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RESUMO 

O objetivo do trabalho é demonstrar que técnicas para construção de cenários 

prospectivos podem ser renovadas em situações de conflitos socioambientais. A 

incorporação de metodologias sociais decorrentes das experiências de diagnósticos 

com a participação das comunidades para delinear cenários, traz em si o potencial 

inovador e os paradoxos das situações conflituosas. A identificação de cenários 

socioambientais compreende as dimensões política, econômica, social e ambiental, 

que se transformam e potencializam embates decorrentes das formas de ocupação 

e uso do território em que se instalam grandes empreendimentos minerários. O 

estudo do caso de implantação do Projeto Minas-Rio em Conceição do Mato 

Dentro/MG, ao desvelar jogos que favorecem interesses de empresas e governos, 

revela que no seio dos conflitos socioambientais as possibilidades de participação 

das comunidades atingidas nas decisões sobre o seu futuro são secundárias ou 

desconsideradas, devido a fragilidades institucionais e assimetrias nas relações de 

poder entre o Estado, a empresa e a sociedade civil. Dentre os indicadores da 

vulnerabilidade nas comunidades destacam-se: não reconhecimento da condição de 

atingidos, falhas do licenciamento ambiental, violação de direitos humanos e 

ambientais, acirramento de conflitos fundiários, instabilidade das famílias deslocadas 

fisicamente e in situ. Em síntese, a pesquisa corrobora o pressuposto de que o 

exercício da participação comunitária em dinâmicas de construção do conhecimento 

sobre si e sobre as relações sociais no enfrentamento dos atores empresariais e 

estatais deveria promover seu empoderamento, como fundamento para inclusão das 

comunidades atingidas na prospecção de seu futuro. 

 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa realizada pelo Laboratório de Cenários Socioambientais em Municípios 

com Mineração – LABCEN – permite o acompanhamento socioambiental do 

processo de implantação do projeto minerário Minas-Rio, no município de Conceição 

do Mato Dentro (CMD), em Minas Gerais. O Projeto Minas-Rio, da empresa Anglo 

American, conta com três grandes estruturas: a mina, o mineroduto e o Porto de 

Açu, no Rio de Janeiro. Em CMD, na Serra Sapo-Ferrugem, localiza-se a cava com 

previsão de 12 km e extração mineral por mais de 30 anos, conforme o Estudo de 

Impacto Ambiental do empreendimento (MMX; BRANDT MEIO AMBIENTE, 2007). 

No entorno da mina encontram-se as comunidades Beco, Cabeceira do Turco, Turco 



e Sapo, componentes do distrito de São Sebastião do Bom Sucesso, que enfrentam 

os conflitos socioambientais, objeto de estudo desta pesquisa. As condições 

socioambientais locais revelam, entre outros problemas: alto grau de impacto no 

modo de vida; complexo processo de reestruturação produtiva; relativo 

desconhecimento da amplitude dos impactos a que estão submetidas as famílias e a 

região; a violação de direitos humanos e ambientais; e, portanto, um cenário 

conflituoso e incertezas sobre o presente e o futuro.  

A pesquisa demonstrou que as fragilidades institucionais, a pressão do capital 

transnacional, o declarado apoio estatal à economia minerária e a elitização das 

técnicas de cenários dificultam ou inviabilizam a participação das comunidades na 

prospecção. Para tanto, a partir de referências sobre a elaboração de cenários 

prospectivos, como orientação e suporte ao processo de decisão, discutem-se como 

os recursos metodológicos para diagnóstico socioambiental participativo podem 

objetivar o reconhecimento de comunidades socialmente atingidas; orientar a 

construção de caminhos possíveis para o processo de reestruturação fundiária e 

produtiva; ao mesmo tempo em que podem oportunizar o reconhecimento de seus 

direitos, dos papeis de diversos atores diretamente responsáveis pelas 

transformações promovidas por grandes empreendimentos.  

 

OBJETIVO 

Demonstrar que técnicas para a construção de cenários prospectivos podem ser 

renovadas em situações de conflitos socioambientais por meio da incorporação de 

metodologias sociais que viabilizam os diagnósticos e a prospecção com a 

participação das comunidades.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia de cenários socioambientais, melhor abordada nas próximas páginas, 

se pauta pela pesquisa-ação e as técnicas de Diagnóstico Rápido Participativo 

(DRP), associadas às referências conceituais para o planejamento territorial e de 

caráter estratégico tendo em vista as questões associadas aos impactos 

socioambientais derivados de grandes empreendimentos minerários.  

