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RESUMO 

NUNES, Felipe Otávio. Análise de redes sociais como subsídio para a gestão 

ambiental: um estudo de caso. 2015. 71 f. 

Dissertação (Mestrado em Modelagem de Sistemas Complexos) – Escola de Artes 

Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Versão 

corrigida. 

 

A Análise de Redes Sociais (ARS) pode ser um bom instrumento para subsidiar os 

processos de gestão, uma vez que nos permite não só identificar os principais atores de 

um local, mas entender as dinâmicas e relações existentes. O objetivo desta pesquisa foi 

modelar as relações existentes na enseada subtropical, denominada de baía do Araçá, S. 

Sebastião – SP, como forma de compreender a dinâmica local e a importância da rede 

social que pode atuar no processo de tomadas de decisão, no intuito de apresentar 

subsídios para a gestão ambiental local. Para tal, reconhecemos os atores, identificamos 

suas conexões através de questionários e construímos um modelo das redes, aplicando 

algumas métricas de ARS. Isso nos permitiu identificar os atores mais centralizados, os 

mais influentes e os mais importantes para o fluxo de informações. Fizemos também 

uma análise do ponto de vista da influência da rede com relação a seu capital social. 

Como resultados, observamos a presença de indivíduos centralizados e que estes são 

importantes para a liderança da comunidade. Observamos poucas conexões com as 

instituições atuantes, e uma baixa coesão na rede, caracterizando baixo capital social. 

Isso nos indica que a rede pode não ter uma atuação representativa nas tomadas de 

decisão. Mesmo com esta condição, a mesma apresenta alguns indivíduos muito 

centrais, e que devem ser abordados e estão atuando no processo de gestão e construção 

de políticas públicas. Concluímos que a partir da ARS foi possível compreender a 

dinâmica da rede e como isso poderia interagir nos processos de tomada de decisão, 

uma vez que nos permitiu identificar fraquezas na rede, de forma que possamos avaliar 

como fortalecê-la para apresentar maior influência nos processos de tomadas de decisão 

e construção de políticas públicas.  

Palavras Chave: Redes Sociais; Políticas Públicas; Baía do Araçá Capital Social 

  



ABSTRACT 

NUNES, Felipe Otávio. Social Network Analysis as a subsidy for environmental 

management: A case study. 2015. 71 p. 

Dissertation (Master of Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, University 

of São Paulo, São Paulo, 2016. Corrected version 

 

Social Network Analysis (SNA) might be an interesting instrument to subsidize the 

Ecosystem-Based-Management (EBM), once it allows identifying the most important 

local actors. Here we aimed to modeling the network of a subtropical bay as a tool to 

understand the dynamic and the importance in the decision makings, in order to provide 

subsidies for the local EBM. We made a questionnaire with the local actors trying to 

identify the connections between them. In this case study we applied a SNA to 

recognize the central actors and their importance to information flow. We also made a 

qualitative analysis, identifying the network strength and influence considering its social 

capital. This model allowed us to identified the most important and influent actor for the 

communication flow. Also, we found a disconnection between the local actor and the 

local institutions, making a weak network in terms of social capital. This indicates that 

the network has few influence in the decision makings process, nevertheless it has still 

found important actors for the process. We conclude that the SNA is really important 

tool to understand the network dynamics and could be use in the EBM process. We 

could found that the network is weak, but even so, we can figure out how to work with 

this network to rise its strength, making better connections with other institutions and 

growing its social capital, so the network can take more influence in the decision 

making process and public policy discussions.  

Key words: Social networks; Public Policy; Araçá Bay Social Capital 
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1. INTRODUÇÃO  

 

No presente trabalho tivemos como objetivo compreender as dinâmicas das redes 

sociais da Baía do Araçá no intuito de apresentar subsídios para a gestão ambiental 

local. Para tal, construímos modelos das redes sociais presentes na Baía. Estes modelos 

nos permitem complementar o Projeto Araçá BIOTA/FAPESP (nº 2011/50317-5), o 

qual este trabalho faz parte. 

O projeto BIOTA Araçá tem como objetivo geral de produzir um estudo integrado 

para o entendimento do papel e da relevância social, econômica e ambiental de um 

ecossistema costeiro subtropical capaz de ser aplicado em outras áreas. Visando assim, 

compreender a dinâmica da baía do Araçá como local de estudo. Esta baía se localiza no 

Canal de São Sebastião, município de São Sebastião (São Paulo – Brasil); caracterizada 

por ser uma enseada subtropical protegida, limitada por flancos rochosos. (AMARAL et 

al., 2010). 

Essa Baía gera interesse em estudos de gestão ambiental, uma vez que fica muito 

próxima a malha urbana, empreendimentos próximos, como o Porto de São Sebastião e 

bem como a discussão sobre sua expansão, e o Terminal de Óleo e Gás da 

PETROBRÁS. Assim torna-se  suscetível a impactos ambientais marinhos e terrestres, 

sociais e econômicos gerando demanda para  uma gestão ambiental local.  

Visando o subsídio para a gestão ambiental, o presente trabalho visa apresentar 

um modelo de Análise de redes sociais a ser aplicado no contexto da baía do Araçá, no 

intuito de levantar resultados para o projeto BIOTA Araçá, que tem também como um 

de seus objetivos específicos implementar uma gestão ambiental participativa no local. 

Dentro do processo de gestão ambiental, é possível fazer diversas análises, como 

análises sociais de gestão participativa, manejo integrado, estratégias de defeso e 

subsídios para as comunidades, gestão de bens comuns, bem como análises de redes 

sociais (DIETZ et al., 2001; KALIKOSKI; SEIXAS; ALMUDI, 2009; SABOURIN, 

2010; SARKER; ITOH, 2001; SCORPIONI, 2012; SEIXAS et al., 2011; SMYTHE; 

THOMPSON; GARCIA-QUIJANO, 2014; WILSON; OSTROM; COX, 2013).  
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Sendo assim, uma análise que pode auxiliar bastante é a modelagem de redes 

sociais, de forma que, analisando a posição que cada indivíduo ocupa, bem como quais 

suas principais conexões na rede e qual o fluxo de informações, é possível identificar os 

indivíduos mais influentes na comunidade e se existe algum tipo de nível hierárquico 

naquele ambiente (BODIN; CRONA, 2009; CRONA; HUBACEK, 2010; SMYTHE; 

THOMPSON; GARCIA-QUIJANO, 2014; STEIN; ERNSTSON; BARRON, 2011). 

Alguns trabalhos já tem apresentado esse enfoque relacionando a análise de redes 

com a gestão ambiental (BODIN; CRONA, 2009; CRONA; HUBACEK, 2010; 

GALAZ et al., 2012; SCORPIONI, 2012; SMYTHE; THOMPSON; GARCIA-

QUIJANO, 2014), outros trabalhos também avaliam o capital social para auxiliar na 

gestão (GUILLÉN; WALLIN; BRUKAS, 2015; JIANG; LIU, 2014; LEHTONEN, 

2004; NENADOVIC; EPSTEIN, 2016; PRETTY; WARD, 2001), porém, há poucos 

que fazem a referência em conjunto da análise de redes com o capital social 

(CATTELL, 2001; MARTELETO, 2004; SABATINI, 2009), além do fato de muitos 

não mencionarem diretamente a gestão ambiental, e sim a processos de gestão em geral. 

Dessa forma, seria importante construir um trabalho que destaque ambas as 

análises em conjunto com um enfoque para a gestão ambiental. Assim, a construção do 

modelo da rede social poderia auxiliar a compreender a dinâmica da rede, bem como a 

seu fluxo de informações, e a análise do capital social incorporado a essa rede pode 

ressaltar a influência da rede nas tomadas de decisão (ALBERT; BARABÁSI, 2002; 

BARABÁSI, 2009; BODIN; CRONA, 2009; BODIN; SAURA, 2010; BORGATTI; 

EVERETT, 2006; BORGATTI, 2005; CANIATO et al., 2014a; CRONA; HUBACEK, 

2010; FREEMAN, 1978; JACOBI, 2000; MALINICK; TINDALL; DIANI, 2013; 

TINDALL, 2004; UCHIDA; SHIRAYAMA, 2008). 

Portanto, de acordo com as propriedades da Análise de Redes Sociais (ARS), e os 

subsídios ao processo de gestão que esta pode nos proporcionar, tentamos responder 

neste estudo: Como são constituídas as redes de relações do local estudado? Quais as 

conexões dos atores do local? Como estão estruturadas as redes de afinidade e de 

liderança? Se a rede de afinidades explica a de liderança? Como a análise de redes 

sociais pode contribuir com o processo de gestão integrada? Como a rede pode auxiliar 

no processo de tomadas de decisão à luz do capital social.  
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A partir dessas questões, levantamos como hipóteses desse trabalho que: a rede é 

fraca quando associada ao capital social, e que a rede de afinidades é explicada pela 

rede de lideranças, demonstrando assim que essas duas redes citadas serão estruturadas 

de maneira similar. 

2. OBJETIVOS 

Tivemos como objetivo geral compreender a dinâmica e a importância da rede 

social no processo de tomadas de decisão referentes à Baía do Araçá (São Sebastião/SP) 

apresentando assim, subsídios para a gestão ambiental local. Dessa forma, temos como 

objetivos específicos: 

- Identificar os principais atores da rede e suas conexões de acordo com o fluxo de 

informação; 

- Identificar as principais instituições atuantes no local e suas conexões com a 

comunidade; 

- Construir um modelo dessa rede de conexões; 

- Avaliar o capital social incorporado a rede. 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1.  ECOSSISTEMA E SISTEMAS COMPLEXOS 

O conceito de ecossistema, de acordo com a Avaliação Ecossistêmica do Milênio, 

é um sistema complexo e dinâmico de comunidades de plantas, animais e micro-

organismos e do meio ambiente abiótico interagindo como uma unidade funcional 

(MEA, 2005). Os ecossistemas variam podendo ser representados tanto por uma poça 

na cavidade de uma árvore ou mesmo uma bacia oceânica de dimensões significativas.  

Um ecossistema pode ser considerado como um sistema complexo, uma vez que 

possui agentes conectados e interagindo com diferentes elementos do meio. Como 

destaca Boccara (2010), em um sistema complexo, existe uma dinâmica global 

emergente resultando na interação dos agentes do meio sem que esta seja imposta por 

um controlador central. O que significa que não existe algo que comande o sistema de 



16 
 

 

forma a promover um padrão, porém as interações entre os agentes e de cada elemento 

externo do ambiente geram processos que levam a propriedades emergentes, isso é, a 

totalidade do sistema “… é maior que a soma de suas partes e o todo exibe padrões e 

estruturas que surgem espontaneamente das partes.” (SCORPIONI, 2012 p. 17)  

Assim, define-se um sistema complexo “… como sendo composto por grande 

quantidade de componentes interatuantes, capazes de intercambiar informações com seu 

entorno condicionante e capazes, também de adaptar sua estrutura interna como sendo 

consequências ligadas a tais interações.” (CHRISTOFOLETTI, 1999 p. 3). Kitching 

(1983) ainda comenta que ecologistas costumam ter muito interesse em estudar sistemas 

complexos, e que, para tal, são necessárias várias ferramentas, entre elas computadores 

e novas tecnologias. Isso ocorre, pois com esses instrumentos, possibilita-se a 

construção de modelos que permitem melhor entendimento do ecossistema 

(KITCHING, 1983; HALL e DAY, 1990; JORGENSEN, 1992). 

De maneira geral, um modelo pode ser considerado como uma simplificação de 

um sistema (HALL e DAY, 1990). Em termos históricos, a simplificação de sistemas 

para auxiliar em sua análise é relativamente comum, sendo Thomas Malthus um dos 

precursores dessa ideia, quando apresentou que a população poderia ser muito bem 

descrita com uma simples equação matemática (KITCHING, 1983). Ainda assim, Hall e 

Day (1990) ressaltam que apesar do modelos serem mais simples do que o ecossistema 

real, ainda podem ser muito úteis na sua compreensão. 

Hall e Day (1990) ainda destacam que os modelos devem ser aplicados na 

natureza para testar sua representatividade. É válido destacar que muitas vezes, por mais 

fiel que seja o modelo, este não consegue representar totalmente o ecossistema.  Isso 

ocorre muitas vezes, pois um sistema pode ser composto de vários outros sistemas, e a 

compreensão de cada um desses sistemas pode não dar a compreensão do sistema como 

um todo, ou seja, apresenta uma abordagem holística, uma vez que a soma das partes do 

sistema é maior que o todo (HALL e DAY, 1990; CHRISTOFOLETTI, 1999; 

SCORPIONI, 2012).  

Nesse sentido, vale pensar também na posição que o homem se encontra nesses 

níveis hierárquicos, como um dos agentes deste sistema, assim como todas as outras 

espécies e serviços presentes no ambiente. Dessa forma, é importante estudar estas 
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relações, uma vez que há de se considerar também que a dinâmica urbana tem muita 

influência na modificação do ambiente (SCORPIONI, 2012). E assim, destaca-se, 

portanto, a importância do conhecimento do papel do homem e sua relação com a 

natureza para melhor conceber planos de gestão ambiental para a preservação desses 

sistemas. 

3.2. MODELANDO REDES SOCIAIS 

Fazer um modelo das redes sociais de um ambiente pode ser uma ferramenta 

apropriada para analisar o fluxo de informações desse local (CRONA; HUBACEK, 

2010; LIU et al., 2013; MALINICK; TINDALL; DIANI, 2013; SMYTHE; 

THOMPSON; GARCIA-QUIJANO, 2014; STEIN; ERNSTSON; BARRON, 2011). As 

redes seguem a teoria dos grafos, que consiste basicamente na formação de nós 

(agentes) e links (conexões entre os agentes) (SCOTT, 2000). Um grafo é uma 

representação de um conjunto de nós e arestas que se conectam, formando uma rede 

(SCOTT, 2000; RECUERO, 2004; BARABÁSI, 2009). Neste modelo, os nós são a 

representação das pessoas e as arestas seriam os relacionamentos entre elas (FREITAS 

et al., 2008).  

Assim, a construção do modelo da rede social de um ambiente permite o 

entendimento de como é formada a comunidade, qual o fluxo de informações e de 

comunicação ou mesmo como se comporta a sociedade frente às mudanças no ambiente 

(BODIN; CRONA, 2009; SMYTHE; THOMPSON; GARCIA-QUIJANO, 2014). 

