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“'Tá vendo aquele edifício, moço? 

Ajudei a levantar 

Foi um tempo de aflição 

Era quatro condução 

Duas pra ir, duas pra voltar 
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Mas me vem um cidadão 

E me diz, desconfiado 

Tu 'tá aí admirado 

Ou 'tá querendo roubar? 

[...]” 

(Zé Ramalho) 



   
 

   
 

RESUMO 

 

O Projeto de Transposição, considerado um dos maiores empreendimentos estruturais que o 

Governo Federal vem executando, é uma extensão do Rio São Francisco para atenuar os 

problemas oriundos do fenômeno da seca especialmente no sertão nordestino. Contudo, esse 

tipo de empreendimento não é monumental apenas em termos de tamanho, mas também em 

termos de impactos ambientais, sociais e/ou demográficos. Estes impactos podem afetar as 

relações socioespaciais e, assim, moldar novas dinâmicas dentro do território, sejam espaciais 

ou migratórias, capazes de afetar fortemente a vida da população e os espaços atingidos. Foi 

constatado, através da literatura, que a dinâmica migratória é uma das principais componentes 

demográficas que promete mudanças significativas na vulnerabilidade populacional nas áreas 

de influência do Projeto de Transposição, haja vista que pode afetar tanto a distribuição como 

a composição da população no espaço em apreço, podendo dificultar, dessa maneira, o acesso 

a ativos (capital humano – como educação; capital social – como redes de apoio; e capital 

físico - como moradia) necessários à defesa e adaptação aos riscos sociais que persistem e que 

emergem no Semiárido nordestino. No Brasil, pouco se tem abordado sobre a dimensão dos 

deslocamentos em torno da temática dos megaprojetos, ainda mais considerando os aspectos 

da vulnerabilidade sociodemográfica. Assim, o principal objetivo desta pesquisa é entender 

como a mobilidade populacional, decorrente da obra da transposição, pode interferir na 

vulnerabilidade sociodemográfica dos espaços urbanos das áreas de influência desse 

empreendimento no sertão nordestino. Para tanto, metodologicamente, para mensuração da 

mobilidade populacional foi utilizado o quesito última etapa com tempo de residência inferior 

a 4 anos. Já para mensurar a vulnerabilidade sociodemográfica, foi adotado o Índice de 

Vulnerabilidade Sociodemográfica (IVSD), desenvolvido com base no índice de 

vulnerabilidade de Cunha et al. (2006), bem como na literatura que trata dessa abordagem. A 

principal fonte de dados para ambos os métodos foi o Censo Demográfico de 2010. Dito isso, 

os principais resultados mostram que apesar do Projeto de Transposição ser uma das 

principais estratégias de mitigação da problemática da seca no sertão nordestino, ele gera 

maiores desafios tanto para a população atraída pelo Projeto e para aqueles que já se 

encontravam em suas áreas de influência quanto para a gestão municipal no atendimento das 

demanda de infraestrutura urbana. Considerando os clusters Alto-Alto (correlação positiva 

entre os altos valores da mobilidade populacional e os valores também altos da 

vulnerabilidade sociodemográfica, estatisticamente significativos), mais evidentes na AID, é 

possível afirmar que a mobilidade populacional oriunda do Projeto de Transposição tenha 

sido responsável em grande medida pelo aumento da pressão sobre os serviços públicos já 

deficitários nos espaços urbanos nessa região.  

 

Palavras-chave: Semiárido Setentrional. Rio São Francisco. Projeto de Transposição. 

Dinâmica Demográfica. Vulnerabilidade Sociodemográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

ABSTRACT 

 

The Transposition Project, considered one of the largest structural undertakings that the 

Federal Government has been carrying out, is an extension of the São Francisco River to 

mitigate the problems arising from the drought phenomenon, especially in the northeastern 

hinterland. However, this type of enterprise is not only monumental in terms of size, but also 

in terms of environmental, social and / or demographic impacts. These impacts can affect 

socio-spatial relations and, thus, shape new dynamics within the territory, whether spatial or 

migratory, capable of strongly affecting the life of the population and the affected areas. It 

was found, through the literature, that the migratory dynamics is one of the main demographic 

components that promises significant changes in population vulnerability in the areas of 

influence of the Transposition Project, given that it can affect both the distribution and the 

composition of the population in the space under consideration , which may hinder access to 

assets (human capital - such as education; social capital - as support networks; and physical 

capital - as housing) necessary to defend and adapt to the social risks that persist and which 

emerge in the Northeastern Semi-arid. In Brazil, little has been discussed about the dimension 

of displacement around the theme of megaprojects, especially considering the aspects of 

socio-demographic vulnerability. Thus, the main objective of this research is to understand 

how population mobility, resulting from the transposition work, can interfere in the 

sociodemographic vulnerability of the urban spaces in the areas of influence of this enterprise 

in the northeastern hinterland. For this purpose, methodologically, for the measurement of 

population mobility, the last stage item with a residence time of less than 4 years was used. In 

order to measure sociodemographic vulnerability, the Sociodemographic Vulnerability Index 

(IVSD) was adopted, developed based on the vulnerability index of Cunha et al. (2006), as 

well as in the literature that deals with this approach. The main source of data for both 

methods was the 2010 Demographic Census. That said, the main results show that although 

the Transposition Project is one of the main strategies for mitigating the problem of drought 

in the northeastern hinterland, it generates greater challenges for both the population attracted 

by the Project and those already in their areas of influence as well as for municipal 

management in meeting the demands of urban infrastructure. Considering the Alto-Alto 

clusters (positive correlation between the high values of population mobility and the also high 

values of socio-demographic vulnerability, statistically significant), more evident in AID, it is 

possible to state that the population mobility originating from the Transposition Project was 

responsible in largely due to the increased pressure on public services already deficient in 

urban spaces in this region. 

 

Keywords: Northern Semiarid. São Francisco River. Transposition Project. Demographic 

dynamics. Sociodemographic Vulnerability.  

 

 

  



   
 

   
 

LISTAS DE SIGLAS 

 

AID – Área de Influência Direta 

AII – Área de Influência Indireta  

EIA – Estudo de Impacto Ambiental  

CBHRSF – Comité de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco 

CF – Capital Físico 

CH – Capital Humano 

CS – Capital Social 

BPC – Benefício de Prestação Continuada 

IEM – Índice de Eficácia Migratória 

IVSD – Índice de Vulnerabilidade Sociodemográfica 

MAUP – Modifiable Areas Unit Problem 

MIN – Ministério da Integração Nacional 

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 

PISF – Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional  

 



   
 

   
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Impactos positivos e negativos segundo as fases do Projeto de Transposição e 

relação com os componentes da dinâmica demográfica .................................................... 32 

Quadro 2: Lista de identificação (ID) dos municípios da AID do Projeto de Transposição

 ............................................................................................................................................. 40 

Quadro 3: Lista de identificação (ID) dos municípios da AII do Projeto de Transposição

 ............................................................................................................................................. 42 

Quadro 4: Indicadores e descrição do cálculo – Capital Físico ........................................ 89 

Quadro 5: Indicadores e descrição do cálculo – Capital Humano .................................... 91 

Quadro 6: Indicadores e descrição do cálculo – Capital Social ........................................ 95 

Quadro 7: Dimensões e fatores de vulnerabilidade, segundo indicadores, para o cenário 

1 (Observado) – AID – 2010 ............................................................................................. 102 

Quadro 8: Dimensões e fatores de vulnerabilidade, segundo indicadores, para o cenário 

2 (Alternativo) – AID – 2010 ............................................................................................ 104 

Quadro 9: Dimensões e fatores de vulnerabilidade, segundo indicadores, para o cenário 

1 (Observado) – AII – 2010 .............................................................................................. 106 

Quadro 10: Dimensões e fatores de vulnerabilidade, segundo indicadores, para o cenário 

2 – AII – 2010 .................................................................................................................... 109 

Quadro 11: Classificação e rótulo do IVSD ..................................................................... 111 

 

  



   
 

   
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Eixos e Áreas de Influência do Projeto de Transposição .................................. 20 

Figura 2: Localização das áreas de influência (AID e AII) do Projeto de Transposição . 39 

Figura 3: Localização dos municípios que compõe a Área de Influência Direta (AID) ... 40 

Figura 4: Localização dos municípios que compõe a Área de Influência Indireta (AII) . 42 

Figura 5: AID e AII, segundo as classes de tamanho da população dos municípios – 2000 

e 2010 .................................................................................................................................. 46 

Figura 6: AID e AII - Grau de urbanização por município –2000 e 2010 ........................ 51 