O diagnóstico se constrói com a participação da equipe de pesquisa nas reuniões 

mensais itinerantes da Rede de Acompanhamento Socioambiental constituída com 

as comunidades, atores empresariais e governamentais; com as técnicas de DRP – 



entrevista semiestruturada, mapa mental, linha do tempo, travessia e diagrama de 

Venn – visando à construção coletiva do conhecimento e ao fortalecimento da 

identidade das comunidades atingidas e à prospectiva de seu futuro. 

 

CENÁRIOS PROSPECTIVOS  

Os cenários prospectivos são “um conjunto formado pela descrição de uma situação 

futura e do encaminhamento dos acontecimentos que permitem passar da situação 

de origem a essa situação futura”. (GODET, 2000, p. 19). Eles são delineados 

visando minimizar as incertezas críticas, acompanhar as mudanças e traçar 

tendências com base no comportamento das variáveis selecionadas, no presente e 

no passado (MARCIAL; GRUMBACH, 2008). Por isso, servem como ferramenta 

estratégica para que os atores fundamentem seu plano de ação tendo em vista 

transformar ou se preparar para o cenário mais possível proposto pela prospectiva.  

As organizações utilizam a prospectiva para minimizar as incertezas e definir suas 

ações estratégicas. (MARCIAL; GRUMBACH, 2008). O método prospectivo de 

cenários facilita o desenvolvimento de atitudes pré e pró-ativas por parte das 

organizações em relação à formulação do futuro desejado, a partir da avaliação das 

possibilidades percebidas e da definição de cursos de ação. Na construção de 

cenários empresariais a matriz SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and 

threats) ou FOFA (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças) tem sido usual 

desde sua formulação nos anos 1960. (FERNANDES et al., 2013). O arcabouço de 

conhecimento gerado permite estabelecer prioridades de atuação, tendo em vista os 

cenários que se constituem com a identificação de oportunidades e ameaças no 

ambiente, e de forças e fraquezas. Isso pode levar a processos de planejamento 

mais efetivos e intervenções dirigidas para mobilizar forças constitutivas de acordos, 

alianças, parcerias, regulações estatais favoráveis e fóruns de acomodação de 

conflitos, se necessários. Nesse sentido, não só empresas, mas também órgãos 

ligados aos governos buscam delinear cenários e definir estratégias de ação em 

relação a planos estruturados e estruturantes para o futuro de longo prazo.  

Em se tratando de entes governamentais elaborarem cenários, deve-se levar em 

consideração algo que as empresas parecem não priorizar, mas, os governos 

deveriam: a gestão territorial e populacional. Observa-se que o território corresponde 

à apropriação política do espaço e à configuração física da relação subordinante-

subordinado. Nele se dão os embates sociais e se expressam as relações de poder. 



A população, por sua vez, não pode ser entendida fora de um quadro de dinamismo 

totalizador, em que os seus elementos são variáveis que interagem e evoluem 

juntas. Nas mãos das burocracias governamentais, a metodologia de cenários 

corresponde a um instrumento de planejamento regional e definição de políticas 

públicas para a execução dos planos. Assim acontece nos três níveis federativos, 

envolvendo variados aspectos da vida social: a economia, a cultura, a política, o 

meio ambiente. No que se refere à cultura, às tradições, aos territórios e às formas 

de uso e apropriação de recursos ambientais, podem ser percebidas as questões 

que escapam à lógica da racionalidade econômica e ao desenvolvimentismo como 

referência ideológica para as escolhas de agentes públicos e de empreendimentos 

privados. As populações, as comunidades tradicionais e os movimentos sociais 

decorrentes da defesa de seus interesses nem sempre são chamados a participar 

dos planos estratégicos e dos processos efetivos de decisão sobre a reestruturação 

de seus territórios, mas experimentam os conflitos que lhes são impostos com a 

conversão de seus territórios para outros usos não escolhidos por eles. 