Nesse contexto, Uchida e Shirayama (2008) e Veja-Redondo (2007) apresentam 

também três categorias de redes sociais: as redes aleatórias (randômicas), as redes de 

mundos pequenos e as redes de livre escala. A primeira é sustentada pelos autores como 

se todos os nós de uma rede estivessem aproximadamente a mesma quantidade de 

conexões, constituindo redes igualitárias. A segunda é caracterizada como se cada 

indivíduo (ator social) estivesse conectado com seu “vizinho” mais próximo, porém 

ainda ocorrendo contato entre regiões mais distantes (ALBERT; BARABÁSI, 2002; 

BARABÁSI, 2009; CHOI; KIM; LEE, 2010; UCHIDA; SHIRAYAMA, 2008). E a 

terceira categoria é caracterizada pela presença de “conectores”, que aumentam a 

frequência das conexões, apresentando indivíduos com mais conexões que outros 

(ALBERT; BARABÁSI, 2002; BARABÁSI, 2009).  



18 
 

 

As redes são constituídas por indivíduos interconectados por fluxos de 

informação, podendo esse fluxo gerar divergências e convergências de opinião 

(BEDUSCHI, 2003; SCORPIONI, 2012). Dessa forma, a Análise de Redes Sociais 

(ARS) se baseia basicamente na importância das relações e dos padrões de interação e 

de estrutura que constituem a rede, podendo separar em dois aspectos de análise, as 

redes inteiras e as redes personalizadas (RECUERO, 2004; SCORPIONI, 2012). O 

primeiro aspecto é focado na relação da estrutura da rede com o grupo social, já o 

segundo estaria focado no papel social de um indivíduo (RECUERO, 2004). 

A ARS permite identificar detalhadamente os padrões de relacionamento que 

existem entre os atores de uma determinada situação social e as mudanças nesse 

relacionamento no decorrer do tempo (MARQUES, 1999; STEIN; ERNSTSON; 

BARRON, 2011). Assim, as redes representam a riqueza organizacional e política dos 

movimentos sociais e organizações da sociedade; em que buscam consensos, tratados e 

compromissos de atuação coletiva (JACOBI, 2000; TINDALL, 2004). Assim, rede 

social entende-se como “… o campo, presente em determinado momento, estruturado 

por vínculos entre indivíduos, grupos e organizações construídos ao longo do tempo.” 

(MARQUES, 1999 p. 46). 

Com relação à formação dos vínculos, Jacobi (2000) destaca que as redes se 

constroem numa lógica que demanda articulações e solidariedade, bem como a 

definição de objetivos comuns a todos e da redução de atritos e conflitos, sempre se 

considerando as características complexas e heterogêneas da sociedade. Como ressalta 

Marques (1999) o princípio das ARS é que:  

“… o social é estruturado por inúmeras dessas redes de relacionamento 

pessoal e organizacional de diversas naturezas. A estrutura geral e as 

posições dos atores nessas redes moldam as suas ações e estratégias (…), 

ajudam a construir as preferências, os projetos e as visões de mundo (já que 

esses “bens imateriais” também circulam e se encontram nas redes) e dão 

acesso diferenciado a recursos de poder dos mais variados tipos, que em 

inúmeros casos são veiculados pelas redes (desde status e prestígio até 

recursos mais facilmente mensuráveis, como dinheiro e informação).” (p.46).  

Assim, as redes que transcendem a escala de atuação e poder de influência 

apresentam um novo engajamento de atores sociais (JACOBI, 2000). Em geral, estas 

possuem vínculos muito fortes, como um compromisso ético com as populações e local 

onde desenvolvem suas atividades. As redes podem ser consideradas as estruturas do 
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campo em que no interior estão imersos os atores sociais e políticos que são relevantes 

para cada situação (MARQUES, 1999). 

Dessa forma, a ARS pode ser uma excelente ferramenta para análise de sistemas 

complexos e para a gestão ambiental (STEIN; ERNSTSON; BARRON, 2011; 

KRAUSE et al. 2007). De forma que, analisando a posição que cada indivíduo ocupa, 

bem como quais suas principais conexões na rede e qual o fluxo de informações, é 

possível identificar os indivíduos mais influentes na comunidade e se existe algum tipo 

de nível hierárquico naquele ambiente (BODIN; CRONA, 2009; CRONA; HUBACEK, 

2010; SMYTHE; THOMPSON; GARCIA-QUIJANO, 2014; STEIN; ERNSTSON; 

BARRON, 2011).  

3.3. MÉTRICAS DA ANÁLISE DE REDES SOCIAIS 

Para a ARS são utilizadas várias métricas calculadas na rede. Geralmente 

utilizam-se índices de centralidade, como Betweenness centrality (centralidade de 

intermediação), Closeness centrality (grau de centralidade), Eigenvector Centrality 

(Importância de um nó). Além do grau de centralidade, calcula-se o In-degree (grau de 

entrada) e o out-degree (grau de saída) no caso de redes direcionais e o degree (grau) 

em redes não direcionais (HANSEN; SHNEIDERMAN; SMITH, 2011).  Estes índices 

são importantes na ARS uma vez que permitem a identificação dos indivíduos mais 

centralizados e mais importantes para o fluxo de informações.  

Como é destacado por Hansen et al., (2011) o Betweenness centrality, permite 

identificar quais são os nós mais importantes para o fluxo de informações na rede, isto 

é, aqueles que formam pontes de conexões na rede como um todo. Já o Closeness 

centrality, permite a identificação dos nós importantes para a velocidade do fluxo de 

informações, ou seja, quais os nós que permitem que a informação seja repassada de 

forma rápida. Por fim, o Eigenvector Centrality que identifica quais os nós estão mais 

próximos aos mais populares (HANSEN; SHNEIDERMAN; SMITH, 2011). 

Sendo assim, a partir desses cálculos, é possível a identificação dos atores mais 

importantes, e mais atuantes de um determinado local, o que pode ser muito importante 

do ponto de vista da gestão integrada. Nesse sentido, a importância da ARS está na 

conectividade dos atores sociais que são atuantes na gestão ambiental.  
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3.4. REDES E CAPITAL SOCIAL  

Em locais cuja rede é mais centralizada e com uma divisão de poderes 

discrepante, as decisões tendem a se voltar para interesses individuais, uma vez que se 

perdem as coalizões já que se perdeu o objetivo em comum (DIANI; BISON, 2010). 

Tendo em vista a construção de uma gestão integrada, as redes podem tornar em 

evidência as consequências coletivas dos comportamentos individuais de cada pessoa da 

comunidade. Permite-se assim, maior compreensão e negociação entre os atores, 

promovendo um entendimento melhor dos problemas locais (BODIN; CRONA, 2009; 

CRONA; HUBACEK, 2010; GALAZ et al., 2012; SMYTHE; THOMPSON; GARCIA-

QUIJANO, 2014). 

Assim, de acordo com as propriedades da rede, podemos também avaliar sua 

importância quanto ao capital social. De maneira geral, capital social pode ser 

compreendido como a rede de relações sociais caracterizadas por normas de confiança e 

reciprocidade, facilitando ações coordenadas da sociedade (LEHTONEN, 2004). Essas 

ações coordenadas podem ser diversas, desde o cumprimento de combinados até 

movimentos sociais organizados em prol de um desejo comum da comunidade.  

Se a rede for considerada forte, isto é, alto grau de confiança dentro da própria 

rede, esta pode apresentar alto capital social acumulado (BATT, 2008; GUILLÉN; 

WALLIN; BRUKAS, 2015). Dessa forma, é possível observar a presença de acordos e 

combinados criados pelos indivíduos da rede e o cumprimento desses acordos, permite 

mostrar quão forte a rede está estruturada. Tendo essas questões em vista, é possível 

analisar a rede como uma instituição, uma vez que esta possui regras e combinados 

próprios, numa lógica de colisões (BATT, 2008; GUILLÉN; WALLIN; BRUKAS, 

2015; LEHTONEN, 2004; MARTELETO, 2004). 

Sendo assim, a rede como uma instituição possui a capacidade de pressionar 

outras instituições no intuito de construir políticas que permitam que os desejos da 

comunidade também sejam expressos. Dessa forma, é válido avaliar até que ponto as 

relações da rede são fortes a ponto da rede atuar como uma instituição que possui poder 

participativo nas tomadas de decisão. Além disso, o capital social, juntamente com a 

ARS, permite identificar melhores pontos de partida para a gestão, de modo que não 

aconteçam ações apenas com os indivíduos mais centralizados, podendo causar uma 

divisão na rede (MARTELETO, 2004).  
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Em geral, o capital social é baseado nos níveis de confiança, regras e combinados 

dentro de uma rede (BATT, 2008; BOURDIEU, 1980; BURT, 1997, 2000; 

COLEMAN, 1988; GUILLÉN; WALLIN; BRUKAS, 2015; MARTELETO, 2004; 

PRETTY; WARD, 2001). A presença dessas regras é o que permite a 

institucionalização da rede, e o capital social pode ser entendido como um conjunto de 

redes e normas que reduzem os riscos de relações entre pessoas desconhecidas (SILVA; 

FERREIRA, 2007).  

Com a redução de riscos e consequentemente o aumento do capital social, atua-se 

numa lógica de bens comuns, uma vez que com alta confiança na rede, diminui-se a 

possibilidade de aparecerem os “aproveitadores” (freeriders), uma vez que há relações 

fortes de confiança (WILSON; OSTROM; COX, 2013). Por outro lado, a presença 

desses aproveitadores, pode ocasionar uma desconfiança e provocar uma quebra no 

capital social incorporado à rede.  

Pensando nessas características da ARS, tendo em vista que esta pode ser um bom 

instrumento para se aplicar no processo de gestão, este tipo de análise nos permite trazer 

discussões para a conservação ambiental. Analisando as características gerais da rede e 

sua influência do ponto de vista institucional, a rede pode ser um ponto de partida 

importante para o processo de gestão integrada.  

3.5. GESTÃO AMBIENTAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Uma vez que parte da importância do processo de gestão se encontra na utilização 

de determinado ambiente pela comunidade local, ou seja, na obtenção de recursos, 

podendo estes serem tanto para consumo quanto para comercialização do mesmo, pode-

se considerar que no geral, estas relações de uso apresentam relação com usos de bens 

comuns.  Como apresenta Diniz e Arraes (2001), bem comum e bem público são 

definições distintas “… enquanto um bem público caracteriza-se por apresentar um 

consumo não-rival e não-excludente, o bem comum é caracterizado por apresentar um 

consumo-excludente, embora rival.” (p. 2). 

Dessa forma, o fato de um agente consumir um bem comum, não impede que 

outra venha a usufruir também, porém, há uma diminuição na quantidade disponível 

(DINIZ e ARRAES, 2001). Com relação à essa diminuição do recurso, Hardin (1968) 
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apresenta a “tragédia dos comuns”, em que o autor destaca que o uso dos bens comuns 

por todos, tende a colapsar. 

O principal exemplo é dado pelo pastoreio de ovelhas, isto é, pensando-se em um 

pasto que pode ser utilizado por todos os pastores de ovelhas, e assumindo que estes 

tentarão sempre manter seu nível de produção ou mesmo aumentá-la, a tendência é que 

o bem comum comece a colapsar. Com o aumento do número de ovelhas superando a 

capacidade suporte do ambiente se regenerar, o pasto tende a acabar, prejudicando a 

todos os pastores de ovelhas e ao ambiente (HARDIN, 1968).  

O autor (op cit.) ainda destaca que para solucionar esse dilema da tragédia dos 

comuns, o ideal seria fazer divisões de lotes e privatização destes no pasto. Assim, o 

pastor que necessitasse de mais lotes pagaria mais por estes, apresentando assim um 

método de controle do uso destes bens (HARDIN, 1968). Ainda que esta seja uma 

solução plausível, outros autores destacam que talvez a auto-organização da própria 

comunidade e acordos dos usos desses bens poderiam solucionar o problema da mesma 

maneira (CAVALCANTI; SCHLÄPFER; SCHMID, 2010; DIETZ et al., 2001; 

SABOURIN, 2010; SCHIMTZ et al. 2009; OSTROM, 1990). 

Com relação a cooperação dos membros de uma população ou comunidade, 

Ostrom (1990) destaca o dilema do prisioneiro, que consiste basicamente nas decisões 

feitas pelas pessoas, com relação a cooperação ou não. Em suma, se ambos prisioneiros 

cooperassem, sairiam beneficiados, enquanto que se os dois resolvessem não cooperar, 

ambos sairiam prejudicados, porém se apenas um deles cooperasse, o não cooperante 

sairia beneficiado e o cooperante prejudicado (OSTROM, 1990). 

Assim, destaca-se que para que ocorram situações de cooperação, deve haver um 

balanço entre o custo e o beneficio da cooperação ou da não cooperação (HENRICH e 

HENRICH, 2006). Ainda que seja necessário avaliar esse balanço entre custo benefício, 

podem ocorrer acordos entre os atores. Nesse sentido, Fonseca (2010), destaca que a 

“lógica da ação coletiva” estimula que um determinado ator não atue em beneficio 

próprio, no intuito de beneficiar-se pelas ações alheias, isto é, se todos atuarem de forma 

cooperativa, todos saem ganhando. 

Porém, muitas vezes essa lógica promove o aparecimento de free-riders (caronas), 

que são atores que “se aproveitam” do momento que a maioria está deixando de utilizar 
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os bens para que o mesmo possa se recuperar e pegam esses bens em benefício próprio 

sem pensar na ação coletiva (HENRICH; HENRICH, 2006; FONSECA, 2010). Para 

evitar o aparecimento desses free-riders, Henrich e Henrich (2006) ressaltam a 

possibilidade de  apresentar punição aos indivíduos não cooperantes, outra solução seria 

novamente a de privatizar os lotes (HARDIN, 1968). 

Em contra partida, Sabourin (2010) concorda com Ostrom (1990) quando esta 

última apresenta com exemplos de manejo de recursos naturais de uso comum que a 

ação coletiva não segue as hipóteses habituais da economia clássica. De forma que este 

comportamento depende da capacidade de inovação dos atores ou mesmo da sua 

capacidade de evoluir as regras, de modo que reduza as assimetrias e aumente os ganhos 

coletivos (OSTROM, 1990). 

Da mesma forma, Schimtz (2009) destaca que grupos locais, ou mesmo 

populações maiores são capazes de criar instituições, que elaboram regras necessárias 

para garantir o respeito e as “condições” com relação ao uso dos bens comuns. Vale 

destacar que como afirma Kalikoski et al. (2009) em concordância com Sabourin et al. 