Figura 7: AID e AII - Taxa de crescimento exponencial por município – 2000-2010 ...... 54 

Figura 8: AID e AII - Distribuição da população segundo os grandes grupos de idade –

2000 e 2010 .......................................................................................................................... 55 

Figura 9: AID e AII – Pirâmides etárias por grupos de idades quinquenais – 2000 e 2010

 ............................................................................................................................................. 56 

Figura 10: AID e AII – Razão de Dependência (RD) por município –2000 e 2010 .......... 58 

Figura 11: AID e AII – Índice de envelhecimento por município – 2000 e 2010 .............. 61 

Figura 12: AID e AII – Percentual de chefes de domicílios de responsabilidade 

exclusivamente feminina por município –2000 e 2010 ...................................................... 63 

Figura 13: AID e AII – Percentual de pessoas morando em domicílios com baixo 

rendimento per capita –2000 e 2010 ................................................................................... 66 

Figura 14: AID e AII – Percentual da população com alto rendimento domiciliar per 

capita – 2000 e 2010 ............................................................................................................ 68 

Figura 15: AID e AII – Percentual dos responsáveis pelo domicílios com baixo 

rendimento – 2000 e 2010 ................................................................................................... 70 

Figura 16: AID e AII – Percentual dos responsáveis pelo domicílios com alto rendimento 

–2000 e 2010 ........................................................................................................................ 72 

Figura 17: AID e AII – Percentual de pessoas morando em domicílios não ligados à rede 

geral de água –2000 e 2010 ................................................................................................. 74 

Figura 18: AID e AII – Percentual de pessoas morando em domicílios não ligados à rede 

geral de esgoto – 2000 e 2010 .............................................................................................. 76 

Figura 19: AID e AII – Percentual de pessoas morando em domicílios sem coleta de lixo 

adequada – 2000 e 2010 ...................................................................................................... 78 

Figura 20: AID e AII – Percentual de pessoas morando em domicílios sem banheiro por 

município – 2000 e 2010...................................................................................................... 80 

Figura 21: Matriz de contiguidade tipo rainha (a) e torre (b) ........................................ 114 

Figura 22: Percentual de migrantes de última etapa no urbano –2006/2010 – AID e AII

 ........................................................................................................................................... 120 

Figura 23: Percentual de migrantes que pendulam, segundo o local de residência – AID 

e AII - 2010........................................................................................................................ 122 

Figura 24: Participação municipal nos deslocamentos pendulares por motivo de estudo, 

segundo o local de destino – AID e AII – 2010 ................................................................ 123 

Figura 25: Participação municipal nos deslocamentos pendulares por motivo de 

trabalho, segundo o local de destino – AID e AII - 2010 ................................................. 125 



   
 

   
 

Figura 26:  IVSD da dimensão Capital Físico, segundo cenários de vulnerabilidade 

sociodemográfica – AID – 2010 ........................................................................................ 127 

Figura 27:  IVSD da dimensão Capital Humano, segundo cenários de vulnerabilidade 

sociodemográfica – AID – 2010 ........................................................................................ 129 

Figura 28:  IVSD da dimensão Capital Social, segundo cenários de vulnerabilidade 

sociodemográfica – AID – 2010 ........................................................................................ 130 

Figura 29: IVSD geral, segundo cenários de vulnerabilidade sociodemográfica – AID – 

2010 ................................................................................................................................... 131 

Figura 30: IVSD da dimensão Capital Físico, segundo cenários de vulnerabilidade 

sociodemográfica – AII – 2010 ......................................................................................... 133 

Figura 31: IVSD dimensão Capital Humano, segundo cenários de vulnerabilidade 

sociodemográfica – AII – 2010 ......................................................................................... 134 

Figura 32: IVSD dimensão Capital Social, segundo cenários de vulnerabilidade 

sociodemográfica – AII – 2010 ......................................................................................... 136 

Figura 33: IVSD geral, segundo cenários de vulnerabilidade sociodemográfica – AII – 

2010 ................................................................................................................................... 137 

Figura 34: Indicador de Autocorrelação Espacial – Mapa de Clusters LISA univariado 

para o IVSD geral – AID e AII – 2010 ............................................................................. 139 

Figura 35: Indicador de Autocorrelação Espacial – Mapa de Clusters LISA bivariado 

para mobilidade populacional e IVSD dimensão Capital Físico – AID e AII – 2010 ..... 141 

Figura 36: Indicador de Autocorrelação Espacial – Mapa de Clusters LISA bivariado 

para mobilidade populacional e IVSD dimensão Capital Humano – AID e AII – 2010 143 

Figura 37: Indicador de Autocorrelação Espacial – Mapa de Clusters LISA bivariado 

para mobilidade populacional e IVSD dimensão Capital Social – AID e AII – 2010..... 144 

Figura 38: Indicador de Autocorrelação Espacial – Mapa de Clusters LISA bivariado 

para mobilidade populacional e IVSD geral – AID e AII – 2010 .................................... 145 

 



   
 

   
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Volume dos imigrantes, emigrantes interestaduais e saldos migratórios, 

segundo as Grandes Regiões e UFs de origem e de destino – Áreas de Influência (AID e 

AII) – 2006/2010 (última etapa) ....................................................................................... 117 

  



   
 

   
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 14 

1 O PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO E A VULNERABILIDADE 

SOCIODEMOGRÁFICA: O NEXO ................................................................................. 18 

1.1 Megaprojetos e o Projeto de Transposição .............................................................. 18 

1.2 A Vulnerabilidade Social e a Dinâmica Demográfica .............................................. 23 

1.3 O Nexo entre os Impactos do Projeto de Transposição e a Vulnerabilidade 

Sociodemográfica ............................................................................................................ 31 

2 RETRATOS DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA: ANTES (2000) E DEPOIS (2010) 

DO INÍCIO DO PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO ......................................................... 39 

2.1 Crescimento, distribuição e características demográficas da população ................ 48 

2.2 Características socioeconômicas da população ........................................................ 64 

2.3 Características habitacionais .................................................................................... 73 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ............................................................... 82 

3.1 A Unidade de Análise: limitações na representatividade dos dados ....................... 82 

3.2 Mensuração da Mobilidade Populacional ................................................................ 83 

3.3 Mensuração do Índice de Vulnerabilidade Sociodemográfica (IVSD) .................... 86 

3.3.1 Capital Físico (CF)............................................................................................... 89 

3.3.2 Capital Humano (CH)........................................................................................... 91 

3.3.3 Capital Social (CS) ............................................................................................... 93 

3.3.4 Análise Fatorial: Análise Componente Principal (ACP) ....................................... 97 

3.4 Mensuração da Correlação Espacial ...................................................................... 112 

3.5 Tratamento das Informações e Fonte de Dados ..................................................... 116 

4 MOBILILDADE POPULACIONAL E VULNERANILIDADE 

SOCIODEMOGRÁFICA: CENÁRIOS E ASSOCIAÇÕES ESPACIAIS .................... 117 

4.1 Distribuição espacial da população ........................................................................ 117 

4.2 Cenários da Vulnerabilidade Sociodemográfica no Sertão Nordestino ................ 126 

4.3 Associação Espacial: mobilidade populacional vs vulnerabilidade 

sociodemográfica ........................................................................................................... 138 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 147 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 150 

 



   
 

14 
 
 

INTRODUÇÃO  

 

Nomeado oficialmente como Projeto de Integração do Rio São Francisco com as 

Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), o Projeto de Transposição do Rio São 

Francisco (como é popularmente conhecido e como aqui será chamado) é considerado um dos 

mais expressivos projetos de infraestrutura que o Brasil vem executando, bem como uma 

medida mitigadora para lidar com os problemas oriundos da seca (CASTRO, 2011a; STOLF 

et al., 2012).  Além do grande contingente demográfico residente no Semiárido Setentrional, 

outras justificativas para implementação deste empreendimento foram a má distribuição dos 

recursos hídricos dentro deste território, e o fato do Rio São Francisco (“Velho Chico”) 

representar 70% da oferta hídrica regional (BRASIL, 2020; CASTRO, 2011a).  

