
PESQUISA DOMICILIAR 
PARTICIPATIVA (PDP)

SOBRE O PROJETO 
RIO DOCE

O Projeto Rio Doce visa identificar 
e valorar os danos socioeconômicos 
provocados pelo rompimento da 
Barragem de Fundão, em Mariana 
(MG), ocorrido em novembro de 2015. 

A participação da FGV se insere 
no contexto de um 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 
tem, entre seus propósitos, garantir 
respaldo técnico-científico para 
construir parâmetros para a 
reparação integral dos danos 
causados pelo desastre.

A complexidade do trabalho exigiu 
a mobilização de pesquisadores nas 
áreas de sustentabilidade, direito, 
economia e saúde da FGV. 

FGV Projeto Rio Doce

a serviço do Ministério Público Federal

projetoriodoce.fgv.br

SAIBA MAIS

As equipes do Projeto Rio Doce, 
da FGV, produziram até o momento 
mais de 30 documentos técnicos que 
trazem análises e informações sobre 
o desastre, em temas como moradia, 
saúde, modos de vida, violência 
doméstica, perda acumulada do PIB, 
atividades econômicas interrompidas 
ou comprometidas, entre outros.

Para conhecer mais, acesse:



O QUE É A PESQUISA
DOMICILIAR PARTICIPATIVA (PDP)?

A PDP tem dois grandes objetivos:

1. Diagnosticar as condições socioeconômicas
atuais da população que reside na área
delimitada como atingida, 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.

Entre 2019 e 2020, as equipes da FGV
foram a campo ouvir as pessoas atingidas
pelo desastre em diferentes regiões do vale
do rio Doce e do litoral do Espírito Santo.

Foram realizadas rodas de diálogo, grupos
focais, além de entrevistas individuais com
alguns moradores de comunidades
atingidas pelo desastre.

Em 2022, a PDP realizará entrevistas em 
cerca de 5.000 domicílios na área delimitada 
como atingida pelo desastre. E também em 
outros 5.000 domicílios em uma área de 
comparação, composta por municípios com 
condições socioeconômicas semelhantes, 
nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, 
Bahia e Rio de Janeiro.

A COLETA DE DADOS
 
A coleta dos dados será executada em
parceria com a SCIENCE - Sociedade para
o Desenvolvimento da Pesquisa Científica,
instituição formada por especialistas com
ampla experiência em pesquisas domiciliares.
Entrevistadores devidamente identificados
irão aos domicílios selecionados para
participar da pesquisa.

MAPA DE MUNICÍPIOS EM ÁREAS 
DELIMITADAS COMO ATINGIDAS 
E DE COMPARAÇÃO

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 laboral 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 SOCIOECONÔMICOS
DO DESASTRE?

As informações coletadas permitirão
a produção de uma análise da situação
socioeconômica atual da população atingida
e dos danos socioeconômicos identificados,
bem como a avaliação dos impactos na renda
da população atingida e nas atividades
econômicas que foram interrompidas
ou comprometidas em decorrência do
rompimento da Barragem de Fundão.

Os resultados da PDP poderão auxiliar na
reconstrução do território atingido, oferecendo
subsídios para orientar as ações reparatórias.
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