(2005), os sistemas de gestão compartilhada envolvem tanto usuários quanto governo, 

apresentando relações institucionais interescalares, podendo elas serem de espaços 

geográficos ou em níveis de organização. 

A principal importância dessas relações é atribuída à aceleração dos processos de 

aprendizagem e comunicação que permite o aumento da capacidade da sociedade 

suportar, adaptar-se e aprender com as mudanças (BERKES, 2002 apud KALIKOSKI; 

SEIXAS; ALMUDI, 2009). Assim, a gestão participativa é entendida como “… o 

envolvimento dos usuários do recurso (…) nos processos de planejamento, 

implementação e monitoramento/avaliação de planos de manejo dos recursos…” 

(SEIXAS et al., 2011 p. 120). 

Kalikoski, Seixas e Almudi (2009) ainda destacam que vários sistemas de gestão 

compartilhada apresentam uma forma mais efetiva para o gerenciamento sustentável dos 

recursos. Os autores ainda ressaltam que “A forma como se dá a implementação do 

sistema de gestão compartilhada na pesca diferencia-se, a depender da participação das 

comunidades e do grau de devolução do poder do governo para as comunidades locais 

no processo de tomada de decisão” (p. 152). 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

4.1. ÁREA DE ESTUDOS 

 

A Baía do Araçá está localizada no Canal de São Sebastião, município de São 

Sebastião (São Paulo – Brasil); é uma enseada protegida, limitada por flancos rochosos. 

Esta engloba quatro praias – Deodato, Pernambuco, Germano e Topo, duas ilhotas 

(Pernambuco e Pedroso), três núcleos de bosques de manguezal, sendo estes uns dos 

últimos remanescentes desse tipo de sistema no litoral de São Sebastião (AMARAL et 

al., 2010). Vale destacar que este manguezal faz parte da Área de Proteção Ambiental 

Marinha do Litoral Norte – APAMLN, como exposto no decreto estadual 53.525 de 

2008 (SÃO PAULO, 2008). A Baía apresenta também uma planície de fundo mole, que 

fica inteiramente exposta em períodos de maré baixa de sizígia (AMARAL et al., 2010).  

Devido à sua configuração, não existem muitos fatores externos ao Canal de São 

Sebastião de ação direta, uma vez que sua hidrodinâmica é dominada por marés e ondas 

de baixa amplitude. As praias da Baía apresentam fisionomia de declive suave, com 

largura da zona entremarés entre 50m e 300m, e predomínio de sedimentos areno-

lamosos e cascalhos (AMARAL et al., 2010). 

Apesar de ocorrerem poucas perturbações externas, a Baía fica muito próxima da 

malha urbana, o que acarreta a exposição desse conjunto de diferentes biótopos a 

diversos tipos de ação antrópica, como lançamento de esgoto doméstico e despejo de 

lixo. Além disso, sua proximidade ao Porto de São Sebastião e ao Terminal Aquaviário 

da Petrobrás promovem outras perturbações como vazamentos de óleo, poluição do ar e 

sonora (AMARAL et al., 2010). 

Vale destacar que esta atividade antrópica ocorre, pois a área tem papel 

fundamental para o desenvolvimento de comunidades humanas, seja como fonte de 

alimento, de empregos diretos ou indiretos ou mesmo como provedora de recursos, 

associados à cultura, pesquisa científica e educação ambiental. Ecologicamente falando, 

a Baía do Araçá, como apresenta Amaral et al. (2010) se destaca pela riqueza de 

espécies (733 espécies já registradas, 34 novas e 9 ameaçadas), sendo muitas delas, 

principalmente de alguns moluscos e crustáceos exploradas, tanto para comércio quanto 

para consumo da própria comunidade local, o que ressalta sua importância sócio-
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ecológica-econômica (SEE), de modo que muitas pessoas dependem do uso desta área 

para estabelecer sua renda e muitas vezes sua própria alimentação. 

4.2. COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Primeiramente fizemos reconhecimento da área de estudo com duas visitas a 

campo durante finais de semana. Na sequência iniciamos uma revisão bibliográfica 

visando encontrar dados a respeito dos atores da região. Com alguns dados preliminares 

de identificação de atores locais (SANTOS, 2012) e observações em campo, 

identificamos os atores junto aos moradores da região da Baía, bem como junto aos 

representantes dos órgãos governamentais, privados e não governamentais que fazem 

parte da região. Dentre eles pudemos identificar o IBAMA, a PETROBRAS, a 

SABESP, A Secretaria de Meio Ambiente de São Sebastião, A companhia DOCAS 

(responsável pelo Porto de São Sebastião), algumas instituições de pesquisa, como o 

CEBIMAR entre algumas instituições menos expressivas. 

Visando obter mais informações a respeito dos atores e suas conexões, além das 

conexões presentes, aplicamos um questionário (Apêndices B, C e D), o que permitiu a 

coleta de informações de maneira rápida e sucinta (PÁDUA, 2008). Com isso, 

obtivemos parte do fluxo de informações e as conexões entre os atores presentes na 

baía. 

Durante a aplicação do questionário fizemos uma amostragem do tipo bola de 

neve (snowball sampling). Escolhemos essa técnica, pois esta representa uma maneira 

eficaz de identificar a rede de relações, além de abranger uma amostragem significativa 

em quantidade de entrevistados (BROWNE, 2007; NOY, 2008). Esta metodologia 

consiste em definir um número n de indivíduos aleatórios e a partir desses, pedir para 

cada um indicar um número k de indivíduos (GOODMAN, 1961).  

Os k indivíduos são procurados e indicam mais k indivíduos, que serão procurados 

e entrevistados caso não sejam os mesmos da leva anterior (BROWNE, 2007; 

GOODMAN, 1961; NOY, 2008). Assim, definimos um n = 4 indivíduos aleatórios da 

comunidade para iniciar os questionários, e para seguir a metodologia, definimos k 

como as respostas das 2 primeiras perguntas do questionário, totalizando k = 8. O 

mesmo procedimento foi aplicado para a comunidade que reside na região, alguns 
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membros de instituições que atuam na região e comunidade de pesquisadores (também 

considerados atores do local), com a diferença que o n inicial foi 5, selecionando os 

coordenadores principais do projeto de pesquisa BIOTA Araçá. 

Estabelecemos períodos para a realização dos questionários, tanto com a 

comunidade moradora quanto com os pesquisadores da área. No caso dos 

pesquisadores, utilizou-se o II Workshop BIOTA Araçá da FAPESP, uma vez que 

grande parte dos pesquisadores se encontrariam no evento, facilitando a coleta dos 

dados. Já com relação à comunidade, fizemos coleta de dados no local por uma semana 

no mês de agosto de 2014. Com as instituições atuantes, aplicamos os questionários 

durante as reuniões do Grupo de Trabalho do Araçá da APA Marinha Litoral Norte (GT 

Araçá APAMLN), o qual é constituído por 2 membros da comunidade do Araçá, 

pesquisadores da USP e do CEBIMAR, um representante da companhia DOCAS, um 

do IBAMA, um da própria APAMLN, e representantes do MPSP e MPF.  

Dividimos esses grupos a partir das observações do local, em que identificamos 

que os principais atores eram pesquisadores da área, alguns moradores do entorno da 

baía e as instituições que poderiam ser interessadas na área participavam do GT Araçá 

da APAMLN. Assim, fizemos um questionário para cada uma dessas categorias 

(moradores, pesquisadores, e instituições), tentando identificar as principais conexões 

dentro de cada categoria e as conexões entre cada uma delas. Após coletados, os dados 

foram analisados utilizando o software NodeXL; este permite a construção de um 

modelo de redes e a análise a partir de métricas relacionadas à rede. 

Para manter a integridade e o anonimato dos participantes da pesquisa, as redes 

foram construídas com as instituições dos participantes da comunidade científica 

enumerados aleatoriamente; e no caso da comunidade local dividimos entre comunidade 

(em geral) e pescadores, enumerando cada um deles aleatoriamente. Essa divisão dentro 

da comunidade foi feita apenas com o intuito de identificar os atores que tinham uma 

relação mais direta com a baía, isto é, os membros da comunidade em geral, não 

necessariamente usufruíam da baía com a mesma frequência que os pescadores.   

Os dados foram analisados levando-se em consideração os índices de centralidade 

e o grau de indicações. Assim, das diversas métricas calculadas para as redes (Apêndice 

A), utilizamos para a análise apenas o In-degree, o Betweenness centrality e o Closeness 



27 
 

 

centrality, que apresentam respectivamente o prestígio dos atores (número de indicações 

recebidas), os atores importantes para o fluxo de informações, e os atores importantes 

para a velocidade do fluxo de informações. Em seguida, construímos uma tabela 

baseada nos índices calculados nas várias redes construídas apresentando os atores mais 

importantes, permitindo abordar uma análise mais qualitativa dos dados e melhor 

visualização dos pontos centrais da rede. 

Por fim, para analisar o capital social incorporado à rede, utilizamos das 

observações de campo feitas durante o reconhecimento do local e durante a aplicação 

dos questionários com a comunidade. Além disso, procuramos fazer uma relação do 

capital social com as métricas calculadas pelo software no intuito de atribuir 

classificações frente ao capital social. Sendo assim, definimos aqui que a força do 

capital social incorporado à rede, está diretamente relacionado com a força da rede, ou 

seja, se a rede for bem estruturada, significa que há alto capital social incorporado, 

assim como o inverso. 

 

5. RESULTADOS  

A partir dos dados coletados, obtivemos um total de 14 questionários respondidos 

pela comunidade moradora do local e 20 pela comunidade científica, além de 6 

respondidos por membros de instituições atuantes na baía do Araçá, totalizando 40 

questionários respondidos. É fato que se formos considerar a população do bairro do 

Varadouro (onde a baía é localizada), que é cerca de 200 habitantes esse número é 

baixo. Ainda assim, a baía está localizada em um ponto específico do bairro, e muitos 

moradores dele não necessariamente utilizam a baía. Sendo assim, buscamos apenas a 

comunidade moradora ou trabalhadora do entorno da baía, o que é difícil de mensurar 

exatamente quantos indivíduos são. Portanto, dado o esforço de coleta consideramos um 

número significativo de questionários. 

A partir das respostas dos questionários construímos 14 modelos de rede do local. 

Primeiramente, construímos um modelo da rede de afinidade dos moradores, em que 

conseguimos identificar os atores mais centrais do ponto de vista de afinidade da 

comunidade (Figura 1). Dessa forma, identificamos nessa rede as relações de amizade e 

de proximidade das pessoas. Na sequência fizemos a rede de lideranças da comunidade, 
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em que identificamos os atores mais centrais em termo de liderança, ou seja, o que 

compreendemos como os principais tomadores de decisão, ou aqueles que os moradores 

consideram de alguma forma estarem a frente de movimentos que sejam em prol da 

comunidade (Figura 2).  

Tentando responder se a rede de liderança poderia ser explicada pela rede de 

afinidade, juntamos essas duas redes, formando uma terceira, em que conseguimos 

observar as conexões distintas através das cores (Figura 3)  , o vermelho mostra as 

indicações tanto na rede de afinidade quanto na de liderança; verde a indicação apenas 

na rede de liderança;  e o azul a indicação apenas na rede de afinidade da comunidade. 

Assim observamos mais links azuis e verdes que vermelhos, o que nos indica que a rede 

de lideranças não é explicada pela de afinidade.  

Construímos um gráfico para interpretar o cruzamento entre as redes de afinidade 

e liderança da comunidade (Figura 4) e observamos que não houve relação, uma vez 

que há mais indicações apenas para afinidade do que para ambos, isto é tanto afinidade 

quanto liderança.  

Construímos também a rede de relações entre a comunidade e instituições (Figura 

5), o que permitiu que observássemos quais instituições estão mais próximas à 

comunidade, ou mesmo quais as instituições que a comunidade recorreria. cada uma das 

redes para os pesquisadores foi construída com os mesmos objetivos apresentados para 

a comunidade (Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura 10 e Figura 11). Com relação a rede 

de afinidades explicando a rede de liderança, ainda que para a comunidade de 

pesquisadores os dados ficaram mais próximos, o que indica mais relação entre a rede 

de afinidades e de liderança, ainda assim há mais indicações para afinidade (Figura 9). 

Construímos também uma rede com a afinidade entre as instituições e das 

principais conexões entre todas as instituições (Figuras 12 e 13, respectivamente). Por 

fim, construímos uma rede com todas as conexões apresentadas (Figura 14), em que 

podemos identificar os principais atores centrais relacionados com todas as conexões. A 

partir desses modelos construídos, podemos observar que a rede do Araçá se apresenta 

como uma rede de livre escala frente às teorias de redes.  

A partir dos dados retirados do modelo, identificamos os principais atores da baía 

do Araçá, ranqueados pelos índices de In-degree, Betwenness Centrality e Closeness 
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centrality (Tabelas 1, 2, 3 e 4). A partir disso, destacamos os 5 atores melhor 

ranqueados, sendo eles: o Pescador 1; o Comunidade 8; o Pesquisador IB/UNICAMP 1; 

o Pesquisador IO/USP 20; o CEBIMAR. É interessante destacar que a única instituição 

que se destacou, tanto entre os pesquisadores quanto com a comunidade, foi o 

CEBIMAR. Esta não apresentou tanto destaque nos índices de centralidade, porém 

constatamos ser a instituição com o maior número de indicações (In-degree). 

Observarmos que dentre os 5 principais atores destacados, há certa disparidade 

dos índices calculados, em que os atores Comunidade 8 e Pescador 1 possuem índices 

bem mais altos que os demais, sendo aproximadamente 100 pontos mais altos nas redes 

da comunidade, enquanto há uma diferença de mais de 1200 pontos na rede geral 

(Tabelas 1 e 4). Da mesma forma, na rede de relações entre a comunidade e os 

pesquisadores (Figura 11), observamos elevada diferença dos valores de Betwenness 

Centrality, sendo que o segundo ator possui mais que o dobro do valor calculado para o 

terceiro (Tabela 2). 
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Figura 1 - Rede de afinidade da comunidade. 

Círculo – Pescadores locais; Quadrado – 

comunidade em geral. Tamanho dos nós 

calculados a partir do In-degree. Nomes 

apresentados representam os 5 maiores valores 

de Betweenness centrality. 

 

 

 

 

Figura 2 - Rede de liderança da comunidade. 