A região do Semiárido Setentrional situa-se na porção norte da Região Nordeste do 

Brasil e conta com um total de 754 municípios distribuídos entre os estados do Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. No ano de 2010 foram contabilizados 

nessa área mais de 14 milhões de habitantes, conferindo-lhe cerca de 67% da população do 

Semiárido nordestino e pouco mais de ¼ da população da Região Nordeste. Essa população 

encontra-se em uma situação de insegurança hídrica, alimentar e de rendimento, visto que a 

fonte de sustento de grande parte é proveniente de atividades tradicionais, como a agricultura 

e a pecuária, que são diretamente afetadas pelas longas e frequentes secas, as quais são 

resultados da baixa pluviosidade e alta evapotranspiração (CASTRO, 2011a). Ou seja, são 

mais de 14 milhões de habitantes inseridos em uma área de significativa vulnerabilidade 

socioeconômica, sendo passíveis ainda aos agravantes das mudanças ambientais (ARAÚJO et 

al., 2014; OJIMA, 2013).  

Para a criação de um megaprojeto, como o da transposição do Rio São Francisco, dada 

sua monumental dimensão estrutural e níveis de impactos, vários estudos são necessários e 

legalmente indispensáveis, pois envolve uma interdisciplinaridade que engloba diversas áreas 

do conhecimento, tais como a matemática, a economia, a geografia, a sociologia e a ciência 

política. No entanto, o fato de se realizar esses estudos não necessariamente quer dizer que 

possuam uma análise completa e consistente, pois pode haver divergências ou desequilíbrios 

entre os fatores super/subvalorizados que podem ocorrer mesmo após a realização dos 

referidos estudos (SILVA, 2017b). Em outras palavras, alguns impactos ocasionados pelo 

Projeto de Transposição podem ser previstos e, ainda assim, se desdobrarem de maneira 
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diferente ao esperado, o que pode trazer riscos a população residente em suas Áreas de 

Influência Direta e Indireta (AID e AII, respectivamente) 1.    

Nesse sentido, ao analisar o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) de 2004 do 

Projeto de Transposição, no qual foram elencados 44 impactos a partir do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA), verificou-se que apenas 12 deles são positivos. Contudo, Castro (2011a), 

em sua discussão, coloca que embora o EIA tenha subestimado os impactos do referido 

projeto, estes não possuíam proporções significativas para inviabilizá-lo. Dessa maneira, a 

transposição do Rio São Francisco foi iniciada no ano de 2007, e entrou no século XXI como 

uma temática associada ao futuro das mudanças climáticas no país (HENKES, 2014; STOLF 

et al., 2012).  

A magnitude desse tipo de empreendimento traz impactos não somente para o meio 

ambiente, mas também para a problemática social e demográfica. A forte atração de mão de 

obra, por exemplo, pode exigir maiores esforços por parte da gestão municipal no 

atendimento aos serviços básicos, como saúde, educação, segurança e moradia. Além disso, a 

imagem da transposição e de seus possíveis impactos positivos também podem ser um dos 

fatores de atração populacional, o que intensifica os esforços pela gestão municipal. Assim, o 

não atendimento a essas demandas pode implicar em um cenário de significativa 

vulnerabilidade social, podendo reproduzir a pobreza e a exclusão social nas áreas afetadas.  

Neste cenário, a população nessa região ficará mais suscetível a incertezas de toda 

ordem, seja no curto ou médio prazo. Na leitura do EIA do Projeto de Transposição foi 

constatado que, entre os impactos de maior relação com a dinâmica demográfica, a 

mobilidade populacional é a componente demográfica que traz significativas preocupações 

sobre a vulnerabilidade social das áreas de influência do Projeto de Transposição, as quais 

recaem especialmente sobre os espaços urbanos. Isso evidencia, portanto, que a dinâmica 

migratória é uma das principais componentes demográficas que promete mudanças 

significativas na vulnerabilidade populacional, haja vista que pode afetar tanto a distribuição 

como a composição da população no espaço em apreço. 

Nesse contexto, a literatura indica que, para entender e reduzir a vulnerabilidade nos 

espaços afetados, por fenômenos naturais ou antrópicos, a análise da dinâmica demográfica 

 
1 No Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) foram delineadas duas 

áreas de estudo: a Área de Influência Direta (AID), onde estão localizados os municípios que serão afetados 

literalmente pelas obras dos canais/eixos da transposição; e a Área de Influência Indireta (AII), os que vão ser 

beneficiados pelos efeitos indiretos da integração das águas (VIANA, 2014).  
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desempenha papel indispensável nesse processo (GUZMÁN et al., 2009). Segundo Schensul 

e Dodman (2013, p. 6, tradução nossa) essa análise “[...] pode ajudar a entender quem é mais 

vulnerável, porque e como direcionar as políticas para diminuir essa vulnerabilidade”. Ainda 

conforme os autores, os grupos ou comunidades mais vulneráveis listados por pesquisadores 

são geralmente mulheres, pobres, crianças, idosos, povos indígenas, minorias e pessoas que 

sofrem com alguma deficiência física. Estas e outras características demográficas podem 

gerar dificuldades adicionais à defesa da vulnerabilidade social que, segundo Kaztman (1999), 

é definida como a incapacidade de uma pessoa ou lugar de dar resposta e se adaptar as 

situações adversas, o que pode interferir na melhora da situação de bem-estar.  

Assim, para avaliar a interrelação dos riscos sociais e demográficos têm-se a 

abordagem da vulnerabilidade sociodemográfica. Essa abordagem é orientada pelas análises 

das relações entre população e desenvolvimento, seja em nível comunitário, familiar ou 

individual dirigida especialmente para espaços urbanos (CEPAL, 2002; KAZTMAN, 1999; 

MARANDOLA JR.; HOGAN, 2005; RODRÍGUEZ, 2000, 2006). O estudo da 

vulnerabilidade sociodemográfica está ligada aos grandes processos demográficos (transição 

demográfica, transição urbana, transição epidemiológica, segunda transição demográfica) e 

pode responder a questões como a que se apresenta a seguir: em que medida as características 

demográficas, como razão de dependência e sexo do chefe, “[...] em determinado momentos 

socioeconômicos, ensejariam riscos próprios ou contribuiriam, ou não, para sua 

vulnerabilidade social, ou seja, comprometeriam sua capacidade de resposta aos riscos 

sociais?” (BILAC, 2006, p. 55). Dos grandes processos demográficos, os quais tem forte 

relação com a acumulação de riscos que impedem ou limitam as pessoas de sua reprodução 

social ou bem-estar, a transição urbana (mobilidade populacional para as cidades e dentro das 

cidades) é a que desperta maior interesse neste estudo, não descartando, claro, a transição 

demográfica (caracterizada pela passagem de altas para baixas taxas de mortalidade e 

fecundidade) dada sua concomitante relação com a urbana.  

O sentido e intensidade em que se relaciona os fatores demográficos à vulnerabilidade 

social são complexos e geralmente não lineares, pois variam conforme a dimensão dos riscos 

e desvantagens observadas (BUSSO, 2002). Ainda assim, a vulnerabilidade sociodemográfica 

“[...] se relaciona con algunas dimensiones de desventajas sociales de los hogares, como el 

número y composición de sus integrantes, las características y el equipamiento de la vivienda, 

el nivel educativo del hogar y su acceso a redes de protección social formales e informales.” 

(BUSSO, 2002, p. 44). Há três conjuntos de variáveis que relacionam de forma concomitante 
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os fatores demográficos e os sociais, os quais são fortemente influenciados pelas etapas da 

transição urbana e demográfica. O primeiro refere-se as características da população, como 

idade do chefe do domicílio; o segundo, corresponde ao tamanho e estrutura demográfica da 

moradia ou domicílio, como a quantidade de pessoas que a integram, a quantidade de filhos e 

a relação de dependência demográfica, e dentre outros; e o terceiro, concerne as 

características demográficas das comunidades (crescimento e estrutura), os padrões de 

ocupação do território (urbano/rural) e dos fluxos migratórios (BUSSO, 2002; RODRÍGUEZ, 

2000).  

Embora a proposta de transposição tenha sido amplamente discutida pela literatura, 

especialmente pela perspectiva dos impactos ambientais, não foi verificada uma análise mais 

detalhada de suas reais consequências sobre a situação de vulnerabilidade da população, que 

sofrerá as consequências de sua execução, especialmente pela perspectiva da dinâmica 

sociodemográfica. Assim, o principal objetivo desta pesquisa é entender como a mobilidade 

populacional decorrente da obra de transposição do Rio São Francisco repercutiu sobre a 

vulnerabilidade sociodemográfica dos espaços urbanos inseridos nas áreas de influência desse 

empreendimento. 

