dos assentamentos que são 

considerados desmatadores para uma visão conservacionista.  

O mapa abaixo mostra a localização dos assentamentos e as respectivas famílias participantes do 

projeto.  
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CONTEXTO DA ANÁLISE 

Com o projeto, espera-se que as famílias assentadas promovam o aumento de suas rendas através da 

produção e comercialização de mudas durante o reflorestamento e posteriormente com o apoio à 

produção de mudas no Centro de Educação e Produção de Mudas Nativas do Cerrado - Oréades . A 

oferta de mudas é uma demanda da região, uma vez que a mesma apresenta um passivo ambiental de 

aproximadamente 10.000 hectares a serem recuperados. 

Além da comercialização das mudas, as famílias poderão, com apoio do projeto, recuperar ou 

enriquecer suas propriedades com espécies nativas do Cerrado que já possuem valor econômico e 

social, pois a comunidade envolvida será capacitada para terem essa competência técnica. Outra fonte 

de geração de renda será a coleta e comercialização de sementes, que atenderá a necessidade dos 

viveiros da região e outros mercados.  

Considerando os benefícios trazidos aos assentados participantes durante o tempo de vida do projeto, 

foi estabelecido um plano de monitoramento social, econômico e ambiental dessas famílias. Durante a 

elaboração do plano, a Oréades levantou possíveis riscos relacionados às famílias durante a realização 

do projeto, como: desistência em relação ao projeto, manejo inadequado na produção das mudas e 

coleta de sementes, isolamento em relação ao grupo, sentimento de competição e injustiça perante 

outras famílias. Também foram levantadas outras oportunidades, como: alto grau de cooperação, 

ingresso de novas famílias no projeto, aumento do comércio de outros produtos entre os assentados e 

auxílio mútuo na produção das mudas. Para minimizar os risco e potencializar as oportunidades, foi 

planejado também a realização da análise de rede das famílias participantes do projeto ano a ano.   

Assim, nos dias 19 e 20 de julho, representantes da Oréades e da Conservação Internacional foram até 

os assentamentos para fazerem a linha de base das 25 famílias participantes do projeto, através de 

metodologia do Diagnóstico Rural Participativo, que permitiu aos assentados fazer o próprio diagnóstico 

e iniciar o planejamento para as futuras ações.   

Foi durante a realização desse diagnóstico que ocorreram as entrevistas individuais e o levantamento 

das relações familiares atuais. O levantamento teve por objetivo investigar a relações comerciais que 

ocorrem entre as famílias e assim averiguar as famílias centrais para a manutenção da rede.  
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METODOLOGIA  

A análise consistiu em 3 fases: i) definição do objetivo e levantamento dos chefes de família; ii) 

elaboração do questionário e aplicação; e iii) análise dos resultados. Por fim, a análise foi discutida e 

foram dadas sugestão para que o gerenciamento do projeto seja mais efetivo.  

Na primeira fase da análise o objetivo foi definido como: ter um panorama das relações comerciais 

entre as famílias que fazem parte do projeto de conservação da biodiversidade. Com esse objetivo 

definido, foi feito o levantamento dos chefes de família que participariam tanto do diagnóstico quanto 

da análise de redes.  

É importante mencionar que a análise através do viés comercial se deu por dois motivos: i) o 

estabelecimento de uma nova atividade econômica na região com a produção e venda de mudas; e ii) o 

enorme tempo gasto por parte das famílias com a atividade comercial.  

Tendo estabelecido o objetivo e feito o levantamento das lideranças familiares, a segunda fase teve 

início com o levantamento de perguntas que poderiam traduzir as relações comerciais do local. Após 

uma triagem, verificando a facilidade de assimilação da pergunta pelas lideranças, chegou-se a 

pergunta: Quem é a pessoa com quem o (a) senhor(a) mais comercializa?    

A aplicação foi feita durante o diagnóstico e cada liderança familiar foi chamada para responder 

individualmente. A pergunta foi assimilada com facilidade e as respostas não duravam muito tempo. Os 

participantes foram orientados a restringirem suas respostas apenas às famílias que fazem parte do 

projeto, excluindo necessariamente todas as famílias restantes dos 3 assentamento. O questionário, 

códigos de cada participante e respectivos assentamentos encontra-se em anexo.  