Círculo – Pescadores locais; Quadrado – 

comunidade em geral. Tamanho dos nós 

calculados a partir do In-degree. Nomes 

apresentados representam os 5 maiores 

valores de Betweenness centrality. 

 

 

 

 

Figura 3 – Rede de relação entre a rede de 

lideranças e a rede de afinidades da 

comunidade. Vértice vermelho – Indicação 

tanto na rede de afinidade quanto na de 

liderança; verde – indicação apenas na rede de 

liderança; azul - Indicação apenas na rede de 

afinidade da comunidade. Tamanho dos nós 

calculados a partir do In-degree. Nomes 

apresentados representam os 5 maiores valores 

de Betweenness centrality. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Porcentagem dos números de 

indicações de pessoas a partir da rede de 

relação entre a rede de lideranças e a rede de 

afinidades da comunidade (Figura 3), para as 

categorias: liderança; pessoas próximas; ambos 

(pessoa indicada tanto em liderança quanto em 

pessoas próximas). 
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Figura 5 – Rede de relações entre comunidade e 

instituições citadas. Círculo – Instituições; 

quadrado – Membros da comunidade. 

Tamanho dos nós calculado a partir do In-

degree. Nomes apresentados representam os 5 

maiores valores de Betweenness centrality. 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Rede de liderança dos pesquisadores 

do local. Tamanho dos nós calculado a partir do 

In-degree. Nomes apresentados representam os 

5 maiores valores de Betweenness centrality. 

 

 

Figura 7 – Rede de afinidade dos pesquisadores 

do local. Circulo – Pesquisadores; Quadrado – 

Membros da comunidade. Tamanho dos nós 

calculado a partir do In-degree. Nomes 

apresentados representam os 5 maiores valores 

de Betweenness centrality. 

 

 

 

Figura 8 - Rede de relação entre a rede de 

lideranças e a rede de afinidades dos 

pesquisadores do local. Vértice vermelho – 

Indicação tanto na rede de afinidade quanto na 

de liderança; verde – Indicação apenas na rede 

de liderança; azul - Indicação apenas na rede de 

afinidade da comunidade. Tamanho dos nós 

calculados a partir do In-degree. Nomes 

apresentados representam os 5 maiores valores 

de Betweenness centrality. 
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Figura 9 - Porcentagem dos números de 

indicações de pessoas a partir da rede de 

relação entre a rede de lideranças e a rede de 

afinidades de pesquisadores. (Figura 8), para as 

categorias: liderança; pessoas próximas; ambos 

(pessoa indicada tanto em liderança quanto em 

pessoas próximas). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Rede de relações entre 

pesquisadores e instituições indicadas. 

Quadrado – Instituições; Círculo – 

Pesquisadores. Tamanho dos nós calculados a 

partir do In-degree. Nomes apresentados 

representam os 5 maiores valores de 

Betweenness centrality. 

 

Figura 11 – Rede de relações entre 

pesquisadores e comunidade; apenas com 

indicações dos pesquisadores. Círculo – 

Pesquisadores; Quadrado – comunidade. 

Tamanho dos nós calculados a partir do In-

degree. Nomes apresentados representam os 5 

maiores valores de Betweenness centrality. 

 

 

 

 

Figura 12 - Rede de afinidade entre os 

representantes das instituições Tamanho dos 

nós calculados a partir do In-degree. Nomes 

apresentados representam os 5 maiores valores 

de Betweenness centrality. 
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Figura 13 - Rede de instituições. Números nas 

conexões representa a quantidade de indicações 

de uma instituição para a outra. Tamanho dos 

nós calculados a partir do In-degree. Nomes 

apresentados representam os 5 maiores valores 

de Betweenness centrality. 
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Figura 14 – Rede com todas as conexões apresentadas pelos atores entrevistados.  Quadrado – 

Comunidade; Círculo – pesquisadores; Losango – Instituições. Tamanho dos nós calculados a 

partir do In-degree. Números apresentadosrepresentam os 5 maiores valores de Betweenness 

centrality; 1- Pescador 1; 2– Comunidade 8; 3- Pesquisador IB/UNICAMP 1 4 – Pesquisador 

IO/USP 20 5 - Pesquisador CEBIMAR 3. 
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Tabela 1 – Ranking de atores da comunidade de acordo com os índices de In-degree, Betweenness centrality e Closeness centrality, para as redes de afinidade; 

de lideranças e rede de relação com as instituições. 

 
In-degree 

Índices 

calculados 
Betweenness 

centrality 

Índices 

calculados 
Closeness 

centrality 

Índices 

calculados 

Rede de 

afinidades 
Pescador 1 

8 
Pescador 1 

544,376 Comunidade 1 0,333 

Comunidade 8 
6 

Comunidade 25 528,286 Comunidade 10 0,200 

Pescador 3 
3 

Comunidade 8 464,552 Comunidade 27 0,200 

Pescador 7 
3 

Comunidade 26 
450,000 Comunidade 5 0,200 

Pescador 4 
3 

Pescador 3 
286,162 Pescador 1 0,012 

 
 

 
 

 
 

 

Rede de 

Lideranças 

Pescador 1 10 Comunidade 8 269,567 Comunidade 8 0,023 

Comunidade 8 10 Pescador 1 246,133 Pescador 1 0,023 

Pescador 4 3 Comunidade 25 105,600 Pescador 4 0,020 

Pescador 3 3 Comunidade 26 100,667 Pescador 3 0,019 

Comunidade 26 3 Comunidade 1 94,000 Comunidade 24 0,018 
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Rede com 

instituições 
Comunidade 8 

6 
Comunidade 8 

859,810 
Comunidade 8 

0,010 

CEBIMAR 
4 

CEBIMAR 
528,000 

CEBIMAR 
0,010 

SMA 
4 

SMA 
494,000 

SMA 
0,010 

Instituto Ilhabela Sustentável 
4 

Comunidade 24 
434,000 

Comunidade 24 
0,009 

USP 3 USP 400,000 Instituto Ilhabela 

Sustentável 
0,008 
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Tabela 2 – Ranking de atores pesquisadores de acordo com os índices de In-degree, Betweenness centrality e Closeness centrality, para as redes de afinidade; 

de lideranças; rede de relação com as instituições e rede relações entre pesquisadores e comunidade. 

 
In-degree 

Índices 

calculados 

Betweenness 

centrality 

Índices 

calculados 
Closeness centrality 

Índices 

calculados 

Rede de 

afinidades 

Pesquisador 

IB/UNICAMP 1 
8 Pesquisador 

IB/UNICAMP 1 
1555,667 Pesquisador 

IB/UNICAMP 1 
0,008 

Pesquisador IO/USP 20 6 Pesquisador IO/USP 

20 
649,000 Pesquisador IO/USP 

11 
0,007 

Pesquisador IO/USP 17 4 Pesquisador UFRN 1 600,000 Pesquisador IO/USP 

20 
0,007 

Pesquisador IO/USP 3 4 Pesquisador IO/USP 

11 
550,000 Pesquisador UFRN 

1 
0,007 

Pescador 1 3 Pesquisador IO/USP 

17 
521,000 Pesquisador IO/USP 

8 
0,007 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Rede de 

Lideranças 

Pesquisador 

IB/UNICAMP 1 
18 Pesquisador IO/USP 

20 
222,143 Pesquisador 

IB/UNICAMP 1 
0,031 

Pesquisador IO/USP 20 17 Pesquisador 

IB/UNICAMP 1 
213,664 Pesquisador IO/USP 

20 
0,030 

Pesquisador IO/USP 3 7 Pesquisador 

CEBIMAR 1 
57,821 Pesquisador 

CEBIMAR 1 
0,022 

Pesquisador IO/USP 22 6 Instituto de Pesca 1 48,821 Pesquisador IO/USP 

3 
0,022 

Pesquisador CEBIMAR 1 4 Pesquisador 

CEBIMAR 3 
48,000 Pesquisador IO/USP 

22 
0,022 

 
 

 
 

 
 

 

Rede com 
CEBIMAR 

12 
CEBIMAR 

1408,536 
CEBIMAR 

0,008 
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instituições 
IO 7 Pesquisador IO/USP 

20 
857,920 Pesquisador IO/USP 

20 
0,007 

CNPQ 5 Pesquisador IO/USP 3 727,280 Pesquisador IO/USP 

3 
0,007 

FAPESP 5 AMA 550,000 

Pesquisador 

NEPAM/UNICAMP 

1 
0,006 

APAMLN 
4 

APAMLN 
424,583 

Inst. Costa Brasilis 
0,006 

 
 

 
 

 
 

 

Rede de 

conexões com 

a comunidade 

Pescador 1 11 Pescador 1 113,895 Pescador 1 0,034 

Comunidade 8 
10 

Comunidade 8 
100,170 

Comunidade 8 
0,030 

Pescador 3 6 Instituto de Pesca 1 41,771 Pesquisador IO/USP 

14 
0,027 

Pescador 4 6 Pesquisador 

CEBIMAR 4 
28,130 Pesquisador 

IB/UNICAMP 1 
0,027 

Pescador 2 5 Pescador 3 23,634 Pesquisador IO/USP 

3 
0,027 
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Tabela 3 – Ranking de instituições de acordo com os índices de In-degree, Betweenness centrality e Closeness centrality. 

 
In-degree 

Índices 

calculados 
Betweenness centrality 

Índices 

calculados 
Closeness centrality 

Índices 

calculados 

Rede 

instituições 
IO/USP 

7 
IO/USP 

740,360 
IO/USP 

0,016 

CEBIMAR 
6 

CEBIMAR 
471,995 

CEBIMAR 
0,014 

APAMLN 
5 

APAMLN 
269,959 

MPSP 
0,013 

CNPQ 
5 

MPSP 
210,910 

APAMLN 
0,012 

FAPESP 
5 

Instituto de Pesca 
146,000 

AMA 
0,012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

Tabela 4 - Ranking de atores de acordo com os índices de In-degree, Betweenness centrality e Closeness centrality, para a rede com todas as conexões 

apresentadas. 

 
In-degree 

Índices calculados 
Betweenness centrality 

Índices 

calculados 

Closeness 

centrality 

Índices 

calculados 

Rede geral 

Pescador 1 23 Pescador 1 4702,242 

Pesquisador 

IB/UNICAMP 

1 
0,003 

Comunidade 8 
21 

Comunidade 8 
4231,454 

Pescador 1 
0,003 

Pesquisador 

IB/UNICAMP 1 
16 Pesquisador 

IB/UNICAMP 1 
3048,649 Pesquisador 

IO/USP 20 
0,003 

Pesquisador IO/USP 20 
16 

Pesquisador IO/USP 20 
3003,665 

Comunidade 8 
0,003 

CEBIMAR 16 Pesquisador CEBIMAR 

3 
2370,757 Pesquisador 

IO/USP 3 
0,003 
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6. DISCUSSÃO 

A partir dos resultados obtidos da Análise de Redes Sociais (ARS) na Baía do 

Araçá, os cinco principais atores identificados (Pescador 1; o CEBIMAR; Comunidade 

8; Pesquisador IB/UNICAMP 1) apareceram mais de uma vez tanto como os mais 

indicados (In-degree), quanto como principais atores para o fluxo de informações 

(Betweenness centrality), e para a velocidade da informação (Closeness centrality) em 

diversas redes construídas e, por isso foram destacados. 

Interpretando essas redes, identificamos a presença de certa marginalização, isto é, 

aparecem alguns indivíduos centralizados e com várias conexões, enquanto outros ficam 

mais periféricos e com menos conexões entre eles. Mas vale ressaltar que de certa 

forma, os mais periféricos não perdem conexão com a rede, já que apresentam relação 

com indivíduos que fazem “ponte” para o fluxo de informação. 

Os indivíduos que agem como “pontes” são evidenciados devido ao seu alto grau 

de centralidade de intermediação (Betweenness centrality) (GRANNOVETTER, 1973; 

HANSEN; SHNEIDERMAN; SMITH, 2011). Esses indivíduos são de suma 

importância para o fluxo de informações uma vez que permitem a conexão com os 

indivíduos mais periféricos da rede, de modo que a informação chegue a todos. 

Observamos o Pescador 1 e o Comunidade 8, que apareceram na maioria das redes com 

os maiores índices de Betweenness, sendo dois importantes atores do ponto de vista de 

conexões entre os demais atores da rede. 

Ambos os atores supracitados também apareceram com altos índices de Closeness 

centrality, ampliando seu destaque. De acordo com Hansen et al. (2011), esse índice 

destaca os indivíduos relevantes para a velocidade do fluxo de informações, o que nos 

permite inferir que esses dois indivíduos são importantes tanto para a velocidade da 

informação, quanto para a continuidade deste fluxo na rede.  

Um ponto importante a se ressaltar é a questão de que os indivíduos com maior 

Betwenness Centrality, não são necessariamente os melhores informantes da rede, e sim 

os atores mais bem informados (SILVA; FERREIRA, 2007). É fato que os mais 

informados são importantes, pois a informação sempre irá passar por eles, porém do 

ponto de vista do capital social, isso pode acarretar numa quebra de confiança da rede, 

se apenas poucos indivíduos forem detentores da informação. 
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Pensando nessa questão, observamos altíssima desigualdade nos cálculos dos 

índices. Se observarmos na Tabela 1 e 4, vemos esses atores com índices mais altos que 

os demais atores, sendo aproximadamente 100 pontos mais altos nas redes da 

comunidade, enquanto há uma diferença de mais de 1200 pontos na rede geral. Do 

ponto de vista do capital social, isso pode acarretar em duas situações. Uma delas é o 

aumento do capital social, em que esses atores são os que regem a comunidade e 

possuem um perfil de liderança muito forte, assim, os demais atores seguirão as 

decisões tomadas por eles, uma vez que sabem que seus objetivos são os mesmos. A 

outra situação possível é a quebra da confiança e, portanto, a diminuição do capital 

social. Este último ocorre, pois pode haver desconfiança  por parte dos demais atores 

que, estes mais centralizados, acabam por resolverem apenas objetivos próprios e não 

necessariamente os de toda a comunidade (BOURDIEU, 1980; COLEMAN, 1988). 