As técnicas de prospecção são divididas em três grupos por Marcial e Grumbach 

(2008): de ajuda à criatividade; de avaliação; e de análise multicritérios. A 

classificação proposta pelos autores informa a matematização e a especialização 

técnica progressivas do processo de construção de cenários, culminando com o uso 

de softwares específicos para o tratamento dos dados. O que se percebe é que há 

uma relação direta entre a elaboração de cenários e os detentores do conhecimento 

técnico e especializado, o que concentra a produção prospectiva nas mãos de um 

grupo da sociedade, excluindo os não capacitados academicamente da construção 

de seu futuro e forçando-os à aceitação de um planejamento que não conta com a 

sua participação. 

Tendo em vista o objetivo definido para a pesquisa, propõe-se a renovação das 

técnicas de cenários prospectivos em situações de conflitos socioambientais, por 

meio da metodologia do Diagnóstico Rápido Participativo. Com esse recurso 

metodológico busca-se estabelecer meios para a participação das comunidades 

atingidas pelo Projeto Minas-Rio na construção de seu futuro e estratégias de ação 

em relação à questão socioambiental. 

No contexto de cenários socioambientais, consideram-se as interações entre a 

mineradora Anglo American e sua rede de empresas prestadoras de serviços, o 

Estado e suas representações burocráticas transescalares, os atingidos em suas 



respectivas comunidades e a sociedade civil organizada. Destacam-se aqui os 

movimentos de resistência dos atingidos frente à imposição das transformações em 

seu modo de vida, em seus territórios, bem como a atuação dos atores nos 

contextos social, ambiental, econômico e político, que compõem a matriz de dados 

socioambientais. Essas quatro dimensões são interligadas e, devido a isso, a 

propensão a conflitos aumenta porque interesses dominantes e assimétricos que 

mobilizarem antagonismos, contrassensos e incertezas levam ao não comprimento 

de acordos ou requisitos legais e à impossibilidade da elaboração de cenários 

prospectivos, para antecipar e gerir potenciais conflitos.  

 

CENÁRIOS E MINERAÇÃO EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 

Conceição do Mato Dentro está situada na Serra do Espinhaço e é uma das cidades 

do Caminho dos Diamantes da Estrada Real. Após a criação do Programa Estrada 

Real, pelo governo mineiro, em 1999, o município foi incentivado a se desenvolver 

com base no turismo. A história de CMD e as belas paisagens naturais da região 

favoreceram o ecoturismo, chegando elaboração de políticas públicas municipais 

que promovessem atividades voltadas para o setor, no período de 1995 a 2005. Em 

2003, o Plano Diretor da cidade contemplava o vetor turístico como eixo para o 

desenvolvimento local e, no ano de 2005, a Serra do Espinhaço foi reconhecida 

como Reserva da Biosfera, pela UNESCO, a agência das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura.  

A ênfase turística para o desenvolvimento local em CMD começou a sofrer abalos a 

partir de 2006. Nessa época, agentes da empresa Borba Gato Agronegócios 

iniciaram a compra de terras, afirmando ser para a criação de animais. As terras 

foram sendo adquiridas por um preço menor do que aquele que deveria ser pago 

pela mineração e foram repassadas para a MMX Mineração e Metálicos S.A. que 

era a detentora do Projeto Minas-Rio. Não muito tempo depois, os moradores locais 

perceberam que se tratava de uma empresa “laranja” que atuava para a MMX. A 

partir daquele momento, foi possível constatar inúmeras lacunas informacionais e 

incertezas sobre os planos empresariais e governamentais para a região. Essa 

situação antecipava a trajetória das opções gerenciais de fragilização das relações 

sociais, de fragmentação dos processos e da manutenção das condições geradoras 

de conflitos, sobretudo em relação às comunidades direta e indiretamente atingidas.  



Em 2008 foi concedida a Licença Prévia (LP) para o empreendimento que, àquela 

altura, já tinha sido adquirido pela Anglo American plc., empresa estrangeira de 

capital predominantemente inglês e sul-africano. A LP consiste na aprovação da 

localização e concepção do empreendimento minerário e no atestado de sua 

viabilidade ambiental. O Projeto Minas-Rio, porém, teve sua LP aprovada com mais 

de 100 condicionantes. As condicionantes são medidas mitigadoras e ou 

compensatórias, que a empresa deve cumprir antes de seguir com o pedido de 

Licença de Instalação (LI). Uma das grandes contradições do processo de 

licenciamento ambiental do Minas-Rio é justamente o grande número de 

condicionantes que, por si só, já indica falhas no Estudo de Impacto Ambiental. 