Após a coleta das respostas de todos os chefes de família, os resultados foram analisados, iniciando 

assim a fase 3. Para essa fase, foram usados os softwares UCINET 6 para Windows e o NETDRAW 2.112, 

onde buscou-se levantar as informações a cerca da densidade da rede, grau de centralidade de cada 

ator, grau de intermediação e grau de proximidade. Foram verificadas também a relação comercial 

entre os assentamentos. Após essas análises, também foram dadas sugestões à Oréades sobre como 

prosseguir para fortalecer a rede e minimizar os conflitos internos.   
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ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Ferramentas e definições 

Como mencionado acima, a análise da rede procurou levantar os seguintes tipos de indicadores: 

i)densidade; ii)grau de centralidade de cada ator; iii) grau de intermediação; iv) grau de proximidade. O 

quadro abaixo traz os tipos de indicadores usados e a descrição de cada um.  

Tipo de Indicador Descrição 

Densidade Mostra o valor em porcentagem a densidade da Rede, isto é, mostra se a 
conectividade 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 atores com os quais um ator 
está diretamente ligado. Este grau divide-se em grau de entrada e grau de 
saída. O grau de entrada (indegree) de um determinado ator 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 ator tem para intermediar as 
comunicações entre pares. 

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

 

É importante mencionar 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.  

Para facilitar o entendimento dos indicadores, também foram usados mapas, através dos quais é 

possível visualizar o comportamento do determinado indicador por toda rede.   

 

Indicadores e Mapas 

Considerando apenas a resposta dos entrevistados, sem ainda analisar nenhum indicador, é 

possível ver, no mapa 1, como é a teia de relações comerciais entre as famílias participantes.  

 

Mapa 1 – Relações comerciais entre os atores da rede 
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É possível perceber que os atores A11, A12, A17 e A24 estão fora da rede de comércio entre as famílias. 

Em outras palavras, nenhuma pessoa entrevistada mencionou comercializar com algum desses 4 atores, 

assim como esses atores mencionaram não comercializar com ninguém pertencente à rede.  

Para facilitar a identificação e a localização desses atores na rede de famílias dos assentamentos, cada 

ator foi representado por uma figura e cor diferente para o respectivo assentamento a que pertence. 

Assim, os membros do assentamento Formiguinhas foram representados por triângulo preto, os 

membros da Serra das Araras por círculos vermelhos e os atores do Pouso Alegre por quadrados azuis. O 

mapa 2 mostra como fica a disposição dos atores na rede. 
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Mapa 2 – Atores definidos por figura e cor de cada assentamento 

 

Agora é possível identificar os atores de cada assentamento, mostrando claramente que temos 4 

famílias do assentamento Pouso Alegre, 9 do Formiguinhas e 12 do Serra das Araras. Vale notar que os 

atores A11 e A17 pertencem ao assentamento formiguinhas e os atores A12 e A24 pertencem ao Serra 

das Araras. Apenas o assentamento Pouso Alegre possui todas as famílias conectadas na rede comercial. 

Indicador densidade 

Tabela 1 – Densidade da rede 

Número de 
famílias 

Número de ligações 
entre atores 

Número ligações 
possíveis 

Densidade 

25 36 600 6% 

 

Considerando que a relação entre os atores da rede pode ser bidirecional, por exemplo, A1 e A2 podem 
fazer duas ligações A1<->A2, o número de ligações possíveis é obtido pela multiplicação no número de 
famílias pelo próprio número menos 1, isto é, ( 25 x 24) = 600. Entretanto, há apenas 36 ligações entre 
todos os atores, o que faz a rede ter 6% de densidade, resultado da divisão de 36 por 600. Considerando 
que há 564 ligações ainda possíveis de serem realizadas na rede, pode-se dizer que é baixa a ligação 
comercial entre os atores da rede.  