O que foi possível observarmos é que devido a essa disparidade, principalmente 

pela rede de relações entre a comunidade e os pesquisadores (Figura 11), em que 

observamos elevada diferença dos valores de Betwenness Centrality, e o segundo ator 

possui mais que o dobro do valor calculado para o terceiro. Com essas disparidades, 

aparentemente gerou-se um desconforto na comunidade, que observamos durante as 

atividades de campo. Como apenas dois membros da comunidade se apresentam mais 

próximos à comunidade científica, essa relação pode criar distanciamentos ou falta de 

confiança do restante da comunidade, uma vez que a relação é concentrada em poucos 

atores. Há relatos (comunicação oral) que possam acontecer acordos que não sejam de 

interesse da comunidade toda, uma vez que os demais não estão diretamente em contato 

com os pesquisadores. 

Além disso, os interesses da comunidade e dos pesquisadores, podem ser 

diferentes, o que caracteriza objetivos diferentes na gestão do local. Como pode não 

haver objetivos em comum entre a comunidade e os pesquisadores, ocorreria uma 

diminuição do capital social incorporado à rede. Dessa forma, podemos analisar que as 

coalizões podem não estar explicitas entre comunidade e pesquisadores. Ainda que os 

objetivos fossem os mesmos, ocorreria uma perda de confiança por parte da 

comunidade que dificultaria a aceitação de grande parte frente às ideias dos 

pesquisadores. O que pode ser uma justificativa dado a baixa adesão em alguns eventos 

organizados pela comunidade científica (observação pessoal). 
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Fato é que alguns indivíduos possuem possuem posições centrais em relação a 

outros na obtenção de informações e tomadas de decisão, ou seja, recebem a informação 

mais rápido devido sua posição na rede (o que indica também alto Closeness centrality) 

(SILVA; FERREIRA, 2007). De maneira geral, os melhores informados geralmente são 

aqueles que estão diretamente conectados com a comunidade científica, o que condiz 

com os modelos que construímos. Mas é também fato que esse privilégio pode acarretar 

em quebra de confiança e, portanto, diminuição do capital social (BATT, 2008; 

BOURDIEU, 1980; BURT, 2000; CATTELL, 2001; COLEMAN, 1988; GUILLÉN; 

WALLIN; BRUKAS, 2015; LEHTONEN, 2004; MARTELETO, 2004). 

Vale destacar que os dois atores principais da comunidade, Pescador 1 e 

Comunidade 8, se destacam tanto em afinidade quanto em liderança (Tabela 1). Ainda 

que haja essa discussão sobre a quebra do capital social, é de suma importância incluir 

esses atores em um processo de gestão, já que, além de se comportarem como pontes na 

rede, estes apresentam certa influência para a transmissão da informação. 

Além desses atores, identificamos que com as conexões entre os pesquisadores e 

comunidade, aparecem outros dois indivíduos igualmente importantes. O Pesquisador 

IB/UNICAMP 1 e o Pesquisador IO/USP 20 aparecem respectivamente em 1º e 3º 

maiores índices de Closeness e 4º e 3º maiores índices de Betweenness , além de 

liderarem na maioria das redes entre pesquisadores (Tabela 2).  

Um fator relevante que observamos foi que ao comparar a rede de afinidades com 

a rede de liderança, essa apresentou poucas relações, o que indica que uma não 

influencia na outra. Isso é, como foi possível observar mais indicações de afinidade do 

que de liderança, e de ambas juntas, consideramos que uma não explica a outra, uma 

vez que em alguns casos, houveram as quatro indicações para afinidade e apenas duas 

ou até menos indicações para liderança. O mesmo ocorre com os pesquisadores, ainda 

que todos os indicados para liderança foram de certa forma também indicados como 

afinidade, ainda há mais indicações de afinidade do que de ambos ou apenas para 

liderança. Isso nos permite fazer uma prospecção que se aumentássemos o número de 

entrevistados esse relação cairia mais ainda.  

Uma vez que anulamos nossa hipótese com relação a rede de afinidade explicar a 

rede de liderança, ressaltamos a importância dos atores líderes, uma vez que estes foram 
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indicados muito provavelmente por suas atitudes frente à comunidade (tanto do Araçá, 

quanto a comunidade científica), e não apenas pela afinidade.  

Ressaltamos, portanto, a importância dos indivíduos com maiores índices de 

centralidade, principalmente os da rede de liderança. É de suma importância incorporar 

esses indivíduos em um processo de gestão compartilhada para trazer a comunidade 

para as tomadas de decisão. Do ponto de vista da gestão, principalmente de recursos 

comuns, como é a situação estudada, a participação da comunidade é o que viabiliza a 

efetividade da gestão (DIETZ et al., 2001; QUINN et al., 2007; SARKER; ITOH, 2001; 

WILSON; OSTROM; COX, 2013). 

Pensando na efetividade do processo de gestão, a integração da rede da 

comunidade com as demais instituições presentes é também, de suma importância nas 

tomadas de decisão. Aqui, observamos que existem poucas relações entre comunidade e 

instituições. Isso ocorreu, pois houve poucas indicações de instituições, (dificilmente as 

pessoas indicavam as quatro instituições solicitadas no questionário) o que mostra que 

os membros da comunidade não enxergam as instituições atuantes do local, ou que estas 

não são atuantes frente à comunidade. 

A partir das observações feitas em campo durante a aplicação dos questionários, 

identificamos que os membros da comunidade apresentam certa desconfiança com 

relação às instituições atuantes do local. Muitas vezes, a questão é que as pessoas 

desvinculam a imagem de pessoas às instituições, isto é, muitas vezes as pessoas 

falariam com um colega para tentar ajudar em alguma situação, mas desconsideram que 

esse colega faz parte ou representa determinada instituição.  

Essas questões podem ser observadas a partir da rede de instituições, cujas 

instituições que mais apareceram são acadêmicas, como por exemplo o CEBIMAR, 

sendo que na maioria dos casos foram indicadas pela comunidade científica e não pela 

comunidade moradora. Esse fato pode ter muita relação com o conceito de coalizões, 

que se constitui da ideia de que um movimento é forte quando se tem objetivos em 

comum, porém, essas redes formadas são apenas instrumentais, ou seja, ao serem 

alcançados os objetivos, ou ver-se que não há possibilidade de alcançá-los, o processo 

de coalizão se encerra (DIANI; BISON, 2010; JACOBI, 2000). Isso pode explicar certa 

fraqueza da rede, em que as conexões acabam por serem fracas uma vez que os 

objetivos não necessariamente sejam os mesmos. 
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Ainda assim, ressaltamos que é de suma importância a presença dessas conexões 

entre comunidade e instituições para a construção de políticas públicas, uma vez que 

geralmente quem regula essas políticas são as instituições, principalmente as públicas, 

como prefeitura e secretarias (BODIN; CRONA, 2009; CRONA; HUBACEK, 2010; 

GALAZ et al., 2012).  

Assim, se obtivermos as conexões entre comunidade e instituições e a partir da 

ARS conseguirmos encontrar as conexões mais fortes, e poderemos atuar nestas, de 

forma a integrar melhor a sociedade civil e as instituições ou ainda institucionalizar a 

rede a ponto dessa exercer papel nas tomadas de decisão e construção das políticas 

públicas (BODIN; CRONA, 2009; CRONA; HUBACEK, 2010; GALAZ et al., 2012; 

SMYTHE; THOMPSON; GARCIA-QUIJANO, 2014). 

Dessa forma, se atuarmos de modo a fortalecer os laços da rede será possível 

aumentar o capital social da mesma, e a partir disso, a rede passará a atuar como uma 

instituição (BATT, 2008; GRANNOVETTER, 1973). A partir do momento em que a 

rede se baseia em regras e combinados pautados pela confiança entre os membros, esta 

pode ser considerada como uma instituição (BATT, 2008; BURT, 2000; GUILLÉN; 

WALLIN; BRUKAS, 2015; MARTELETO, 2004). Sendo assim, a mesma passa a 

exercer influência nas demais instituições tomadoras de decisão (BODIN; CRONA, 

2009; CANIATO et al., 2014b; CRONA; HUBACEK, 2010; GALAZ et al., 2012; 

JACOBI, 2000; MARQUES, 1999). 

No caso estudado, não observamos um capital social incorporado à rede, uma vez 

que, como já mencionado anteriormente, identificamos alguns conflitos presentes nela e 

certa desconfiança entre os moradores em alguns momentos. Além disso, a presença de 

apenas alguns indivíduos muito destacados nos permite compreender um perfil de 

desigualdade ou desbalanceamento na rede, o que auxilia no processo de perda de 

coalizões (DIANI; BISON, 2010; JACOBI, 2000; MARQUES, 1999). 

Do ponto de vista da gestão integrada, essa quebra de capital social pode 

prejudicar o processo, uma vez que na desconfiança da rede e, portanto, na perda das 

coalizões, é possível que apareçam aproveitadores (freeriders) uma vez que os objetivos 

não são mais comuns, assim, alguns podem burlar as regras da comunidade no intuito 

de atingir seus objetivos individuais, dificultando a gestão desses recursos comuns 
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(DIETZ et al., 2001; SABOURIN, 2010; SARKER; ITOH, 2001; WILSON; OSTROM; 

COX, 2013). 

Além disso, a partir do momento que você não tem confiança e, portanto, não 

possui capital social incorporado, a rede deixa de atuar como instituição. Exercendo 

assim, menor pressão sobre os tomadores de decisões como instituições governamentais 

responsáveis pelas criações de políticas públicas (BATT, 2008; BURT, 1997, 2000; 

GRANNOVETTER, 1973; LI, 2013; PRETTY; WARD, 2001). 

Outro fator relevante é considerar até que ponto os pesquisadores se encaixam 

como atores. Uma vez que se não houvesse a presença do projeto BIOTA Araçá, talvez 

esses não atuassem tanto na comunidade quanto o fazem durante o projeto. Pensando no 

projeto, há sim alto capital social e coalizões, uma vez que de maneira geral, todos os 

pesquisadores envolvidos possuem um objetivo em comum. Com isso, há a clara 

institucionalização da comunidade científica, em que em suma, representam o projeto 

BIOTA-Araçá. Assim a comunidade científica apresenta mais força, em comparação 

com a comunidade da baía, nas tomadas de decisão frente ao Araçá 

Se levarmos em consideração que há uma desconfiança (como já mencionado 

anteriormente) frente as ações dos pesquisadores, por talvez não possuírem os mesmos 

objetivos da comunidade. E que os pesquisadores possuem mais influência nas tomadas 

de decisão uma vez que possuem fortes coalizões, até que ponto as decisões tomadas e 

as políticas construídas não continuariam sendo de maneira “Top-Down”? 

Do ponto de vista da gestão participativa, o ideal seria a construção de políticas da 

maneira “Bottom-Up”, ou seja, a partir de combinados e objetivos em comum da 

comunidade que usufrui de determinado local, seja feita pressão frente às instituições 

governamentais e criadas políticas em conjunto com a comunidade (KALIKOSKI; 

SEIXAS; ALMUDI, 2009; SABOURIN, 2010; SABOURIN et al., 2005; SEIXAS et 

al., 2011).  

Pelo observado e pelos modelos construídos no presente trabalho, podemos dizer 

que há uma separação grande entre as redes do Araçá (comunidade, pesquisadores e 

instituições), o que permite a continuidade das políticas “Top-down”. As redes pouco se 

conversam, o que é possível destacar a partir da Tabela 4, em que observamos apenas 

dois membros da comunidade; os demais são pesquisadores e uma instituição. O que 

indica que há muito mais relação entre pesquisadores e instituições do que com a 
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comunidade. Por mais que hajam contatos entre pesquisadores e comunidade, este é 

feito com apenas alguns atores, o que pode estar causando mais quebra dentro da rede e 

enfraquecendo as relações. 

Uma vez que as redes não possuem objetivos em comum estas acabam 

enfraquecidas. A opinião dos indivíduos da rede da comunidade pode não ser 

considerada no processo de construção de políticas públicas, desconsiderando a opinião 

da população. Fato é que com as relações entre as redes fragilizadas do ponto de vista 

do capital social, ou seja, da confiança, esta não tem muito poder nas tomadas de 

decisão do local. Sabemos que devido a pressões externas, há um movimento da rede 

contra determinadas ações públicas no local, porém, não é possível dizer até que ponto a 

rede conseguirá exercer uma pressão nos órgãos tomadores de decisão, já que não 

possui objetivos comuns a todos e nem às demais redes interessadas no Araçá (DIANI; 

BISON, 2010; JACOBI, 2000; MARQUES, 1999).   

A questão central para a gestão ambiental integrada é como aprimorar as relações 

dentro modo a aumentar a participação da rede no processo de gestão ?(BODIN; 

CRONA, 2009; CRONA; HUBACEK, 2010; SMYTHE; THOMPSON; GARCIA-

QUIJANO, 2014). Com a presença de parcerias entre sociedade e instituições isso 

permitiria o aumento das discussões sobre a formulação de novas políticas públicas para 

a melhoria dos usos do local (BATT, 2008; BURT, 2000; GRANNOVETTER, 1973). 

Dessa forma, gerindo o ambiente de modo que envolva todos os interesses, tanto de 

atores usuários do local e pesquisadores quanto de instituições públicas (DIETZ et al., 

2001; WILSON; OSTROM; COX, 2013).  

Dessa forma, concluímos que tanto na comunidade local quanto na de 

pesquisadores atuantes no local existem atores mais centralizados e, portanto, 

importantes. Ainda assim, ressaltamos que é necessário incorporar melhor os demais 

membros da rede, de modo a aumentar o capital social da mesma, ao ponto desta rede 

poder atuar como uma instituição local. Além disso seria de suma importância 

conseguir relacionar melhor as redes, de modo a trazer, ou demonstrar que existam, 

objetivos em comum entre todos, incorporando assim, o conceito de coalizões.  

De maneira que construído um objetivo em comum para todas as redes, esse 

capital social poderia aumentar, uma vez que todos estariam voltados a alcançar esse 

objetivo. Assim, seria um meio de fortalecer as redes, ou até mesmo uni-las a ponto de 
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formar uma única rede mais incorporada, pois ao que observamos, a tentativa de união 

entre elas é muito fraca, possuindo apenas alguns atores que se ligam entre as redes.  

A atuação deve ser voltada principalmente a esses atores, mas talvez não para a 

gestão propriamente dita, mas sim com a lógica de laços fracos (GRANNOVETTER, 

1973) que esses indivíduos é que fazem a ponte entre as redes e a partir deles, é que 

seria possível reunir melhor todas as redes e tentar construir os objetivos em comum. 

Ao aprimorar as conexões entre as redes atuantes na área seria possível então melhorar 

o processo de tomadas de decisões e construção de políticas públicas locais (BURT, 

1997; DIANI; BISON, 2010). 