Apesar dos sintomas e indicadores de erros gerenciais e técnicos, o licenciamento 

seguiu de maneira inusitada. Mesmo sem a definição precisa acerca da identificação 

e contingente de pessoas atingidas pelo empreendimento, em 2009, foi concedida a 

LI-Fase1. Isso ocorreu devido ao não cumprimento de grande parte das 

condicionantes da LP e, então, em 2010 foi concedida a LI-Fase2. A LI autorizou a 

instalação do empreendimento, ou seja, a construção das estruturas necessárias 

para que venha a funcionar, mediante a Licença de Operação (LO), ainda não 

autorizada em 2014. Em relação aos planos empresariais, a LO representa um 

atraso nas obras e é resultante das disputas de interesses e aos conflitos gerados. 

Para os atingidos estava configurada a relação de favorecimento entre o estado de 

Minas Gerais e a Anglo American. (BECKER; PEREIRA, 2011). Diante do 

descontentamento e dos conflitos socioambientais, as comunidades se organizaram 

e reivindicaram a intercessão do Ministério Público Estadual (MPE), Federal e da 

Defensoria Pública de Minas Gerais. A partir de audiências públicas conjuntas criou-

se a REASA – Rede de Acompanhamento Socioambiental. A REASA é composta 

pelos atingidos, por representantes da sociedade civil, do MPE, da prefeitura, da 

empresa e da academia, que se reuniram em encontros mensais itinerantes nas 

comunidades atingidas, entre abril de 2012 e abril de 2013.  

 

O RECONHECIMENTO COMUNITÁRIO: PARTICIPAÇÃO E EXCLUSÃO  

O Diagnóstico Rápido Participativo, muito utilizado no meio rural e por isso 

encontrado também como o nome de Diagnóstico Rural Participativo, corresponde a 

um conjunto de técnicas e ferramentas que permite às comunidades fazerem o seu 

próprio diagnóstico sobre uma determinada situação ou realidade. Esse aporte 



metodológico tem em vista promover o compartilhamento de experiências dos 

participantes e analisar o seu conhecimento sobre um dado assunto, tema, ou 

realidade social para melhorar suas habilidades de planejamento e ação. As 

técnicas de DRP são facilitadoras do diálogo, promotoras da interação social e 

permitem aos pesquisadores o desenvolvimento de “processos de pesquisa a partir 

das condições e possibilidades dos participantes, baseando-se nos próprios 

conceitos e critérios de explicação destes”. (VERDEJO, 2006, p. 12).  

A dinâmica de aplicação das técnicas de DRP pode acarretar numa reflexão crítica 

por parte das comunidades participantes por despertar a “discussão sobre 

problemas e potencialidades da realidade em questão”. (FARIA; NETO, 2006, p. 17). 

A participação direta é o meio para promover o compartilhamento de opiniões, falas, 

experiências, conhecimentos, desejos e expectativas. “Essa participação ajuda a 

construir um plano de ação mais próximo da realidade vivenciada e das 

necessidades prioritárias, além de propiciar a interação e o intercâmbio de saberes”. 

(FREITAS; FREITAS; DIAS, 2012, p. 72). O Diagnóstico Rápido Participativo acaba 

por ser um processo por meio do qual se tem a construção coletiva do conhecimento 

e de habilidades, tornando-se ferramenta fundamental de mobilização e de 

identificação de soluções. Nesse processo os atores participantes do diagnóstico 

tornam-se despertos e/ou incentivados a agirem como protagonistas de sua 

realidade, como agentes que constroem seu futuro social de maneira objetiva.  

As técnicas do DRP são “diagramas visuais e interativos que representam aspectos 

de uma determinada realidade e vão sendo construídos por um grupo de pessoas 

em discussão”. (FARIA; NETO, 2006, p. 17). As ferramentas têm usos e 

procedimentos específicos, mas propõem uma abstração acerca da realidade 

passada, atual ou futura. Com as comunidades de São Sebastião do Bom Sucesso 

– Sapo (a Sede) Beco, Cabeceira do Turco e Turco – foram aplicadas entrevistas 

semiestruturadas, mapa mental, linha do tempo, travessia, registro fotográfico, 

diagrama de Venn e círculos de debate.  