No que se refere aos aspectos estruturais desta pesquisa, tem-se depois desta sessão 

mais quatro tópicos/capítulos. O primeiro capítulo irá tratar de apresentar a problemática dos 

megaprojetos, com ênfase no Projeto de Transposição, e os impactos induzidos por este 

último sobre a vulnerabilidade sociodemográfica. No segundo é feita uma breve 

caracterização das áreas de influência, com um retrato antes e depois do início do Projeto de 

Transposição. No terceiro, são apresentados os procedimentos metodológicos a serem 

adotados nesta pesquisa. O quarto capítulo, por fim, apresenta os mapas da distribuição 

espacial da população, dos cenários de vulnerabilidade sociodemográfica e das associações 

espaciais entre a mobilidade populacional e a vulnerabilidade sociodemográfica na AID e na 

AII.  
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1 O PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO E A VULNERABILIDADE 

SOCIODEMOGRÁFICA: O NEXO 

 

1.1 Megaprojetos e o Projeto de Transposição 

 

Embora o termo ‘megaprojetos’ dê de imediato uma ideia do que seja, a discussão 

acerca dessa temática é mais complexa do que parece, até mesmo pela sua denominação. 

Outras denominações adotadas são: grandes projetos, grandes projetos de investimentos, 

grandes projetos de desenvolvimento, projetos de grande escala, entre outros termos (SILVA, 

2017b).  Segundo Ribeiro (2014), de modo geral apenas três dimensões, consideradas 

centrais, são necessárias para caracterizar os megaprojetos: i) o gigantismo (o que implica em 

grande mobilização de capital e trabalho); ii) o isolamento (o que implica na necessidade de 

uma organização social preexistente e em problemas logísticos); e iii) a temporalidade 

(implicações sobre o cronograma devido ao tempo relativamente curto para execução do 

projeto).  

Quanto ao conceito não há uma acepção geral. No entanto, o que tem em comum nas 

definições conceituais existentes é a significativa mobilização de elementos como força de 

trabalho, capital, energia e território. Os grandes projetos de investimentos são encarados 

como estratégia eficaz de assegurar de forma acelerada a dinamização do desenvolvimento 

econômico de maneira a reduzir as desigualdades regionais (WERNER, 2012). Essa 

mobilização e o possível dinamismo econômico resultante dos megaprojetos, é considerado 

como o mais poderoso fator estratificador da sociedade contemporânea, haja vista que são 

considerados, por exemplo, um dos principais motivos dos deslocamentos populacionais em 

escala global (BANCO MUNDIAL, 2016; FLYVBJERG; BRUZELIUS; ROTHENGATTER, 

2003).  

Apesar do argumento científico e metodológico que englobam os grandes 

empreendimentos, tais metodologias não consideram as diferenças políticas e sociais que 

culminam na aprovação dos projetos (WERNER, 2012). Nesse contexto, a tônica da discussão 

que versa sobre a discussão dos megaprojetos concentra-se sobre os impactos e 

transformações sociais que essas grandes obras podem provocar sobre o território, seja ele 

nacional ou latino-americano. No Brasil, estudos nessa área ganham força a partir dos anos 

1980, mas o incremento de trabalhos acerca dessa temática tem se intensificado neste século 
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(XXI) devido especialmente ao PAC implementado a partir de 2007 (HENKES, 2014; 

SILVA, 2017b).  

É pertinente salientar que, no Brasil, os grandes projetos de investimento na 

contemporaneidade apresentam diferenças com o processo de integração nacional que marcou 

o período desenvolvimentista. O diferencial consiste no fato de que as grandes empresas e os 

empreendimentos territoriais não estão mais sob a tutela do Estado, o que dificulta o controle 

social sobre os referidos projetos de investimento. Essas mudanças são reflexo das 

privatizações dos setores estratégicos em consonância com a ausência do planejamento 

regional, que consequentemente proporcionaram a ação soberana das empresas sobre as 

decisões e o controle territorial intrínseco aos grandes projetos (WERNER, 2012).   

O PAC foi elaborado no intuito de impulsionar o desenvolvimento econômico do país 

ou mesmo de determinadas regiões. Dessa maneira, o Governo Federal estabeleceu um plano 

de investimento que o dividiu em três eixos de infraestrutura: 1) logístico; 2) energético; e 3) 

social e urbano. Nesse Programa, englobam-se, por exemplo, grandes projetos de 

desenvolvimento como a construção de canais, rodovias, hidrelétricas, aeroportos, dentre 

outros (BRASIL, 2020; GOVERNO FEDERAL, 2007).  

As hidrelétricas, por exemplo, são cada vez mais construídas no país, por serem 

consideradas, por alguns, como algo necessário e indispensável ao desenvolvimento nacional, 

mas, por outro lado, também são alvos de críticas. Existem dois lados que devem ser 

exaltados no que diz respeito a esses grandes projetos, mas a lógica do progresso é o que 

prevalece em detrimento dos impactos especialmente sobre a população (CRUZ; SILVA, 

2010; SPM, 2011). 

Nesse contexto, o sacrifício do progresso recai especialmente sobre os povos ou 

grupos menos favorecidos ou mais vulneráveis, os quais sofrem com os problemas sociais que 

não podem ser simplesmente mitigados com políticas governamentais (CRUZ; SILVA, 2010; 

SPM, 2011). As perdas podem ser imateriais, como por exemplo “[...] a dispersão de um 

grupo familiar extenso, ou a inundação de lugares com importância simbólica, religiosa, para 

um determinado grupo social” (VAINER, 2008, p. 45). Cabe destacar que nesse cenário a 

discussão sobre a construção da Hidrelétrica de Belo Monte e seus impactos sobre a 

população indígena e ribeirinha assume grande importância (CHAVES; MONZONI; 

ARTUZO, 2019; OLIVEIRA, 2014).  

Neste contexto, entra em cena outro megaprojeto considerado emblemático e um dos 

maiores projetos de infraestrutura hídrica que o Governo Federal vem desenvolvendo através 
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do PAC que é o Projeto de Transposição (objeto de estudo desta pesquisa) (BRASIL, 2020). 

No que tange ao seu aspecto físico, como observado na Figura 1, este consiste na construção 

de dois eixos/canais para integrar o Rio São Francisco com as bacias hidrográficas 

intermitentes do Semiárido nordestino: o Eixo Norte, que conduzirá água para os sertões dos 

estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte; e o Eixo Leste, que levará 

água para parte dos sertões e região agreste dos estados de Pernambuco e Paraíba, ambos 

localizados acima do leito do “Velho Chico”, como popularmente é chamado o Rio São 

Francisco. O local de retirada da água para o Eixo Norte é no município de Cabrobó e para o 

Eixo Leste em Floresta, ambos localizados no estado de Pernambuco. É válido lembrar que o 

município de retirada da água do São Francisco é o mesmo da ideia original do Projeto 

proposto pelos engenheiros do período do império, século XIX.  

 

Figura 1: Eixos e Áreas de Influência do Projeto de Transposição 

 

Fonte: Viana (2014), Malha disponibilizada pelo IBGE e pelo Comité de Bacias Hidrográficas do Rio São 

Francisco (CBHRSF).  

Nesse interim, segundo Santana Filho (2007), a primeira proposta de levar água do 

Rio São Francisco para o Jaguaribe no estado do Ceará foi feita por José Raimundo de Passos 

Barbosa, primeiro ouvidor do Crato (Ceará - CE), em 1818. No ano de 1847, o imperador 
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Pedro II apresentou a primeira intenção de transpor as águas do Velho Chico para o sertão 

nordestino com o objetivo de acabar com os problemas oriundos da seca, citando o município 

de Cabrobó (PE) como local de retirada da água, mas a ideia foi abandonada. Em cerca de 160 

anos, muitos tentaram retomar a ideia, no entanto as tentativas foram frustradas por motivos 

variados, dentre eles os principais foram a falta de tecnologia apropriada e o significativo 

impacto ambiental (CASTRO, 2011a; HENKES, 2014; STOLF et al., 2012). Portanto, a obra 

só foi posta em prática no início deste século pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 

março de 2007, quando a Licença de Instalação foi liberada (SANTANA FILHO, 2007). Essa 

obra foi classificada como um dos mais significativos megaprojetos hídricos que o Governo 

Federal vem desenvolvendo através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

(BRASIL, 2020). 

