
Quer entender 
melhor sobre 
o Subprojeto 
03 do Projeto 
Brumadinho 
UFMG?
Fizemos um mini-dicionário com 
algumas palavras que aparecem 
quando falamos dele!



É um estudo que busca compreender 
as características e as necessidades da 

população. 

Para realizar o censo, pesquisadores 
vão até os domicílios para entrevistar as 

pessoas.

Assim, registram várias informações 
sobre as condições de vida de seus 

moradores: escolaridade, emprego e 
renda, moradia, saúde, alimentação etc.

Quando esses dados são analisados, 
entendemos quais são os problemas e a 

partir daí podemos construir soluções.

Censo



A pesquisa amostral é feita quando não é 
possível conversar com todos os indivíduos da 
população pesquisada, como é feito no censo. 

Nesse caso, as entrevistas são feitas com 
uma parcela ou uma amostra de pessoas que 

representam essa população. 

Para isso, é preciso definir um perfil dessa 
amostra, ou seja, as características da população 

que vai ser pesquisada: classe social, gênero, 
idade ou informações demográficas podem fazer 

parte.

A partir de cálculos estatísticos é possível 
compreender o quanto essa amostra 

corresponde à realidade. As pesquisas eleitorais, 
por exemplo, são feitas dessa forma!

Pesquisa Amostral



O piloto - ou pré-teste - é um estudo feito antes da 
pesquisa ser iniciada. O objetivo é testar os métodos 

de trabalho e a logística de coleta de dados que 
serão utilizados.

A partir das informações coletadas nessa etapa, 
ajustes podem ser feitos, garantindo a qualidade 
da pesquisa. Por isso, a participação das pessoas 
selecionadas para responder às entrevistas é tão 

importante!

Por ser um teste, o piloto é feito em escala reduzida. 
No caso do Subprojeto 03, ele será realizado nos 

municípios de São Joaquim de Bicas e Mário Campos. 

Em setembro, pesquisadores estarão nos locais 
selecionados para aplicar os questionários da 

pesquisa com alguns moradores.

Piloto



Apesar de parecidas, as palavras juízo e 
juiz têm significados diferentes.

“Juízo” faz referência ao órgão do 
judiciário, em que juízes e seus auxiliares 

exercem suas funções.

“Juiz” é uma pessoa investida de 
autoridade pública que tem o poder de 

julgar o processo. 

Exemplo: o Projeto Brumadinho UFMG tem 
como objetivo auxiliar o juiz responsável 
pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública 

da Comarca de Belo Horizonte. 

Juízo/ Juiz



É um trabalhador com formação técnica e científica 
que auxilia o juízo em um processo na justiça. 

Em processos complexos como o rompimento de 
uma barragem de rejeitos, é preciso compreender 

os diversos tipos de impactos causados: no 
meio ambiente, na água, no solo, na fauna, 
nas moradias, na saúde, na educação e em 

diversos outros aspectos da vida das pessoas e 
comunidades. 

Como o juiz poderia fazer essa avaliação sem ter 
conhecimentos específicos em todas essas áreas?

Nesse caso, uma equipe de especialistas é 
contratada. As informações coletadas por ela são 

provas que ajudam o juiz a determinar a sentença.

Perito judicial



Quer saber 
mais?

Fala com a gente!
subprojeto03@projetobrumadinho.page
projetobrumadinho.ufmg.br 