 

RESULTADOS 

A aplicação das técnicas de DRP para a problematização dos cenários prospectivos 

aconteceu em quatro momentos diferentes. O primeiro foi em novembro e dezembro 

de 2011; o segundo, entre 3 e 10 de julho de 2011; o terceiro, entre os dias 2 e 11 

de julho de 2013; e, o quarto, no final de janeiro e em 22 de fevereiro de 2014, com 



o seminário final da pesquisa-ação, a devolução dos dados e as decisões de 

encaminhamentos para a prospectiva de cenários. Neste artigo, nossa ênfase recai 

sobre o terceiro e quarto momentos. 

No dia 4 de julho aconteceu a travessia com os alunos do 6º ao 9º ano da Escola 

Estadual João Mariano Ribeiro, no Sapo. O circuito foi montado pelos próprios 

alunos e a travessia consistiu na caminhada por lugares que retratavam questões 

ambientais e impactos sociais que a comunidade estava vivenciando. Na medida em 

que o percurso era realizado, os alunos faziam o registro fotográfico para que 

ilustrassem os apontamentos que estavam fazendo durante a dinâmica. Algumas 

transformações apontadas foram: a baixa no número de alunos matriculados; a 

sensação de insegurança que leva à diminuição da frequência dos alunos às aulas; 

os impactos sobre a água; o aumento do fluxo de carros e pessoas nas 

proximidades que agora movimentam a região e usam o terreno, que antes servia 

como um campinho de futebol, para estacionamento.  

Nos dias 06, 07 e 08 de julho, aconteceram as dinâmicas de DRP com as 

comunidades do Turco, Cabeceira do Turco e Beco, respectivamente. As queixas 

foram as mais diversas: informações incompletas sobre os impactos do 

empreendimento, poeira, demora no asfaltamento da MG – 010, estrada danificada 

pelo tráfego de caminhões da empresa, o medo de ter que sair do lugar onde vivem, 

a contaminação e assoreamento das águas, a falta de trabalhadores na atividade 

rural, redução da produção da região e carga de alimentos vindos da redondeza. 

No dia 22 de fevereiro de 2014, em reunião na Escola Estadual João Mariano 

Ribeiro, a aplicação de DRP contou com a presença de moradores da Água Quente, 

Água Santa, Beco, Cabeceira do Turco, centro de CMD, Sede e Turco. Na 

oportunidade, as atividades foram iniciadas com a apresentação de cada um dos 35 

presentes através das perguntas: “Você se considera atingido? Por quê?” Essa 

dinâmica inicial proporcionou muitos relatos, desabafos e troca de experiências e 

informações entre os participantes. As histórias iam sendo contadas, as pessoas 

teciam reflexões críticas sobre os papeis desempenhados pelos diversos atores que 

fazem parte da implantação do Projeto Minas-Rio. As falas sinalizavam as 

perspectivas das pessoas sobre esses atores, enquanto era montado e remontado o 

diagrama de Venn. Ali as comunidades expressaram de que maneira percebem as 

relações institucionais presentes no processo e, foi possível analisar as alianças 

formadas e o sentido do fluxo das relações estabelecidas.  



Depois desse momento, seguiu-se com a apresentação de locais já minerados, 

através de fotos, procurando mostrar os impactos físicos, ambientais e paisagísticos 

que acontecem, posto que muitos dos presentes não tinham informações concretas 

acerca das transformações de longo prazo impostas pela mineração. A reação deles 

foi uma só: espanto. Posteriormente, diante de tantas denúncias e indignação das 

comunidades, decidiu-se elaborar a Carta Aberta das Comunidades Socialmente 

Atingidas pelo Projeto Minas-Rio, que foi protocolada junto ao MPE e à prefeitura de 

CMD e divulgada através das redes sociais. A Carta é o manifesto de repúdio dos 

atingidos à realidade por eles vivenciada e imposta; um registro de que os meios 

democráticos de manifestação da vontade popular não têm sido eficazes; a 

expressão da demanda por informação e pelo cumprimento da lei; e o 

questionamento sobre os cenários futuros em seus territórios. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que se observa diante do trabalho de campo e da reação das comunidades frente 

às últimas transformações na região é que a discussão sobre um cenário futuro 

desejado não é feita. E isso não acontece porque é menos custoso para a empresa 

e para o estado manterem a situação de conflito na qual eles saem ganhando, do 

que coordenar três estratégias diferentes – empresa, estado e sociedade civil – para 

se chegar a um termo, no mínimo, de respeito aos direitos constitucionais e às 

determinações da justiça. Até mesmo a REASA encontra-se há um ano sem 

reuniões convocadas pelo MPE, ao ponto que os atingidos se uniram e decidiram 

renomear o grupo como REAJA.  