 

7. CONCLUSÕES 

Concluímos no presente trabalho que a Análise de Redes Sociais (ARS) permite 

auxiliar na compreensão dos processos sociais existentes na rede de relações do local e, 

portanto, pode auxiliar no processo de gestão ambiental.  Observamos que na baía do 

Araçá há atores bem centralizados. Além disso, conseguimos identificar algumas 

fraquezas da rede, do ponto de vista do capital social e das coalizões, que são 

inexistentes no local. Constatamos também que existem poucas conexões com as 

instituições públicas e privadas e até mesmo entre a comunidade e os pesquisadores, 

também provavelmente, pois os objetivos não são os mesmos, assim gerando baixa 

coesão entre esses atores, o que dificulta o processo de gestão.  

Rede de afinidades não explicada pela de liderança. 

Sendo assim, a partir da ARS, além de identificarmos os principais atores da Baía 

do Araçá (Pescador 1; CEBIMAR; Comunidade 8; Pesquisador IB/UNICAMP 1; 

Pesquisador IO/USP 20) e, portanto, atores importantes para atuar no processo de 

gestão e também no processo de união entre as redes para aprimorar o processo de 

gestão participativa, conseguimos compreender algumas demandas necessárias para 

incorporar melhor a comunidade em geral nesse processo. No caso da Baía do Araçá, 

consideramos a rede como fraca nas tomadas de decisão, uma vez que há apenas dois 

membros da comunidade em destaque, gerando possível desconfiança e que as redes 

pouco se relacionam entre si. De certa forma, podemos dizer que construímos 3 

modelos de rede diferentes para o mesmo local, ou seja, cada ator de cada modelo 
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pouco se relaciona entre si (ou entre as redes). Sendo assim, pesquisadores e instituições 

pouco se relacionam com a comunidade. Há pouquíssimos atores que fazem essa 

conexão.E são nesses atores que devemos atuar no intuito de apresentar para os demais 

atores que os objetivos são comuns aumentando assim o capital social e as pressões 

frente as tomadas de decisões. 

Ainda assim, se for realizado um trabalho com essa comunidade, de forma que 

consigamos conectar melhor os atores para que as redes passem a se estruturar como 

uma instituição dado seu aumento de capital social e de suas coalizões, esta rede 

unificada poderá influenciar as demais instituições tomadoras de decisão. Sendo assim, 

melhoraríamos a participação social nas tomadas de decisão do local melhorando o 

processo de gestão integrada e construção de novas políticas públicas. 

Vale destacar que nesse trabalho, abrimos mais possibilidades de estudos 

relacionados a ARS. Para trabalhos futuros seria interessante pensar em como atuar no 

fortalecimento da rede, ressaltando a análise de coalizões do local. Além disso, seria 

interessante pensar no que poderia ser feito na comunidade para atrair a população para 

a efetiva participação nas tomadas de decisão e como fazer para unificar as redes e 

melhorar as relações entre pesquisadores, comunidade e instituições, pensando num 

processo de gestão “Bottom-Up”. 
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APÊNDICE A – TABELAS DE MÉTRICAS CALCULADAS 

Tabelas com todas as métricas calculadas para cada rede. 

Tabela 5 –  Tabela de métricas calculadas da rede de afinidades da comunidade local, ranqueados 

pelo Betwenness Centrality 

Vertex In-
degree 

Out-
degree 

Betweenness 
centrality 

Closeness 
centrality 

Eigenvector 
Centrality 

Clustering 
Coefficient 

Pescador 1 
8 4 544,376 0,012 0,102 0,089 

Comunidade 25 
0 4 528,286 0,011 0,045 0,000 

Comunidade 8 
6 4 464,552 0,011 0,093 0,042 

Comunidade 26 
2 4 450,000 0,009 0,011 0,000 

Pescador 3 
3 4 286,162 0,010 0,063 0,233 

Pescador 7 3 4 240,933 0,009 0,047 0,100 

Comunidade 18 1 4 210,000 0,007 0,003 0,000 

Pescador 4 3 4 156,457 0,010 0,088 0,233 

Comunidade 20 1 4 156,071 0,008 0,025 0,000 

Pescador 8 2 4 150,286 0,010 0,065 0,150 

SMA 1 4 134,071 0,010 0,062 0,100 

Comunidade 24 0 4 102,410 0,010 0,049 0,000 

Pescador 2 2 3 95,867 0,008 0,023 0,167 

Pescador 6 1 4 52,133 0,008 0,030 0,250 

Comunidade 23 0 4 11,205 0,010 0,072 0,417 

Pesquisador IO/USP 
20 

2 0 9,857 0,007 0,018 0,000 

Comunidade 1 0 3 6,000 0,333 0,000 0,000 

Comunidade 4 2 0 1,333 0,008 0,029 0,000 

Comunidade 10 1 0 0,000 0,200 0,000 0,000 

Comunidade 27 1 0 0,000 0,200 0,000 0,000 

Comunidade 5 1 0 0,000 0,200 0,000 0,000 

Comunidade 19 1 0 0,000 0,008 0,019 0,000 

Comunidade 29 1 0 0,000 0,008 0,019 0,000 

Pescador 14 1 0 0,000 0,008 0,009 0,000 

Pescador 10 1 0 0,000 0,007 0,013 0,000 

Comunidade 11 1 0 0,000 0,007 0,013 0,000 

Comunidade 16 1 0 0,000 0,007 0,013 0,000 
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Pesquisador 
CEBIMAR 4 

1 0 0,000 0,007 0,013 0,000 

Comunidade 22 1 0 0,000 0,007 0,010 0,000 

Comunidade 9 1 0 0,000 0,007 0,010 0,000 

Pescador 12 1 0 0,000 0,007 0,010 0,000 

Pescador 13 1 0 0,000 0,007 0,010 0,000 

Comunidade 12 1 0 0,000 0,007 0,002 0,000 

Comunidade 15 1 0 0,000 0,007 0,002 0,000 

Comunidade 7 1 0 0,000 0,007 0,002 0,000 

comunidade 31 1 0 0,000 0,006 0,005 0,000 

Pesquisador 
IB/UNICAMP 1 

1 0 0,000 0,006 0,005 0,000 

Pescador 9 2 0 0,000 0,006 0,011 1,000 

Pescador 11 1 0 0,000 0,006 0,005 0,000 

Comunidade 17 1 0 0,000 0,006 0,001 0,000 

Comunidade 21 1 0 0,000 0,006 0,001 0,000 

Comunidade 3 1 0 0,000 0,006 0,001 0,000 

 

 

Tabela 6 – Tabela de métricas calculadas da rede de liderança da comunidade local, ranqueados 

pelo Betwenness Centrality 

Vertex 
In-

degree 
Out-

degree 
Betweenness 

centrality 
Closeness 
centrality 

Eigenvector 
Centrality 

Clustering 
Coefficient 

Comunidade 8 10 4 269,567 0,023 0,131 0,091 

Pescador 1 10 4 246,133 0,023 0,122 0,111 

Comunidade 25 1 4 105,600 0,018 0,036 0,000 

Comunidade 26 3 2 100,667 0,016 0,037 0,000 

Comunidade 1 0 3 94,000 0,016 0,026 0,000 

Pescador 4 3 4 66,333 0,020 0,085 0,350 

Pescador 3 3 4 63,567 0,019 0,075 0,250 

Pescador 7 2 2 55,500 0,016 0,029 0,000 

Comunidade 24 0 4 48,000 0,018 0,069 0,417 

Comunidade 18 0 3 33,200 0,018 0,057 0,333 

Comunidade 23 0 3 16,933 0,017 0,054 0,333 

Pescador 6 0 2 3,333 0,014 0,020 0,000 

Pescador 5 2 0 1,167 0,013 0,025 0,000 

Pescador 8 0 2 0,000 0,016 0,049 1,000 

Pescador 2 1 0 0,000 0,012 0,007 0,000 

Comunidade 14 1 0 0,000 0,015 0,026 0,000 

Comunidade 6 1 0 0,000 0,015 0,026 0,000 

Comunidade 20 0 1 0,000 0,015 0,026 0,000 

Comunidade 4 1 0 0,000 0,013 0,013 0,000 

Comunidade 28 1 0 0,000 0,012 0,007 0,000 
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Comunidade 13 1 0 0,000 0,012 0,007 0,000 

Comunidade 7 1 0 0,000 0,012 0,007 0,000 

Associação de 
Moradores 
Topolandia 

1 0 0,000 0,011 0,005 0,000 

Comunidade 2 1 0 0,000 0,011 0,005 0,000 

Vereador 1 1 0 0,000 0,011 0,006 0,000 

SMA 0 2 0,000 0,016 0,049 1,000 

 

 

 

Tabela 7 –  Tabela de métricas calculadas da rede de relações entre comunidade e instituições, 

ranqueados pelo Betwenness Centrality 

Vertex 
In-

degree 
Out-

degree 
Betweenness 

centrality 
Closeness 
centrality 

Eigenvector 
Centrality 

Clustering 
Coefficient 

Comunidade 8 6 4 859,810 0,010 0,118 0,011 

CEBIMAR 4 0 528,000 0,010 0,066 0,167 

SMA 4 4 494,000 0,010 0,083 0,036 

Comunidade 24 0 3 434,000 0,009 0,041 0,167 

USP 3 0 400,000 0,007 0,012 0,000 

Pescador 3 0 4 344,000 0,008 0,021 0,000 

Comunidade 26 0 2 210,000 0,006 0,003 0,000 

Instituto Ilhabela 
Sustentável 

4 0 182,971 0,008 0,050 0,000 

Pescador 1 3 3 160,843 0,007 0,048 0,000 

Prefeitura de São 
Sebastião 

3 0 146,000 0,006 0,006 0,000 

MPSP 2 0 144,000 0,005 0,001 0,000 

FUNDESPA 1 0 3 129,181 0,008 0,050 0,000 

Pescador 4 1 3 103,967 0,007 0,032 0,000 

Pescador 2 1 1 74,000 0,006 0,003 0,000 

Comunidade 23 0 2 74,000 0,004 0,000 0,000 

MPSP 1 0 2 55,590 0,008 0,042 0,000 

Pesquisador CEBIMAR 4 0 2 55,590 0,008 0,042 0,000 

Instituto Terra Mar 2 0 36,500 0,008 0,037 0,000 

IBAMA 3 0 2 36,000 0,008 0,034 0,000 

MPSP 2 0 2 36,000 0,008 0,034 0,000 

Comunidade 20 0 3 27,143 0,007 0,028 0,000 

AMA 3 0 18,595 0,006 0,024 0,000 

Comunidade 18 0 2 11,238 0,007 0,018 0,000 

IBAMA 2 0 7,571 0,006 0,020 0,000 

Comunidade 30 2 0 1,000 0,006 0,017 0,000 
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TJSP 1 0 0,000 1,000 0,000 0,000 

Comunidade 1 0 1 0,000 1,000 0,000 0,000 

MPF 0 1 0,000 0,007 0,030 0,000 

BIOTA Aracá 1 0 0,000 0,007 0,021 0,000 

ICC 1 0 0,000 0,007 0,021 0,000 

Real Norte 1 0 0,000 0,007 0,021 0,000 

Pescador 6 0 1 0,000 0,007 0,021 0,000 

Pescador 7 0 1 0,000 0,007 0,021 0,000 

Petrobras 1 0 0,000 0,006 0,005 0,000 

Transmar 1 0 0,000 0,006 0,005 0,000 

Polícia Florestal 1 0 0,000 0,005 0,012 0,000 

Cooperativa de pesca 1 0 0,000 0,005 0,008 0,000 

Comunidade 25 0 1 0,000 0,005 0,002 0,000 

Pescador 8 0 1 0,000 0,005 0,002 0,000 

IBAMA 2 0 1 0,000 0,005 0,001 0,000 

CETESB 1 0 0,000 0,004 0,000 0,000 

IBAMA 1 
      

 

 

Tabela 8 – Tabela de métricas calculadas da rede de afinidade de pesquisadores do local, 

ranqueados pelo Betwenness Centrality 

 

Vertex 
In-

degree 
Out-

degree 
Betweenness 

centrality 
Closeness 
centrality 

Eigenvector 
Centrality 

Clustering 
Coefficient 

Pesquisador 
IB/UNICAMP 1 

8 4 1555,667 0,008 0,095 0,067 

Pesquisador IO/USP 20 6 3 649,000 0,007 0,069 0,119 

Pesquisador UFRN 1 0 3 600,000 0,007 0,047 0,167 

Pesquisador IO/USP 11 1 4 550,000 0,007 0,040 0,083 

Pesquisador IO/USP 17 4 3 521,000 0,006 0,056 0,167 

Pesquisador IO/USP 8 1 4 438,000 0,007 0,042 0,167 

Pesquisador IO/USP 5 3 0 353,667 0,005 0,011 0,000 

Pesquisador IO/USP 3 4 4 343,000 0,006 0,054 0,133 

Pesquisador CEBIMAR 1 0 4 276,000 0,006 0,026 0,000 

Pesquisador IO/USP 22 0 4 276,000 0,006 0,026 0,000 

Pesquisador IO/USP 14 1 4 276,000 0,006 0,014 0,050 

Pesquisador CEBIMAR 3 1 4 276,000 0,005 0,011 0,000 

Pesquisador IO/USP 2 0 4 276,000 0,004 0,003 0,000 

Pescador 1 3 0 270,000 0,005 0,024 0,167 

Pesquisador 
PROCAM/USP 3 

0 4 232,333 0,006 0,027 0,083 

Pesquisador 0 2 196,667 0,006 0,018 0,000 
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NEPAM/UNICAMP 1 