No que se refere ao número populacional a ser assegurado com a oferta de água, sob a 

responsabilidade do MIN corresponde a cerca de 12 milhões de habitantes cobrindo cerca de 

390 municípios nos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. No 

entanto, conforme o Ministério do Desenvolvimento Regional, antigo MIN, registrou 

recentemente que quando finalizado, o Projeto de Transposição, vai contemplar cerca de 7,1 

milhões de habitantes em 223 municípios. Atualmente (2020), falta ao empreendimento 

apenas cerca de 3% para a conclusão total, sendo que a estrutura física do Eixo Leste já se 

encontra 100% pronta e em funcionamento desde 2017, abastecendo mais de um milhão de 

pessoas em 46 municípios dos estados de Pernambuco (12 municípios) e Paraíba (34 

municípios). Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, a “[...] água 'Velho Chico' 

tem percorrido os 217 quilômetros dos canais e das demais estruturas de engenharia, que a 

conduzem desde Floresta (PE) até o leito do Rio Paraíba, em Monteiro (PB)”. Além disso, as 

águas da transposição já percorrem cerca de 80 quilômetros do Eixo Norte, beneficiando mais 

de 12 mil pessoas em Terra Nova (PE) (BRASIL, 2020).  

Antes de sua execução muitas críticas foram feitas ao referido Projeto, por isso é 

pertinente mencionar algumas. Uma delas é sobre o endereçamento da água, onde cabe 

destacar aquela feita pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHRSF). O 

referido Comitê deliberou que só seria a favor da execução do Projeto se este fosse voltado 

apenas para garantir o consumo humano e a dessedentação animal. Segundo Silva (2017a), o 

CBHRSF não teve tanta influência, visto que o Projeto foi aprovado para atender 

especialmente aos interesses das atividades agroindustriais. Corrobora nesse sentido Cappio 

(2008, p. 194) que expõe que “[...] as águas do São Francisco visam garantir a segurança 
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hídrica dos açudes e bacias dos Estados receptores a fim de não colocar em risco o uso 

econômico das águas e os empreendimentos agroindustriais”. Ressalta-se que recentemente, 

tem-se gerado um forte debate na mídia sobre os conflitos pelas águas da transposição, bem 

como por outros afluentes no interior brasileiro, colocando em risco o acesso a água pelos 

pequenos produtores rurais2.  

Ab’Sáber (2006), em uma análise crítica ao projeto de transposição, também ressalta a 

intenção econômica do empreendimento, já que a ideia de garantir água para beber apresenta 

limitações. Uma delas é que o projeto tem característica linear e, portanto, não atenderá a 

todos que necessitam. Outra é que a água não pode ser diretamente consumida devido a sua 

junção com diferentes bacias, sendo algumas poluídas e outras salinizadas. As observações do 

autor, portanto, põe em xeque o objetivo de atender a população mais castigada pela seca 

rigorosa no Semiárido nordestino colocado pelo Projeto de Transposição, como a população 

rural.  

Contrapondo-se a estas visões contrárias, há alguns defensores. O economista Brito 

(2005, p. A18), coordenador-geral da transposição na época, menciona que o referido projeto 

é “tecnicamente perfeito, socialmente justo e ambientalmente sustentável”. Ainda conforme 

Brito (2005), a obra irá tirar cidades como Campina Grande (localizada na Paraíba), com 

quase meio milhão de pessoas, da situação de racionamento hídrico. Já com relação a 

população dispersa, o autor relata que medidas complementares para atenuar esse problema, 

como o Programa Cisternas, e a construção de poços e reservatórios, já vem sendo tomadas 

pelo Governo.   

Reiterando o colocado por Brito (2005), Macedo (2007, p. 75) aponta que a “[...] 

decisão do Governo Federal de implantar o Projeto está baseada em dados, premissas e 

evidências que, pela sua clareza e consistência, não deixam dúvidas quanto a viabilidade e 

importância do empreendimento, não só para a região beneficiada como para o Nordeste e o 

país”. É nesse sentido que o Governo define a transposição, isto é, “[...] como a solução para 

os problemas do Semiárido Nordestino por meio do esperado desenvolvimento econômico da 

região com o aumento das fontes de trabalho e fixação da população na região” (HENKS, 

2014, p. 498).  

 
2 Para saber mais veja a notícia na integra em o Estadão. Link: 

https://www.estadao.com.br/infograficos/politica,sede-escassez-e-morte-por-agua-no-

brasil,1063363?utm_source=estadao%3Afacebook&utm_medium=link 

https://www.estadao.com.br/infograficos/politica,sede-escassez-e-morte-por-agua-no-brasil,1063363?utm_source=estadao%3Afacebook&utm_medium=link
https://www.estadao.com.br/infograficos/politica,sede-escassez-e-morte-por-agua-no-brasil,1063363?utm_source=estadao%3Afacebook&utm_medium=link
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As visões a favor estão embasadas em uma afirmativa puramente de interesse político 

da obra, enquanto as visões contrarias estão balizadas no campo científico e nos impactos que 

recaíram especialmente sobre a comunidade dos espaços atingidos. Além disso, a quantidade 

de ações judiciais contra a execução do Projeto de Transposição não foram poucas, “[...] tanto 

pelas falhas apresentadas no licenciamento quanto pela inaceitabilidade da obra por parte da 

comunidade científica e dos povos afetados, haja vista os danos ambientais comprovados” 

(HENKES, 2014, p. 503). No entanto, a forte vontade política, por parte do Governo Federal e 

de alguns governos estaduais, o contexto econômico favorável e a facilidade de acesso a 

novas tecnologias, a obra da transposição foi posta em prática no início de 2007 

negligenciando impactos e danos sobre o meio ambiente e a população (HENKES, 2014; 

SANTANA FILHO, 2007).  

Esses são dois elementos (ambiente e população) que se inter-relacionam e que vem 

ganhado força nos estudos demográficos, especialmente, desde os anos 1990 (HOGAN; 

MARANDOLA JR.; OJIMA, 2010). Reconhece-se a importância de estudos que consideram 

essa relação como via de mão dupla para as investigações do campo demográfico, mas 

também deve-se considerar outro ramo de estudos que também está implicitamente 

relacionado: o desenvolvimento. Assim, o entendimento da relação entre esse tripé 

(população-ambiente-desenvolvimento) pode ser considerado fator-chave para lidar com as 

limitações presentes no sertão nordestino.  

 

1.2 A Vulnerabilidade Social e a Dinâmica Demográfica  

 

O conceito de vulnerabilidade apresenta uma acepção interdisciplinar utilizada em 

diferentes campos de investigação (direito, medicina, economia, prevenção de desastres 

naturais). A característica interdisciplinar da vulnerabilidade indica que ela não possui uma 

única definição; e seu uso somente ganha sentido quando se está relacionada a probabilidade 

de eventos potencialmente identificados como prejudiciais (fome, pobreza, depressões 

econômicas, inundações).  Dessa maneira, a vulnerabilidade pode ser usada para o exame de 

praticamente qualquer risco social, ou de outra natureza (CEPAL, 2002; LINDOSO, 2017; 

STOCO; ALMEIDA, 2011; RODRÍGUEZ, 2006).  

A vulnerabilidade “[...] es entendida como el riesgo a que se materialice la caída en los 

niveles de bienestar, y marca el camino que sigue el empobrecimiento, su contracara es la 

movilización de recursos y la activación de estrategias para prevenir y revertir el 
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empobrecimento” (BUSSO, 2005, p. 16). Portanto, a vulnerabilidade trata-se de uma 

abordagem dinâmica que permite analisar tanto as condições e fatores que põem em risco a 

qualidade de vida e capacidades, assim como as características daqueles que já se encontram 

em situação de pobreza (CEPAL, 2002), sendo necessária, dessa maneira, a adoção de 

estratégias para prevenir e impedir a reprodução das desvantagens sociais.  

Nesse contexto, a abordagem da vulnerabilidade social tem como potencialidade a 

capacidade de identificar indivíduos, lugares e comunidades que, por possuírem uma menor 

dotação de ativos e diversidade de estratégias, tem a capacidade de resposta e de adaptação 

reduzida. Portanto, “[...] por su situación de desventaja social están expuestos a mayores 

niveles de riesgo por alteraciones significativas en los planos sociales, políticos y económicos 

que afectan sus condiciones de vida y la capacidad de habilitarse por sus propios medios o por 

ayuda externa” (BUSSO, 2005, p. 17). 

No âmbito da população e desenvolvimento, há outros riscos que se combinam aos 

riscos sociais e que trazem, por sua vez, maiores dificuldades a capacidade de resposta e 

adaptativa, seja do indivíduo, do lugar ou da comunidade. Dessa maneira, entra a noção de 

vulnerabilidade sociodemográfica que, incorporada à relação população-desenvolvimento, 

analisa a capacidade de resposta e adaptação dos atores (indivíduos, famílias e lugares) aos 

riscos sociais relacionados/combinados a fatores (tendências, características) da estrutura e 

dinâmica da população, sendo comumente tratada em temas relacionados à pobreza e a 

exclusão social. Os fatores demográficos referem-se, por exemplo, aos padrões migratórios e 

territoriais, assim como aos as mudanças no processo reprodutivo e nupcial, e cuidados com a 

saúde. São fatores, portanto, relacionados aos grandes processos da dinâmica demográfica3 

em marcha, como a transição urbana, transição demográfica e epidemiológica que geram 

riscos adicionais e dificultam a defesa dos riscos sociais (BUSSO, 2005; CEPAL, 2002; 

RODRÍGUEZ, 2001).  

