
 Avaliação de
impactos

 Avaliação de impactos é uma pesquisa que
pode ser feita em diferentes áreas, como

a do Meio Ambiente, Socioeconomia, Infraestrutura
e Saúde da população. Esses tipos de pesquisa
são extremamente importantes para entender

as consequências de um determinado acontecimento.
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O QUE É?
A avaliação de um impacto é uma pesquisa que permite identificar as possíveis consequências
de um acontecimento, como doenças, contaminação da água, ameaça à vida animal e
vários outros. Quando uma avaliação como esta é feita, é possível, ao fim da pesquisa, não só
determinar, mas também propor ações para a resolução total ou parcial do problema.

COMO É FEITA?
As etapas de uma pesquisa de avaliação de impacto são:

1) Construir uma teoria:
Identificar um possível problema que seja consequência
do acontecimento estudado.
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2) Definir objetivo:
Definir qual vai ser o objetivo da pesquisa baseado na
teoria. Se perguntar por que avaliar, para 
quem avaliar e o que avaliar.

3) Definir indicadores:
Escolher se os dados utilizados serão quantitativos
(ex: porcentagens) ou qualitativos (ex: entrevistas).

4) Medição:
Entender como os indicadores serão medidos, qual o
cronograma, a metodologia, o responsável e
que tipo de amostra será utilizada.

5) Análise:
Identificar e classificar os resultados obtidos.

6) Avaliação:
Analisar os aprendizados e as ações realizadas
durante  a pesquisa. Avaliar a necessidade de
repensar ou refazer alguma etapa anterior.

7) Divulgação:
Divulgar a pesquisa e seus resultados
a quem interessar.

*Dependendo do tema da pesquisa essas etapas
podem variar.
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A avaliação de impacto
é muito importante para que

cada um de nós saiba, por
exemplo, quais foram as

consequências do
rompimento da Barragem da

Mina do Córrego do feijão,
bem como o que podemos

fazer para resolver isso.
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