Pesquisador CEBIMAR 4 0 3 186,000 0,004 0,006 0,000 

Pesquisador EACH/USP 1 1 4 165,000 0,006 0,043 0,167 

Pesquisador MZUSP 2 0 4 94,000 0,005 0,037 0,333 

Pesquisador IO/USP 13 2 4 54,000 0,005 0,045 0,250 

Inst. Costa Brasilis 1 4 19,000 0,006 0,053 0,333 

Instituto de Pesca 1 0 4 12,000 0,250 0,000 0,000 

Pesquisador IO/USP 10 2 0 8,667 0,005 0,016 0,000 

Instituto de Pesca 2 1 0 0,000 0,143 0,000 0,000 

Instituto de Pesca 3 1 0 0,000 0,143 0,000 0,000 

Instituto de Pesca 4 1 0 0,000 0,143 0,000 0,000 

Instituto de Pesca 5 1 0 0,000 0,143 0,000 0,000 

Pesquisador 
IB/UNICAMP 3 

2 0 0,000 0,006 0,034 1,000 

Pesquisador 
IB/UNICAMP 4 

2 0 0,000 0,006 0,034 1,000 

Pesquisador EACH/USP 4 2 0 0,000 0,006 0,022 0,500 

Pesquisador IO/USP 9 2 0 0,000 0,005 0,012 0,500 

Pesquisador IO/USP 1 1 0 0,000 0,005 0,010 0,000 

Pesquisador EACH/USP 3 1 0 0,000 0,005 0,010 0,000 

Inst. Bioma Brasil 1 0 0,000 0,005 0,006 0,000 

Pesquisador IB/USP 1 1 0 0,000 0,005 0,006 0,000 

Pesquisador 
PROCAM/USP 1 

1 0 0,000 0,005 0,006 0,000 

Pesquisador 
PROCAM/USP 2 

1 0 0,000 0,005 0,006 0,000 

Pesquisador UFABC 1 1 0 0,000 0,005 0,006 0,000 

Pesquisador UFPE 1 1 0 0,000 0,005 0,006 0,000 

Pescador 4 2 0 0,000 0,005 0,023 0,500 

Pesquisador IO/USP 4 1 0 0,000 0,005 0,012 0,000 

Pescador 3 1 0 0,000 0,005 0,013 0,000 

Pesquisador IO/USP 15 1 0 0,000 0,004 0,003 0,000 

Pesquisador IO/USP 19 1 0 0,000 0,004 0,003 0,000 

Pesquisador IO/USP 6 1 0 0,000 0,004 0,003 0,000 

Pesquisador IO/USP 12 1 0 0,000 0,004 0,003 0,000 

Pesquisador IO/USP 18 1 0 0,000 0,004 0,003 0,000 

Pesquisador IO/USP 21 1 0 0,000 0,004 0,003 0,000 

Pesquisador MZUSP 1 1 0 0,000 0,004 0,009 0,000 

Comunidade 8 1 0 0,000 0,003 0,001 0,000 

Pescador 5 1 0 0,000 0,003 0,001 0,000 

Pesquisador EACH/USP 2 1 0 0,000 0,003 0,001 0,000 

Pesquisador IO/USP 16 1 0 0,000 0,003 0,001 0,000 

Pesquisador IO/USP 7 1 0 0,000 0,003 0,001 0,000 
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Tabela 9 – Tabela de métricas calculadas da rede de liderança dos pesquisadores do local, 

ranqueados pelo Betwenness Centrality 

Vertex 
In-

degree 
Out-

degree 
Betweenness 

centrality 
Closeness 
centrality 

Eigenvector 
Centrality 

Clustering 
Coefficient 

Pesquisador 
IB/UNICAMP 1 

18 3 213,664 0,031 0,110 0,118 

Pesquisador IO/USP 20 17 4 222,143 0,030 0,114 0,096 

Pesquisador CEBIMAR 
1 

4 4 57,821 0,022 0,056 0,286 

Pesquisador IO/USP 3 7 4 17,424 0,022 0,063 0,268 

Pesquisador IO/USP 22 6 4 25,412 0,022 0,057 0,161 

Pesquisador CEBIMAR 
3 

3 4 48,000 0,021 0,044 0,400 

Inst. Costa Brasilis 1 4 0,000 0,020 0,044 0,750 

Pesquisador CEBIMAR 
4 

0 4 48,000 0,020 0,038 0,333 

Instituto de Pesca 1 0 4 48,821 0,020 0,038 0,250 

Pesquisador IO/USP 13 0 4 16,395 0,020 0,040 0,250 

Pesquisador 
PROCAM/USP 3 

0 4 15,912 0,020 0,035 0,250 

Pesquisador IO/USP 2 0 4 14,931 0,020 0,041 0,417 

Pesquisador IO/USP 11 1 4 1,833 0,020 0,042 0,583 

Pesquisador IO/USP 8 1 4 0,821 0,020 0,046 0,667 

Pesquisador IO/USP 14 0 3 0,821 0,019 0,038 0,500 

Pesquisador EACH/USP 
1 

0 2 0,000 0,019 0,030 1,000 

Pesquisador IO/USP 17 0 2 0,000 0,019 0,030 1,000 

Pesquisador UFRN 1 1 2 0,000 0,019 0,029 0,667 

Pesquisador MZUSP 2 0 3 0,000 0,019 0,031 0,667 

Pesquisador EACH/USP 
4 

2 0 0,000 0,018 0,020 0,500 

Pesquisador 
NEPAM/UNICAMP 1 

0 1 0,000 0,018 0,015 0,000 

Pesquisador IO/USP 5 3 0 2,000 0,015 0,016 0,000 

Pesquisador 
IB/UNICAMP 2 

1 0 0,000 0,014 0,007 0,000 

Pesquisador CEBIMAR 
2 

1 0 0,000 0,014 0,006 0,000 

Pesquisador IO/USP 23 1 0 0,000 0,014 0,005 0,000 

Instituto de Pesca 2 1 0 0,000 0,014 0,005 0,000 

 

 

Tabela 10 – Tabela de métricas da rede de relações entre pesquisadores e comunidade, 

ranqueados pelo Betwenness Centrality 
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Vertex 
In-

degree 
Out-

degree 
Betweenness 

centrality 
Closeness 
centrality 

Eigenvector 
Centrality 

Clustering 
Coefficient 

Pescador 1 11 0 113,895 0,034 0,082 0,000 

Comunidade 8 10 0 100,170 0,030 0,068 0,000 

Instituto de Pesca 1 0 4 41,771 0,026 0,051 0,000 

Pesquisador CEBIMAR 
4 

0 3 28,130 0,026 0,048 0,000 

Pescador 3 6 0 23,634 0,024 0,047 0,000 

Pescador 2 5 0 21,450 0,023 0,036 0,000 

Pescador 4 6 0 17,132 0,023 0,048 0,000 

Pesquisador IO/USP 14 0 4 15,427 0,027 0,070 0,000 

Pesquisador 
IB/UNICAMP 1 

0 4 15,327 0,027 0,070 0,000 

Pesquisador IO/USP 3 0 4 13,357 0,027 0,073 0,000 

Pesquisador IO/USP 13 0 4 11,830 0,026 0,064 0,000 

Pesquisador CEBIMAR 
1 

0 2 8,338 0,020 0,023 0,000 

Pesquisador IO/USP 11 0 3 7,182 0,026 0,059 0,000 

Pesquisador IO/USP 17 0 3 6,141 0,026 0,059 0,000 

Pesquisador IO/USP 2 0 3 6,141 0,026 0,059 0,000 

Pesquisador MZUSP 2 0 3 4,722 0,023 0,053 0,000 

Inst. Costa Brasilis 0 2 3,885 0,023 0,031 0,000 

Pesquisador IO/USP 20 0 2 1,749 0,024 0,045 0,000 

Pescador 5 2 0 1,719 0,018 0,009 0,000 

Pesquisador IO/USP 22 0 1 0,000 1,000 0,000 0,000 

IBAMA 2 1 0 0,000 1,000 0,000 0,000 

Pescador 6 1 0 0,000 0,018 0,006 0,000 

Pesquisador CEBIMAR 
3       

Pesquisador 
PROCAM/USP 3       

Pesquisador UFRN 1 
      

comunidade de 
pescadores       

 

 

Tabela 11 - Tabela de métricas da rede de relações entre pesquisadores e instituições, 

ranqueados pelo Betwenness Centrality 

Vertex 
In-

degree 
Out-

degree 
Betweenness 

centrality 
Closeness 
centrality 

Eigenvector 
Centrality 

Clustering 
Coefficient 

CEBIMAR 12 0 1408,536 0,008 0,090 0,000 

Pesquisador IO/USP 20 0 6 857,920 0,007 0,056 0,000 

Pesquisador IO/USP 3 0 4 727,280 0,007 0,045 0,000 

Pesquisador 0 5 271,953 0,006 0,054 0,000 
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NEPAM/UNICAMP 1 

Inst. Costa Brasilis 0 3 111,280 0,006 0,042 0,000 

Pesquisador EACH/USP 1 0 5 272,243 0,006 0,050 0,000 

Pesquisador MZUSP 2 0 4 143,315 0,006 0,047 0,000 

Pesquisador IO/USP 13 0 3 78,564 0,006 0,042 0,000 

Escola 3 0 83,009 0,006 0,028 0,000 

Pesquisador IB/UNICAMP 
1 

0 3 66,383 0,006 0,044 0,000 

Pesquisador IO/USP 2 0 2 31,830 0,006 0,038 0,000 

Pesquisador IO/USP 8 0 2 31,830 0,006 0,038 0,000 

APAMLN 4 0 424,583 0,006 0,026 0,000 

Pesquisador CEBIMAR 4 0 4 294,000 0,006 0,029 0,000 

IO 7 0 395,578 0,006 0,048 0,000 

CNPQ 5 0 133,758 0,006 0,035 0,000 

MPSP 3 0 237,878 0,006 0,013 0,000 

Pesquisador IO/USP 14 0 1 0,000 0,006 0,025 0,000 

MPF 2 1 363,000 0,006 0,012 0,000 

UNICAMP 3 0 174,761 0,005 0,017 0,000 

AMA 3 0 550,000 0,005 0,009 0,000 

FAPESP 5 0 76,959 0,005 0,034 0,000 

Pesquisador IO/USP 17 0 4 236,306 0,005 0,009 0,000 

GERCO 2 0 10,421 0,005 0,017 0,000 

Fundação boticário 2 0 7,516 0,005 0,014 0,000 

Pesquisador 
PROCAM/USP 3 

0 4 54,266 0,005 0,030 0,000 

EACH 1 0 0,000 0,005 0,009 0,000 

NPBIOMAR 1 0 0,000 0,005 0,009 0,000 

Instituto de Pesca 1 0 4 294,000 0,005 0,008 0,000 

Pesquisador IO/USP 22 0 3 118,000 0,005 0,007 0,000 

Pesquisador UFRN 1 0 3 198,000 0,005 0,015 0,000 

DOCAS 1 0 0,000 0,005 0,005 0,000 

Instituto de Geociências 1 0 0,000 0,005 0,005 0,000 

IO/USP 1 0 0,000 0,005 0,005 0,000 

Pesquisador CEBIMAR 1 0 2 2,829 0,005 0,019 0,000 

Pesquisador IO/USP 5 3 0 198,000 0,004 0,004 0,000 

Pesquisador CEBIMAR 3 0 5 388,000 0,004 0,003 0,000 

Pesquisador IO/USP 11 0 1 0,000 0,004 0,002 0,000 

Prefeitura de São 
Sebastião 

1 0 0,000 0,004 0,002 0,000 

USP 1 0 0,000 0,004 0,002 0,000 

CATI 1 0 0,000 0,004 0,001 0,000 

Cooperativa de pesca 1 0 0,000 0,004 0,001 0,000 

Instituto de Pesca 1 0 0,000 0,004 0,001 0,000 

MOPRES 1 0 0,000 0,004 0,001 0,000 

UFAL 1 0 0,000 0,004 0,003 0,000 
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UFPE 1 0 0,000 0,004 0,003 0,000 

MPSP 1 0 1 0,000 0,004 0,001 0,000 

MPSP 2 0 1 0,000 0,004 0,001 0,000 

Iate Club Ilhabela 1 0 0,000 0,004 0,001 0,000 

INPE 1 0 0,000 0,004 0,001 0,000 

marinas 1 0 0,000 0,004 0,001 0,000 

NASA 1 0 0,000 0,004 0,001 0,000 

 

 

Tabela 12 - Tabela de métricas da rede de afinidade entre as instituições, ranqueados pelo 

Betwenness Centrality 

Vertex 
In-

degree 
Out-

degree 
Betweenness 

centrality 
Closeness 
centrality 

Eigenvector 
Centrality 

Clustering 
Coefficient 

Comunidade 8 3 0 49,333 0,056 0,122 0,000 

FUNDESPA 1 0 4 48,000 0,048 0,059 0,000 

MPSP 2 1 4 33,000 0,053 0,167 0,083 

MPF 1 4 19,333 0,043 0,174 0,167 

MPSP 1 1 2 15,000 0,048 0,149 0,167 

Pesquisador 
IO/USP 5 

3 0 1,333 0,042 0,160 0,500 

MPSP 3 1 0 0,000 0,031 0,057 0,000 

Pescador 1 1 0 0,000 0,033 0,019 0,000 

Pescador 4 1 0 0,000 0,033 0,019 0,000 

Pescador 3 1 0 0,000 0,033 0,019 0,000 

Comunidade 30 1 0 0,000 0,036 0,054 0,000 

 

 

 

Tabela 13 - Tabela de métricas da rede de instituições, ranqueados pelo Betwenness Centrality 

Vertex 
In-

degree 
Out-

degree 
Betweenness 

centrality 
Closeness 
centrality 

Eigenvector 
Centrality 

Clustering 
Coefficient 

IO/USP 7 13 740,360 0,016 0,115 0,054 

CEBIMAR 6 9 471,995 0,014 0,074 0,049 

APAMLN 5 0 269,959 0,012 0,038 0,100 

MPSP 4 7 210,910 0,013 0,059 0,111 

Instituto de Pesca 1 4 146,000 0,009 0,008 0,000 

UFRN 0 3 146,000 0,010 0,020 0,000 

IBAMA 2 5 111,267 0,011 0,042 0,133 

EACH 1 5 78,856 0,012 0,044 0,250 

CNPQ 5 0 67,435 0,012 0,041 0,200 

NEPAM UNICAMP 0 5 62,441 0,011 0,032 0,050 
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AMA 4 0 53,605 0,012 0,046 0,417 