De acordo com a Cepal (2002), há evidências de que as famílias consideradas mais 

suscetíveis a vulnerabilidade, em contextos de crises econômicas (com redução de renda e 

consumo), são aquelas que apresentam uma composição familiar com altas taxas de 

dependência, com grande proporção de crianças e/ou idosos. Contudo, essa evidência tem que 

 
3 A dinâmica demográfica é definida como “[...] a mudança no tamanho da população, distribuição espacial 

(incluindo urbanização), distribuição por idade, densidade, composição dos domicílios e família, e as variáveis 

que proporcionam estes resultados: fecundidade, mortalidade, migração e padrões de casamento” (SCEHNSUL; 

DODMAN, 2013, p. 2, tradução nossa). 
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ser avaliada com cautela, pois os impactos destes aspectos demográficos variam com o espaço 

em análise (BILAC, 2006).  

A abordagem da vulnerabilidade não se limita apenas a qualificar distúrbios e 

propensões a impactos, mas também entender o quadro de condições e relações que faz parte 

da capacidade adaptativa (LINDOSO, 2017). Contudo, esta última atua apenas depois da fase 

de prevenção e de resposta não terem dado conta do risco materializado. A prevenção pode 

evitar a materialização do risco, isto é, atuando antes que este se materialize. A capacidade de 

resposta, diz respeito ao fortalecimento dos indivíduos ou lugares para atuarem contra as 

adversidades dadas a materialização do risco, procurando evitar danos, ou pelo menos, sua 

extensão. A capacidade adaptativa, por sua vez, corresponde ao melhoramento frente a 

convicção e evidências de que o risco é inevitável, e posteriormente procura-se ajustar ao 

contexto imposto pela sua materialização (RODRÍGUEZ, 2006).  

Neste sentido, a vulnerabilidade sociodemográfica corresponde a presença de três 

componentes: i) existência de um evento adverso, isto é, um risco potencial (exógeno ou 

endógeno); ii) incapacidade de resposta a situação posta, seja por não ter capacidade própria 

de defesa ou por falta de apoio externo; e iii) incapacidade de adaptação frente a nova 

situação ocasionada pela concretização do risco (CEPAL, 2002; RODRÍGUEZ, 2006). Esses 

três componentes, segundo Marandola Jr. e Hogan (2005), colocam a dinâmica em três 

estágios distintos: i) existe um evento potencial que pode causar dano; ii) observado o risco, 

as pessoas procuram meios para se defenderem e veem que não são capazes de fazê-lo, seja 

por falta de recursos próprios para sua defesa ou de apoio externo; e iii) quando o evento ou o 

risco se concretiza, as pessoas têm que lidar com o perigo, e dada a incapacidade de se 

adaptarem a essa situação elas sofrem danos e perdas.  

Por isso, é importante que se tenha em mente a temporalidade dos processos, 

especialmente dos demográficos, devido a possibilidade de intervenção precoce para evitar 

grandes esforços no futuro. O envelhecimento, por exemplo, é um risco demográfico de 

impacto social e econômico que não pode ser eliminado, a não ser que seja administrado uma 

combinação adequada de migração e fecundidade, o que não seria viável. Mas pode-se adotar 

estratégias de prevenção que não elimina o envelhecimento, mas atua sobre alguns de seus 

efeitos adversos, através da autoprevenção com estratégias de estilo de vida saldável e 

fortalecimento da autoestima, por exemplo (RODRÍGUEZ, 2006).   

Contudo, há riscos que a prevenção não é suficiente, cabendo dessa maneira a atuação 

da capacidade de resposta. A capacidade de resposta consiste em ações habilitadoras dos 
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atores envolvidos. E uma das principais vias para dar competências aos atores corresponde a 

ampliação da dotação de ativos, onde as políticas públicas desempenham papel central nesse 

processo. A expansão do acesso à educação, por exemplo, pode reduzir as discriminações do 

migrante rural nos espaços urbanos; o acesso a renda permite com maior facilidade a 

sobrevivência de uma família numerosa; oportunidades de emprego feminino possibilita o 

fortalecimento de sua capacidade de lidar com rupturas conjugais ou apoiar a velhice; e dentre 

outras ações (RODRÍGUEZ, 2006). E aproveitando o gancho deste último exemplo, os 

seguros sociais ou segurança social, orientados pelas instituições públicas, especialmente, é 

considerada uma política importante na adaptação a riscos sociodemográficos como o 

envelhecimento, mortalidade e divórcios (RODRÍGUEZ, 2006).   

A identificação de grupos vulneráveis se dá a partir de características específicas que 

os colocam em situação de risco, tendo como base tanto as características da dinâmica 

demográfica quanto social, no intuito de encontrar grupos que compartilham algum atributo 

em comum como idade, sexo e localização territorial, por exemplo (CEPAL, 2002). Para 

reduzir a vulnerabilidade sociodemográfica a literatura latino-americana destaca o papel dos 

ativos e da estrutura de oportunidades (KAZTMAN, 1999). Essa redução se dá à medida que 

as famílias adquirem capacidades e ativos necessários, como observado no parágrafo anterior. 

Dessa maneira, eles podem reduzir seus riscos a pobreza e a exclusão, e assim alcançar o 

bem-estar social através dos ativos, como o capital humano, social e físico, os quais são 

indispensáveis para que as famílias possam enfrentar situações críticas especialmente em 

espaços urbanos. Assim, a limitação de recursos ou mesmo a falta de capacidade para 

gerenciá-los, indica vulnerabilidade a dois riscos sociais: a pobreza e a mobilidade 

socioeconômica descendente (CEPAL, 2002). 

O capital humano corresponde a um dos principais ativos dos indivíduos pobres, pois 

se refere a capacidade física e intelectual para se inserirem no mercado de trabalho, e que 

pode ser potencializado pelo investimento em saúde e educação. O capital social concerne as 

redes sociais como reciprocidade, confiança, contatos, acesso à informação. O capital físico, 

por sua vez, se insere no âmbito dos recursos financeiros (baseado na liquidez e flexibilidade, 

como poupança, receitas e créditos a receber) e físicos (como moradia, bens duráveis e 

transporte), os quais são imprescindíveis para o bem-estar nos espaços urbanos (CEPAL, 

2002).  

Dessa maneira, a articulação desse conjunto de ativos, originários na comunidade, no 

mercado e no Estado, pode ser considerada uma estrutura de oportunidades fundamental para 
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o processo de adaptação aos riscos sociodemográficos (KAZTMAN, 1999; RODRÍGUEZ, 

2006). A estrutura de oportunidades, conforme Kaztman (1999) refere-se ao acesso a bens, a 

serviços e ao desempenho de atividades, as quais podem facilitar o aproveitamento de outras 

oportunidades. Exemplos são: emprego de boa qualidade, qualificação e habilidades 

relacionadas a estrutura produtiva, e políticas públicas que maximizem a probabilidade de 

acesso a qualificação e a atividades valorizadas no mercado para o alcance do bem-estar. 

Dessa maneira, a fonte de oportunidades do bem-estar são as instituições básicas de ordem 

social, o mercado, o Estado e a sociedade, sendo que o primeiro exerce maior influência sobre 

o funcionamento das demais instituições.  

A vulnerabilidade nesse contexto é, portanto, produto da forma como os ativos são 

administrados, já que fazem parte de uma estrutura de oportunidades que pode intensificar as 

desigualdades sociais, possibilitando à marginalidade e à exclusão social. Dada a 

materialização do risco, a capacidade adaptativa e de resposta dependem de dois principais 

atores: daqueles diretamente envolvidos (que possuem ativos e que tentam elaborar estratégias 

para lidar com o risco), e daqueles ligados a instituições como o Estado, organizações não 

governamentais e ao mercado. O Estado especialmente, por exemplo, pode fornecer subsídios, 

transferências, e disponibilizar serviços básicos, infraestrutura e proteção social (CEPAL, 

2002; KAZTMAN, 1999; RODRÍGUEZ, 2006). 

