SOBRE O PROJETO
RIO DOCE

FGV Projeto Rio Doce

a serviço do Ministério Público Federal

O Projeto Rio Doce, da Fundação
Getulio Vargas (FGV), visa
identificar e valorar os danos
sociais e econômicos provocados
pelo rompimento da Barragem
de Fundão, em Mariana (MG),
ocorrido em novembro de 2015.
A participação da FGV foi
estabelecida num acordo firmado
em 2017 entre o Ministério Público
Federal e o Ministério Público de
Minas Gerais com a mineradora
Samarco Mineração S/A, que
operava a barragem, e com a
Vale S/A e a BHP Billiton Brasil
Ltda, suas sócias-controladoras.
Esse acordo busca fornecer apoio
técnico-científico para o processo
de reparação integral dos danos
causados pelo desastre.

SAIBA MAIS
As equipes do Projeto Rio Doce,
da FGV, produziram vários
documentos técnicos que trazem
análises e informações sobre o
desastre, em temas como moradia,
saúde, modos de vida, violência
doméstica, atividades econômicas
interrompidas ou comprometidas,
entre outros.

projetoriodoce.fgv.br

Entre na página
www.projetoriodoce.fgv.br/PDP
Assista aos vídeos de divulgação!
Ligue gratuitamente para a Central
de Atendimento da SCIENCE:
0800 025 0174
Visite também https://science.org.br/
Escreva para pdpriodoce@fgv.br

PESQUISA DOMICILIAR
PARTICIPATIVA (PDP)

Realização:

Execução:

O QUE É A PESQUISA
DOMICILIAR PARTICIPATIVA?
A PDP tem dois grandes objetivos:

1. Diagnosticar as atuais condições sociais

e econômicas da população que reside na
área delimitada como atingida pelo desastre,
formada por 45 municípios nos estados de
Minas Gerais e Espírito Santo.

2. Avaliar os possíveis impactos do desastre
nas trajetórias de trabalho e renda das
pessoas atingidas.

QUEM PARTICIPA?
Na etapa para a elaboração da PDP,
entre 2019 e 2020, as equipes da FGV foram
a campo escutar dezenas de pessoas atingidas.
Em 2022, a PDP realizará entrevistas em
cerca de 5.000 domicílios em diferentes
regiões atingidas.
E também coletará informações em
outros 5.000 domicílios localizados
em municípios com condições sociais
e econômicas semelhantes aos atingidos,
nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Bahia e Rio de Janeiro.

POR QUE FAZER ENTREVISTAS EM
MUNICÍPIOS NÃO ATINGIDOS?
A comparação entre as condições de vida nas
áreas atingidas e não atingidas é importante
para a avaliação dos impactos do desastre.

ENTREVISTAS NOS DOMICÍLIOS
As entrevistas serão executadas em
parceria com a SCIENCE - Sociedade para
o Desenvolvimento da Pesquisa Científica,
instituição formada por especialistas com
ampla experiência em pesquisas domiciliares.

MAPA DE MUNICÍPIOS

ÁREA ATINGIDA
ÁREA DE COMPARAÇÃO*
* Visualização parcial

Entrevistadores identificados
irão aos domicílios selecionados
para participar da pesquisa.

OS QUESTIONÁRIOS
Dois questionários eletrônicos serão
utilizados para a realização das entrevistas.
Um para obter informações sobre as atuais
condições de vida, de trabalho e renda de
todos os moradores do domicílio.
O outro, com perguntas para apenas um
morador com 23 anos ou mais, que visa
reconstruir o seu histórico de trabalho entre
o ano atual (2022) e o ano imediatamente
anterior ao desastre (2014).

POR QUE A PDP É TÃO IMPORTANTE
PARA O DIAGNÓSTICO SOBRE OS
IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS
DO DESASTRE?
Os resultados da PDP poderão auxiliar
na reconstrução do território atingido,
oferecendo informações para orientar
as ações reparatórias.

ANOTAÇÕES