Indicador de centralidade  

O indicador de grau de centralidade pode ser analisado com o grau de saída (OutDegree – 
coluna 1), grau de entrada(InDegree – coluna 2), grau de saída normalizado(NrmOutDeg- 
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coluna 3), ou seja, em porcentagem, e o grau de entrada normalizado (NrmInDeg – coluna 4). A 
tabela abaixo mostra os graus citados para cada ator pesquisado.   

Tabela 2 – Grau de centralidade por ator 

 

Na tabela, é possível ver que o ator A4 possui cerca de 6 em grau de entrada e 3 em grau de saída, o que 
representam 25% e 12,50% do grau normalizado de cada indicador respectivamente. Esses números 
sugerem que ele é o um ator central para o comércio entre as famílias. Sucessivamente, temos a família 
A2, A15, A10 e A19 como as famílias mais centrais para o comércio local. Como menos centrais para o 
comércio entre as famílias, temos os atores A12, A11, A24, A17, A18. 

Os quadrados na tabela destacam os lideres de cada um dos três assentamentos. O ator A10 ocupa uma 
posição na rede comercial de destaque que condiz com a sua importância para o assentamento Serra 
das Araras. No entanto, os lideres comunitários A14 e A7 possuem baixa importância na rede de 
comércio entre as famílias.  

 O mapa 3 abaixo permite visualizar a importância dos atores segundo o tamanho das figuras escolhidas 
para cada assentamento. No mesmo mapa, as setas mais largas apontam para cada uma das lideranças.  
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Mapa 3 – Grau de centralidade dos atores e lideranças

 

 

Indicador de Intermediação ( betweeness)   

A tabela 3 abaixo mostra os valores obtidos para intermediação de cada ator. A coluna betweeness é o 
grau de intermediação e a coluna nBetweenness é o grau em porcentagem.   

Tabela 3 – Grau de intermediação por ator 
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O grau de intermediação, mais uma vez, aponta para o protagonismo do ator A4, seguido pelo A2, 
mostrando que eles são atores centrais na intermediação entre as famílias dos assentamentos. Nota-se 
que os atores, a partir do A6, não possuem nenhum grau de intermediação, ou seja, não favorecem a 
articulação entre as famílias.  

Em relação às lideranças, apenas o A10 possui um grau maior de intermediação entre as famílias. Já as 
lideranças A7 e A14 não possuem nenhum grau de intermediação. O fato dessas ultimas lideranças não 
terem qualquer importância para a articulação entre famílias é preocupante, considerando que são 
atores-chaves para aumentar a articulação entre os assentamentos.   

O mapa 4 abaixo mostra o grau de intermediação, onde o tamanho das figuras é proporcional a sua 
importância para esse indicador. No mesmo mapa também pode-se visualizar a importância das 
lideranças para a intermediação entre famílias.  

Mapa 4 – Grau de intermediação e lideranças

 

 

Grau de proximidade (closeness) 

Para realizar essa análise, tomou-se como média principal o grau de proximidade de entrada ( 

incloseness). Na tabela 5 abaixo, temos esse indicador na coluna 3 para cada ator.  
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Tabela 4 – Grau de proximidade 

 

O ator 3 possui o maior grau de proximidade 7.717, ou seja, esse ator tem maior capacidade para se 
conectar aos outros atores da rede. Em seguida, aparecem o ator A6, A1, A22 e A21 com os graus de 
proximidade 7.668, 7.643, 7.295, 7.229, respectivamente.  Os atores A24, A11, A18 e A17, aqueles que 
estão isolados da rede, possuem menor capacidade para se conectarem às outras famílias dos 
assentamentos.  

É importante notar que as lideranças A10 e A7, destacadas por meio do quadrado, possuem, 
comparativamente, o grau de proximidade médio enquanto a liderança A14 possui um grau de 
proximidade bem menor. Em outras palavras os atores A10 e A7 possuem maior capacidade para se 
articularem a outros atores enquanto o ator A14 possui uma capacidade bem menor para isso.  

É importante analisar que o grau de proximidade dos atores não diferem tanto. Isso decorre do 
tamanho da rede que é pequena e não tem um numero muito grande de atores. Portanto, no mapa 5, o 
tamanho das figuras não difere tanto.  
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Mapa 5 – Grau de proximidade

  

Análise dos assentamentos  

A tabela 5 abaixo é possível identificar o número de ligações comerciais que há intra e entre 
assentamentos, considerando que os assentamentos Formiguinhas, Pouso Alegre e Serra das Araras 
estão representados pelos números 1,2 e 3 respectivamente.  