Portanto, a dinâmica demográfica traz consigo limitações adicionais ao enfrentamento 

dos riscos sociais pela população. Em outras palavras, lugares pobres já têm suas estratégias 

de respostas afetadas porque possuem menor capacidade de prevenção e resiliência, e 

tendências populacionais, por exemplo, de alta fecundidade e/ou precoce, alta razão de 

dependência, situações precárias de saúde, localização residencial em áreas de risco, entre 

outras questões, limitam ainda mais aquelas estratégias e capacidades (BUSSO, 2002, 2005; 

RODRÍGUEZ, 2000). Outros fatores demográficos importantes são a densidade domiciliar e a 

fase do ciclo de vida, bem como os arranjos familiares.  Portanto, a força adicional dos fatores 

demográficos contribui certamente para a reprodução intergeracional da pobreza, seja em 

escala micro (maior tendência dos pobres continuarem a serem mais pobres) ou macrossocial 

(que com seu crescimento demográfico, sem a possibilidade de mobilidade social ascendente, 

os pobres tendem a ser considerados uma proporção significativa na população total) 

(RODRÍGUEZ, 2000). 

Ao refletir sobre a transição demográfica, Hogan (2005) alerta para o fato de que tanto 

as taxas de mortalidade quanto as de fecundidade já passaram por significativas modificações, 



   
 

28 
 
 

e, por isso, a dinâmica migratória é a que se manifesta como elemento central da dinâmica 

demográfica, sobretudo na escala local. A migração, por exemplo, pode alterar não só o 

tamanho da população em um curto espaço de tempo, mas também a composição dessa 

população, seja em termos de estrutura etária ou social (HOGAN, 2005; SINGER, 1973).  

Conforme Schensul e Dodman (2013) a migração pode ter sido uma estratégia de 

adaptação fundamental na origem, mas por outro lado, de acordo com Hogan (2005), a 

migração em si é um fator que certamente corrobora para o aumento da vulnerabilidade no 

destino. Em outras palavras, a incerteza das condições do lugar e as incipientes ou nenhuma 

rede social no destino do migrante somada ao seu baixo grau de instrução e rendimento, o 

coloca em uma situação de vulnerabilidade (HOGAN, 2005).  

Além disso, conforme o autor, a dificuldade de encontrar moradia nos espaços urbanos 

afeta mais os novos migrantes, que por não conseguirem habitações com baixo custo em 

bairros pobres tradicionais eles se deslocam para as periferias urbanas, onde as condições de 

infraestrutura são ainda mais precárias. Devido à falta de ativos como redes de contato, 

educação e/ou moradia, isto é, de capital social, humano e físico, a composição ou estrutura 

social dos espaços urbanos é afetada. Corroborando com Hogan (2005), Hunter (2005) 

menciona que a mobilidade populacional, especialmente no caso da migração forçada, pode 

intensificar a situação de vulnerabilidade, haja vista o aumento da densidade demográfica em 

especial em áreas de risco.  

Diferente do conceito de migração, o da mobilidade populacional não se limita a 

mudança permanente ou semipermanente de residência dos indivíduos, pois também 

considera os movimentos populacionais de curta duração que têm se intensificado seja por 

questões sociais, econômicas, políticas ou ambientais que também afetam as migrações 

(HOGAN, 2005). Assim, por ser um conceito mais abrangente, o termo ‘mobilidade 

populacional’ é o que será utilizado neste estudo. 

No que se refere aos deslocamentos diários ou pendulares, embora seja um fenômeno 

tratado especialmente dentro dos limites metropolitanos (MOURA; FIRKOWSKI; BRANCO, 

2005; OJIMA, 2007b, 2011; OJIMA; MARANDOLA JR., 2012a), estudos mostram que ele 

vem ultrapassando esses limites (FUSCO; OJIMA, 2015; OJIMA, 2016; OJIMA; 

MARANDOLA JR., 2012a, 2016), o que o torna fundamental no estudo da mobilidade 

populacional para compreender a dinâmica urbana. Ratificando o exposto, Ojima (2016, p. 

28) ressalta que para entender o processo de urbanização contemporâneo não se trata de 

analisar somente a mancha urbanizada ou edificada, para ele é “[...] fundamental entender o 
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urbano enquanto contexto de vida cotidiano e isso coloca em evidência a necessidade de 

entender os deslocamentos populacionais”, o que não pode ser dissociado, claro, da vida 

social, visto que a relação entre a problemática social e a dinâmica populacional é uma via de 

mão dupla (BILAC, 2006).  

Os deslocamentos diários ou pendulares, por serem considerados como uma das 

principais características de uma urbanização dispersa geram preocupações especialmente no 

que diz respeito ao planejamento das cidades. Os deslocamentos pendulares são tidos como 

substitutos a migração, pois à medida que é possível o ir-e-vir diário, o fenômeno migratório 

tende a se arrefecer (OJIMA; MARANDOLA JR., 2016). É válido destacar que a dispersão 

urbana apresenta dois lados, o positivo e o negativo. Por um lado, consegue reduzir 

relativamente os custos das habitações à medida que estas se distanciam dos centros mais 

urbanizados, melhorando as condições de acesso a moradia, mas por outro tem-se o destaque 

dos vazios urbanos e a ampliação de demandas por serviços públicos (MONTEIRO, 2016; 

OJIMA; DIÓGENES, 2018). É válido salientar que esses seriam os impactos mais diretos dos 

deslocamentos diários, visto que esses não exerceriam influência sobre a composição e 

tamanho da população como faz a migração.  

A facilidade de transportes coletivos e individuais, por exemplo, possibilitam a 

dispersão urbana que, por sua vez, interfere na expansão urbana, a qual atua sobre o arranjo 

territorial do crescimento urbano, seja por meio de obra de infraestrutura como vias, 

especialmente, ou de construções imobiliárias mais distantes dos centros urbanizados. Dessa 

maneira, os deslocamentos intra-urbanos tendem a se intensificar e interferir na configuração 

espacial das cidades (OJIMA; MARANDOLA JR., 2012a, 2016; MONTEIRO, 2016).  

Portanto, segundo Monteiro (2016), associar as mudanças demográficas ao processo 

de urbanização, é um fato que constitui um dos aspectos fundamentais na investigação 

demográfica brasileira, haja vista que são questões centrais para o entendimento da sociedade 

contemporânea. É por isso que a transição urbana é um conceito da demografia que permite 

estabelecer um diálogo entre a discussão da transição demográfica e a problemática urbana. 

Além disso, é importante mencionar que, a transição demográfica e a urbana ocorreram 

simultaneamente no Brasil, e que já se encontram em estágios avançados. Assim como a 

transição demográfica a transição urbana, segundo Ojima (2007a), também passou por duas 

etapas. A primeira quando o contingente populacional urbano superou o rural e a segunda 

quando o crescimento populacional urbano perdeu forças, mas sem reduzir o tamanho das 
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cidades e com acomodação prevalente nesses espaços, gerando novas formas de ocupação 

dentro destes.  

Segundo McGranahan e Martine (2010), a transição urbana brasileira, isto é, a 

transformação da população rural e agrícola em predominantemente urbana, registrada na 

segunda metade do século XX, foi uma das mais aceleradas da história mundial. De acordo 

com Monteiro (2016), a concentração populacional nos espaços urbanos que era de 

aproximadamente 45%, em 1960, passou para cerca de 84% em 2010 (IBGE, 2019).  

Devido a esse processo de urbanização precoce, muitas das cidades brasileiras ainda 

enfrentam fortes problemas sociais, econômicos e ambientais. Essa mudança abrupta não se 

deu de forma harmoniosa, sendo, sobretudo mais difícil para os pobres que, apesar de serem 

uma parcela majoritária, dificilmente são considerados na expansão urbana (MCGRANHAN; 

MARTINE, 2010).  

Ratificando o exposto, a literatura aponta que nesse século (XXI) as cidades são 

caracterizadas como os ambientes humanos por excelência, e por isso é onde a 

vulnerabilidade é mais expressiva (MARANDOLA JR.; HOGAN, 2009). Embora as grandes 

cidades tenham características que as enquadrem como pontos de tensão na busca pela 

sustentabilidade urbana, como preconiza grande parte da literatura que versa sobre a temática, 

no contexto emergente na realidade são os pequenos municípios brasileiros que prometem ser 

os maiores desafios no que se refere, em especial, a fatores como o planejamento urbano e 

infraestrutura de serviços (OJIMA, 2013; OJIMA; MARANDOLA JR., 2012b).  