MPF 3 3 53,290 0,011 0,042 0,333 

PROCAM/USP 0 4 49,127 0,010 0,019 0,000 

MZUSP 0 4 39,468 0,010 0,024 0,167 

FUNDESPA 0 5 28,143 0,010 0,033 0,250 

FAPESP 5 0 23,730 0,010 0,028 0,150 

DOCAS 2 0 16,000 0,010 0,019 0,000 

Inst. Costa Brasilis 0 3 8,800 0,011 0,035 0,500 

Escola 3 0 7,152 0,011 0,031 0,167 

GERCO 2 0 5,152 0,010 0,024 0,000 

Fundação boticário 2 0 1,810 0,008 0,007 0,000 

IB/UNICAMP 0 3 0,500 0,009 0,023 0,333 

UNICAMP 2 0 0,000 0,010 0,024 0,500 

Prefeitura de São 
Sebastião 

2 0 0,000 0,010 0,025 0,500 

USP 2 0 0,000 0,010 0,028 1,000 

Projeto Biota Araçá 2 0 0,000 0,008 0,012 0,500 

MOPRES 1 0 0,000 0,010 0,019 0,000 

INPE 1 0 0,000 0,009 0,012 0,000 

NASA 1 0 0,000 0,009 0,012 0,000 

Iate Club Ilhabela 1 0 0,000 0,009 0,012 0,000 

marinas 1 0 0,000 0,009 0,012 0,000 

NPBIOMAR 1 0 0,000 0,008 0,007 0,000 

UFAL 1 0 0,000 0,008 0,003 0,000 

UFPE 1 0 0,000 0,008 0,003 0,000 

Cooperativa de 
pesca 

1 0 0,000 0,007 0,001 0,000 

CATI 1 0 0,000 0,007 0,001 0,000 

SABESP 1 0 0,000 0,008 0,007 0,000 

CETESB 1 0 0,000 0,009 0,010 0,000 

Portos 1 0 0,000 0,009 0,010 0,000 

 

 

Tabela 14 – Tabela de métricas da rede geral, ranqueados pelo Betwenness Centrality 

Vertex 
In-

degree 
Out-

degree 
Betweenness 

centrality 
Closeness 
centrality 

Eigenvector 
Centrality 

Clustering 
Coefficient 

Pescador 1 23 4 4702,242 0,003 0,041 0,105 

Comunidade 8 21 11 4231,454 0,003 0,042 0,075 

Pesquisador IB/UNICAMP 1 16 11 3048,649 0,003 0,045 0,132 

Pesquisador IO/USP 20 16 12 3003,665 0,003 0,044 0,111 

Pesquisador CEBIMAR 3 3 12 2370,757 0,003 0,013 0,038 

Instituto de Pesca 1 0 15 2019,602 0,003 0,017 0,048 

Comunidade 1 0 7 1698,000 0,002 0,003 0,000 
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Pescador 3 10 10 1645,905 0,003 0,029 0,111 

Pesquisador IO/USP 22 5 11 1598,817 0,003 0,019 0,046 

Pesquisador CEBIMAR 1 3 11 1442,812 0,003 0,019 0,110 

Pescador 4 10 8 1321,819 0,003 0,028 0,134 

Comunidade 26 2 7 1199,625 0,002 0,005 0,000 

SMA 5 7 1179,490 0,003 0,017 0,121 

Pescador 7 2 6 1158,062 0,002 0,008 0,071 

Pesquisador IO/USP 14 1 12 1144,299 0,003 0,023 0,135 

Pesquisador CEBIMAR 4 1 13 1070,059 0,003 0,022 0,121 

Comunidade 18 1 7 1051,725 0,003 0,008 0,054 

Pesquisador EACH/USP 1 1 8 1002,412 0,002 0,011 0,056 

Pesquisador IO/USP 2 0 12 953,179 0,003 0,023 0,144 

Pesquisador IO/USP 3 4 15 913,687 0,003 0,036 0,187 

Pescador 2 9 3 894,054 0,003 0,014 0,076 

Comunidade 25 0 7 809,710 0,003 0,009 0,024 

CEBIMAR 16 0 695,368 0,003 0,031 0,171 

Pesquisador UFRN 1 1 7 657,626 0,002 0,011 0,107 

Pesquisador MZUSP 2 0 13 629,980 0,003 0,024 0,186 

Pescador 8 2 4 595,803 0,002 0,009 0,100 

Pesquisador IO/USP 13 2 12 505,968 0,003 0,028 0,192 

Pesquisador IO/USP 17 4 10 474,472 0,003 0,028 0,192 

Pesquisador PROCAM/USP 
3 

0 11 436,941 0,003 0,011 0,055 

Comunidade 24 0 8 434,962 0,003 0,013 0,143 

Inst. Costa Brasilis 1 11 427,074 0,003 0,019 0,129 

MPF 2 5 410,249 0,003 0,010 0,119 

Pesquisador IO/USP 8 2 6 376,035 0,003 0,016 0,196 

Pesquisador 
NEPAM/UNICAMP 1 

0 8 370,388 0,002 0,008 0,054 

Comunidade 23 0 7 363,675 0,003 0,011 0,119 

MPSP 5 0 328,454 0,003 0,008 0,050 

Pesquisador IO/USP 11 1 9 274,491 0,003 0,022 0,256 

AMA 5 0 267,154 0,003 0,009 0,200 

MPSP 2 1 3 178,679 0,002 0,005 0,167 

Pescador 6 1 5 175,936 0,002 0,007 0,200 

IO/USP 8 0 118,857 0,002 0,013 0,071 

IBAMA 3 0 2 117,402 0,002 0,003 0,000 

Pesquisador IO/USP 5 7 0 114,202 0,002 0,007 0,048 

Prefeitura de São Sebastião 5 0 112,728 0,002 0,007 0,050 

Instituto Ilhabela 
Sustentável 

4 0 84,301 0,002 0,008 0,167 

USP 4 0 83,846 0,002 0,005 0,000 

FAPESP 7 0 75,444 0,002 0,012 0,167 

Pescador 5 4 0 62,009 0,002 0,006 0,083 



66 
 

 

comunidade de pescadores 3 0 55,342 0,002 0,003 0,000 

MPSP 1 1 3 41,382 0,002 0,008 0,250 

APAMLN 4 0 39,924 0,002 0,006 0,250 

CNPQ 6 0 27,963 0,002 0,013 0,300 

Cooperativa de pesca 2 0 13,578 0,002 0,004 0,000 

IBAMA 2 1 1 9,703 0,002 0,003 0,000 

Escola 3 0 7,924 0,002 0,005 0,333 

Pesquisador IO/USP 10 2 0 7,367 0,002 0,002 0,000 

GERCO 2 0 3,259 0,002 0,003 0,000 

Fundação boticário 2 0 2,766 0,002 0,003 0,000 

Comunidade 30 2 0 1,400 0,002 0,001 0,000 

UNICAMP 3 0 1,321 0,002 0,006 0,167 

Comunidade 4 2 0 0,000 0,002 0,003 0,500 

IBAMA 2 0 0,000 0,002 0,005 0,500 

Pescador 9 2 0 0,000 0,002 0,002 0,500 

Pesquisador EACH/USP 4 2 0 0,000 0,002 0,004 0,500 

Pesquisador IB/UNICAMP 3 2 0 0,000 0,002 0,005 0,500 

Pesquisador IB/UNICAMP 4 2 0 0,000 0,002 0,005 0,500 

Pesquisador IO/USP 9 2 0 0,000 0,002 0,003 0,500 

Associação de moradores 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Associação de Moradores 
Topolandia 

1 0 0,000 0,002 0,000 0,000 

BIOTA Aracá 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

CATI 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

CETESB 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Comunidade 10 1 0 0,000 0,002 0,000 0,000 

Comunidade 11 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Comunidade 12 1 0 0,000 0,002 0,000 0,000 

Comunidade 13 1 0 0,000 0,002 0,000 0,000 

Comunidade 14 1 0 0,000 0,002 0,003 0,000 

Comunidade 15 1 0 0,000 0,002 0,000 0,000 

Comunidade 16 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Comunidade 17 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Comunidade 19 1 0 0,000 0,002 0,003 0,000 

Comunidade 2 1 0 0,000 0,002 0,000 0,000 

Comunidade 20 1 0 0,000 0,002 0,003 0,000 

Comunidade 21 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Comunidade 22 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Comunidade 27 1 0 0,000 0,002 0,000 0,000 

Comunidade 28 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Comunidade 29 1 0 0,000 0,002 0,003 0,000 

Comunidade 3 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Comunidade 5 1 0 0,000 0,002 0,000 0,000 

Comunidade 6 1 0 0,000 0,002 0,003 0,000 
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Comunidade 7 1 0 0,000 0,002 0,000 0,000 

Comunidade 9 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

DOCAS 1 0 0,000 0,002 0,002 0,000 

EACH 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Iate Club Ilhabela 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

ICC 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

INPE 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Inst. Bioma Brasil 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Instituto de Geociências 1 0 0,000 0,002 0,002 0,000 

Instituto de Pesca 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Instituto de Pesca 2 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Instituto de Pesca 3 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Instituto de Pesca 4 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Instituto de Pesca 5 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Instituto Terra Mar 1 0 0,000 0,002 0,003 0,000 

marinas 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

MOPRES 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

MPSP 3 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

NASA 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

NPBIOMAR 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Pescador 10 1 0 0,000 0,002 0,002 0,000 

Pescador 11 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Pescador 12 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Pescador 13 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Pescador 14 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Pesquisador CEBIMAR 2 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Pesquisador EACH/USP 2 1 0 0,000 0,002 0,002 0,000 

Pesquisador EACH/USP 3 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Pesquisador IB/UNICAMP 2 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Pesquisador IB/USP 1 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Pesquisador IO/USP 1 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Pesquisador IO/USP 12 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Pesquisador IO/USP 15 1 0 0,000 0,002 0,002 0,000 

Pesquisador IO/USP 16 1 0 0,000 0,002 0,002 0,000 

Pesquisador IO/USP 18 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Pesquisador IO/USP 19 1 0 0,000 0,002 0,002 0,000 

Pesquisador IO/USP 21 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Pesquisador IO/USP 23 1 0 0,000 0,002 0,002 0,000 

Pesquisador IO/USP 4 1 0 0,000 0,002 0,003 0,000 

Pesquisador IO/USP 6 1 0 0,000 0,002 0,002 0,000 

Pesquisador IO/USP 7 1 0 0,000 0,002 0,002 0,000 

Pesquisador MZUSP 1 1 0 0,000 0,002 0,002 0,000 

Pesquisador PROCAM/USP 
1 

1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 
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Pesquisador PROCAM/USP 
2 

1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Pesquisador UFABC 1 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Pesquisador UFPE 1 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Petrobras 1 0 0,000 0,002 0,002 0,000 

Polícia Florestal 1 0 0,000 0,002 0,003 0,000 

Real Norte 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

TJSP 1 0 0,000 0,002 0,000 0,000 

Transmar 1 0 0,000 0,002 0,002 0,000 

UFAL 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

UFPE 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

Vereador 1 1 0 0,000 0,002 0,001 0,000 

FUNDESPA 1 0 4 0,000 0,002 0,011 0,500 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO COM A COMUNIDADE 

Questão 1 

Cite abaixo o nome e a ocupação de 4 (quatro) pessoas, que você considere mais 

próximas, ou seja, que você possua mais afinidade com relação a baía do Araçá. (Em 

ordem de afinidade).  

 Nome       Ocupação 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

Questão 2 

Se você tivesse que eleger alguém para representar a comunidade do Araçá, quem você 

indicaria? (se possível, indique 4 pessoas em ordem de afinidade) 

        Nome       Ocupação 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

 Questão 3 

Em sua opinião, qual(is) instituições atuam no Araçá de modo que auxilie a comunidade 

de alguma maneira? (se possível, indique 4 instituições em ordem de afinidade). 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

 

Destas instituições que você considera atuantes no Araçá, quais você recorreria para 

eventual ajuda/ auxílio? 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

Se você considera não existir nenhuma instituição diretamente ligada com a 

comunidade, qual você recorreria para te ajudar/ auxiliar no que fosse necessário? (Se 

possível, indique 4 instituições por ordem de afinidade). 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS PESQUISADORES 

 

Questão 1 

Cite abaixo o nome e a ocupação de 4 (quatro) pessoas, que você considere mais 

próximas, ou seja, que você possua mais afinidade com relação à sua pesquisa na baía 

do Araçá. (Em ordem de afinidade).  

 Nome       Ocupação 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

Questão 2 

Se você tivesse que eleger alguém para representar a comunidade cientifica do Araçá, 

quem você indicaria? (se possível, indique 4 pessoas em ordem de afinidade) 

        Nome       Ocupação 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

  

Questão 3 

Em sua opinião, qual(is) instituições atuam no Araçá de modo que auxilie a comunidade 

de alguma maneira? (se possível, indique 4 instituições em ordem de afinidade). 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

 

Destas instituições que você considera atuantes no Araçá, quais você recorreria para 

eventual ajuda/ auxílio? 

1 –      3 -  

2 –      4 -  

Se você considera não existir nenhuma instituição diretamente ligada com a 

comunidade, qual você recorreria para te ajudar/ auxiliar no que fosse necessário? (Se 

possível, indique 4 instituições por ordem de afinidade). 

1 –      3 –  

2 –      4 -  

Questão 4  

Caso você precisasse de auxílio da comunidade moradora do Araçá para sua pesquisa, 

quais seriam as pessoas que você recorreria? (Se possível, indique 4 pessoas por ordem 

de afinidade). 

       Nome       Ocupação 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MEMBROS DAS 

INSTITUIÇÕES ATUANTES NA BAÍA DO ARAÇÁ 

 

Questão 1 

Cite abaixo o nome e a ocupação de 4 (quatro) pessoas, que você considere mais 

próximas, ou seja, que você possua mais afinidade com relação a baía do Araçá. (Em 

ordem de afinidade).  

 Nome       Ocupação 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

Questão 2 

Se você tivesse que eleger alguém para representar a comunidade do Araçá, quem você 

indicaria? (se possível, indique 4 pessoas em ordem de afinidade) 

        Nome       Ocupação 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

  

Questão 3 

Em sua opinião, qual(is) instituições atuam no Araçá de modo que auxilie a comunidade 

de alguma maneira? (se possível, indique 4 instituições em ordem de afinidade). 

1 –      3 –  

2 –      4 -  

 

Destas instituições que você considera atuantes no Araçá, quais você recorreria para 

eventual parceria? 

1 –      3 –  

2 –      4 -  

 

Se você considera não existir nenhuma instituição diretamente ligada com a 

comunidade, qual você recorreria para te ajudar/ auxiliar no que fosse necessário? (Se 

possível, indique 4 instituições por ordem de afinidade). 

1 –      3 –  

2 –      4 -  

Questão 4 

Caso fosse necessário fazer uma parceria com a comunidade do Araçá, quais pessoas 

você recorreria para tal? (Se possível, indique 4 pessoas por ordem de afinidade). 

       Nome       Ocupação 

1 –  

2 –  

3 –  

4 -  

 