Conclui-se que os resultados conduzem a dois eixos de reflexão: é corroborado o 

pressuposto de que a participação comunitária deveria promover o seu 

empoderamento, com a construção do conhecimento sobre si, sobre os conflitos e 

sobre as relações sociais no enfrentamento dos atores empresariais e 

governamentais; e, sob a ótica dos cenários do presente e do futuro, questiona-se a 

situação de exclusão efetiva das comunidades atingidas dos processos decisórios 

conduzidos pela empresa e acolhidos pelo estado. Tais processos se repetem ainda 

que as manifestações das comunidades via movimento social dos atingidos e em 

instâncias participativas como no Conselho de Política Ambiental, sejam ativas.  

Some-se a isso a correlação entre as dimensões política, econômica, social e 

ambiental para a construção de um cenário socioambiental que, definitivamente, não 



pode ser feita do ponto de vista de apenas um dos atores envolvidos no processo. 

Pensar o futuro exige um olhar sistêmico sobre o presente e sobre aspectos do 

passado, é um exercício que dificilmente será bem executado por uma prefeitura 

que teve seis prefeitos em quatro anos e por uma multinacional que não tem outro 

objetivo senão o lucro. É preciso ouvir a população local, detentora das tradições, do 

conhecimento da terra, da história do lugar, do uso do território. O que somente será 

possível mediante a renovação das técnicas de cenários que são utilizadas apenas 

por técnicos e especialistas dos meios gerenciais. É preciso agregar os atores para 

pensar um futuro capaz de acomodar os interesses de todos sem hipocrisia, com 

responsabilidade socioambiental e com participação social. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BECKER, L. C.; PEREIRA, D. C. O Projeto Minas-Rio e o desafio do 
desenvolvimento territorial integrado e sustentável: a grande mina em Conceição do 
Mato Dentro. In: FERNANDES, F. R. C.; ENRÍQUEZ, M. A. R. da S.; ALAMINO, R. 
de C. J. (Eds.). Recursos minerais & sustentabilidade territorial: grandes minas. 
Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, v. 1, 2011. p. 229-258. 
 
FARIA, A. A. C.; NETO, P. S. F. Ferramentas do diálogo – qualificando o uso das  
técnicas do DRP:  diagnóstico rural participativo. Brasília: MMA; IEB, 2006. 76 p. 

FERNANDES, I. G. M. et al. Planejamento estratégico: análise SWOT. Conexão 
Eletrônica, Três Lagoas, v. 10, n. 1, p. 1464-1473, 2013. Disponível em: 
<http://www.aems.com.br/conexao/edicaoatual/Sumario-
2/downloads/2013/3/1%20(81).pdf>. Acesso em: 22 out. 2013.  

FREITAS, A. F. de.; FREITAS, A. F. de.; DIAS, M. M. O uso do diagnóstico rápido 
participativo (DRP) como metodologia de projetos de extensão universitária. Em 
Extensão, Uberlândia, v. 11, n. 2, p. 69-81, jul./dez. 2012. 
 
GODET, M. A. A “caixa de ferramentas” da prospectiva estratégica. Lisboa: 
CEPES, 2000. 97 p.  
 
MARCIAL, E. C.; GRUMBACH, R. J. dos S. Cenários prospectivos: como construir 
um futuro melhor. Rio de Janeiro: FGV, 2008. 228 p.  
 
MMX; BRANDT MEIO AMBIENTE. Estudo de Impacto Ambiental. Relatório de 
Impacto Ambiental. Projeto Minas-Rio, MMX, 2007. 

VERDEJO, M. E. 2010. Diagnóstico rural participativo: guia prático DRP. Brasília: 
MDA/Secretaria da Agricultura, 2010. 68 p. 

http://www.aems.com.br/conexao/edicaoatual/Sumario-2/downloads/2013/3/1%20(81).pdf
http://www.aems.com.br/conexao/edicaoatual/Sumario-2/downloads/2013/3/1%20(81).pdf