 

Nota-se que o comercio é mais forte entre atores ( ou famílias ) do mesmo assentamento.  Quando se 
procura ver as relações entre os assentamentos, é baixo o número de relações existentes. Apenas o 
assentamento Pouso alegre e formiguinhas possuem um laço um pouco maior, mas não significante 
para diferenciar essa relação da relação desses assentamentos com o Serra das araras. 

É possível observar que o grau de densidade entre as 4 famílias do assentamento 2 é maior do que o 
grau de densidade das famílias do assentamento 1 e 3, que possuem maior número de pessoas. Em 
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outras palavras, as famílias do Pouso Alegre possuem relações comerciais mais densas que as famílias 
dos outros dois assentamentos.    
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CONCLUSÃO 

A análise de redes de comércio das famílias participantes do Projeto de Carbono do Corredor de 
Biodiversidade Emas – Taquari permite dizer que a rede social é fraca. De todo o potencial para 
estabelecer ligações, os atores pesquisados tem poucas ligações entre si.   

Pode-se analisar também que o comércio intra-assentamento é maior do que entre – assentamento. 
Isso demonstra que pessoas de um mesmo assentamento comercializam mais entre si do que com 
pessoas de outros assentamentos. O motivo para isso pode ser atribuído a localização geográfica que 
favorece a comunicação entre assentados de um mesmo assentamento.  

É notório que as lideranças de cada assentamento não possuem um papel central na rede de comércio, 
o que pode estar limitando a articulação entre as famílias. É importante averiguar se a irrelevância 
desses lideres para o mercado interno decorre simplesmente de questões mercadológicas, ou seja, de 
compra e venda de produção,  ou se tem relação com alguma fragilidade política desses atores.  

Sugere-se ainda que as causas da baixa ligação comercial entre - assentamento sejam investigadas para 
que as soluções para fortalecer o mercado interno possam aparecer. Há necessidade ainda de buscar de 
forma mais profunda a causa do isolamento para os atores fora da rede e saber se esse tipo de 
comportamento é uma tendência ou uma exceção.  

Também deverão fazer parte das próximas análises os levantamentos das relações familiares, produtos 
que cada família produz, número de membros por família, meios de transportes utilizados e custos, 
atravessadores e preço dos produtos no mercado interno. Essas novas informações poderão ser 
cruzadas e possibilitar um fazer uma nova fotografia das relações comerciais e não-comerciais entre as 
famílias. 

Espera-se que essas novas pesquisas possam esclarecer as relações entre os atores dos assentamentos. 
É esse o grupo que fortalecido poderá minimizar as desistências e garantir auxílio a todos os seus 
membros na produção de mudas e coleta de sementes. Além disso, o grupo consolidado poderá chamar 
a atenção de outras famílias que futuramente poderão ingressar no projeto e ampliar assim a rede de 
famílias participantes do projeto.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Questionário realizado  

 

Nome (código)  Assentamento Com quem o(a) senhor(a) comercializa mais?  

1. A1 Serra das Araras  

2. A2 Serra das Araras  

3. A3 Serra das Araras  

4. A4 Pouso Alegre  

5.  A5 Formiguinha  

6. A6 Serra das Araras  

7. A7 Pouso Alegre  

8. A8 Serra das Araras  

9. A9 Serra das Araras  

10. A10 Serra das Araras  

11.  A11 Formiguinha  

12.  A12 Serra das Araras  

13.  A13 Serra das Araras  

14.  A14 Formiguinha  

15.  A15 Formiguinha  

16.  A16 Serra das Araras  

17.  A17 Formiguinha  

18.  A18 Formiguinha  

19.  A19 Formiguinha  



18 

 

20.  A20 Pouso Alegre  

21.  A21 Serra das Araras  

22.  A22 Formiguinha  

23.  A23 Pouso Alegre  

24.  A24 Serra das Araras  

25.  A25 Formiguinha  

 