Embora a urbanização no Nordeste ainda não seja tão intensa quanto em outras regiões 

do país (OJIMA, 2013), Hogan (2005) coloca que a transição urbana está em marcha em 

todos os lugares, o que torna a urbanização contínua uma das previsões demográficas mais 

asseguradas. Dessa maneira, a Região Nordeste ainda tem a possibilidade de melhor planejar 

o processo de urbanização, em alguns casos considerados controláveis, ainda mais por possuir 

cidades com porte menor se comparado a cidades de outras regiões do país, e por ainda se 

encontrar, grosso modo, na primeira fase da transição urbana.  

Além disso, apesar de seu atraso relativo, marcado inclusive por um passado de 

grandes perdas populacionais, a Região Nordeste passou nos últimos anos por um processo 

mais acelerado de urbanização não somente nos polos regionais, mas também nos pequenos 

municípios (OJIMA, 2013; OJIMA; MARTINE, 2012). Assim, deve-se haver prevenção e 

planejamento adequado, pois naquele processo pode emergir configurações socioespaciais 

que podem intensificar problemas presentes na infraestrutura urbana como as condições de 
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moradias, de qualidade do ambiente e propriedade (CUNHA et al., 2006; MONTEIRO, 2016; 

OJIMA, 2013).  

Além da população urbana, é notável que a rural também apresenta suas 

peculiaridades e merece destaque, pois uma população mais espalhada no espaço traz grandes 

dificuldade à gestão de serviços básicos. Assim, a falta de serviços e cobertura adequada de 

políticas públicas podem intensificar a reprodução social da pobreza. Além disso, o rural 

também está sendo afetado pela dinâmica demográfica. Segundo Camarano e Abramovay 

(1999), os fluxos migratórios, no sentido rural-urbano, possuem uma seletividade que 

provocam mudanças na composição etária e por sexo, o que implica na formação de um perfil 

mais específico da população que habita o campo, resultando em um perfil mais masculino e 

envelhecido. 

Nesse sentido, dada a heterogeneidade de perfis de população no espaço, seja no 

urbano ou no rural, a abordagem da vulnerabilidade se torna indispensável, pois permite ir 

além da perspectiva da renda e fazer avaliações e comparações socioespaciais entre 

indivíduos e lugares, criando, dessa maneira, novas alternativas na identificação e análise das 

estratégias para dirimir ou mitigar a acumulação de carências urbanas/rurais.  

Em síntese, esta seção corrobora com o exposto por Bilac (2006) ao mencionar que a 

relação entre o social e o demográfico é uma via de mão dupla, visto que as forças sociais 

podem moldar os processos demográficos, os quais, por outro lado, também impactam na 

problemática social. Tendo em vista esse contexto e o quanto que os megaprojetos podem 

afetar a ordem social e a vida dos habitantes, bem como o espaço que estes residem, é factível 

questionar se essa estratégia mitigadora da seca, com fins de contornar o déficit hídrico da 

região semiárida nordestina, pode se converter em agravamento dos riscos sociais. 

 

1.3 O Nexo entre os Impactos do Projeto de Transposição e a Vulnerabilidade 

Sociodemográfica 

 

Para entender os possíveis impactos sobre a vulnerabilidade da população beneficiada 

pelo Projeto de Transposição, tomou-se como base 23 dentre os 44 impactos elencados pelo 

RIMA que são considerados como os de grande e muito grande relevância, seja pela 

magnitude ou probabilidade de ocorrência. A partir desses impactos, foram selecionados 14 

que apresentaram uma maior relação com a dinâmica demográfica (Quadro 1), e que podem 

contribuir em maior ou menor medida com a vulnerabilidade da população das áreas de 

influência do Projeto de Transposição. Por conseguinte, convém tecer alguns comentários 
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sobre esses impactos, observando se eles são positivos ou negativos, e, neste último caso, se 

apresentam medidas de mitigação.  

 

Quadro 1: Impactos positivos e negativos segundo as fases do Projeto de Transposição e 

relação com os componentes da dinâmica demográfica  

IMPACTOS 
+/

- 

FASES DO PROJETO 
DE TRANSPOSIÇÃO 

COMPONENTE 
DEMOGRÁFICO DE 

IMPACTO PLAN. INST. OPER. 

1 
Pressão sobre a infraestrutura 

urbana 
-  X X Mob. Populacional 

2 
Geração de empregos e renda 

durante a implementação 
+  X  Mob. Populacional 

3 Tensões e riscos sociais - X X  Mob. Populacional 

4 
Redução do êxodo rural e da 
emigração regional 

+   X Mob. Populacional 

5 

Aumento da disponibilidade 

hídrica no semiárido 

setentrional 

+   X Mob. Populacional 

6 
Aumento da oferta hídrica nos 

espaços urbanos 
+   X Mob. Populacional 

7 
Abastecimento de água para as 

populações rurais 
+   X Mob. Populacional 

8 
Redução no requerimento de 

auxílios emergenciais de seca 
+   X Mob. Populacional 

9 
Dinamização da economia 

regional 
+  X X Mob. Populacional 

10 

Dinamização das atividades 

agropecuárias e a incorporação 

de novas áreas ao processo 

produtivo 

+   X Mob. Populacional 

11 
Rompimento das relações 

socio-comunitárias 
- X   Mob. Populacional 

12 
Interferência em comunidades 

indígenas 
-  X X Mob. Populacional 

13 
Redução da exposição da 

população a doenças e óbitos 
+   X Mortalidade 

14 
Redução da pressão sobre a 
infraestrutura de saúde 

+   X Mortalidade 

Nota: PLAN. corresponde a Planejamento, INST. a Instalação e OPER. corresponde a Operação.  

Fonte: Stolf et al. (2012), Consórcio Energy Brasil et al. (2004) e Brasil (2005). 

 

Antes de fazer a análise dos impactos é preciso deixar claro o fio condutor a ser 

seguido neste processo. Como pode ser observado no quadro acima, a mobilidade 

populacional é a principal componente de impacto derivada do Projeto de Transposição. O 

que corrobora com o EIA do RIMA, que menciona que um dos principais impactos 

demográficos do Projeto de Transposição nas áreas de influência será em função da 

combinação entre os deslocamentos populacionais dos espaços rurais, para dar passagem aos 
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canais, e a mobilização de mão de obra, para o estágio de instalação destes. Os municípios 

que têm previsão de impacto relativamente alto são em Baixio e Jati no estado do Ceará, 

Custódia, Salgueiro e Verdejante em Pernambuco. Outros municípios que também sofreram 

impactos, mas em menor medida, serão os municípios de Cabrobó e Sertânia em Pernambuco, 

Cajazeiras, Santa Helena, São José de Piranhas e Triunfo na Paraíba (CONSÓRCIO 

ENERGY BRASIL et al., 2004).  

Contudo, estes impactos, como aponta o Quadro 1, serão mais significativos na fase de 

operação. Essas são características que de fato condizem com as qualificações apontadas por 

Ribeiro (2014) sobre os megaprojetos. Assim, a análise seguirá em torno da verificação da 

possibilidade dos impactos do Projeto de Transposição com a mobilidade populacional 

considerando as três fases do Projeto.  

 O impacto da pressão sobre a infraestrutura urbana (impacto 1 - negativo) está 

previsto como decorrência da mobilização da mão de obra para as cidades diretamente 

afetadas pelas obras, o que implicará em uma maior demanda por ações de planejamento 

urbano. Este pode ocorrer nas fases de instalação e operação da transposição. Considerando a 

capacidade dos alojamentos de funcionários previstos relacionados à sua distribuição espacial, 

o EIA estimou a espacialização deste impacto. Assim, 39% deste impacto recairá sobre o 

trecho Cabrobó-Jati (municípios de Cabrobó (PE), Salgueiro (PE), Terra Nova (PE), 

Parnamirim (PE) e Jati (CE)), 18% sobre a região de Cajazeiras (PB) (municípios de 

Cajazeiras, Uiraúna e Triunfo), 18% na região do Moxotó em Pernambuco (municípios de 

Custódia e Sertânia), 13% nos municípios de Mauriti e Baixio no Ceará, e 12% na região 

pernambucana de Itaparica (municípios de Floresta e Petrolândia) (CONSÓRCIO ENERGY 

BRASIL et al., 2004). No EIA, reconhece-se que os referidos municípios potencialmente 

impactados já vêm enfrentando limitações orçamentárias, as quais imporiam maiores 

dificuldades no atendimento das necessidades de expansão da infraestrutura das suas cidades, 

agravadas pelo rápido processo de urbanização em curso.   

Na fase de instalação estima-se a geração de 5 mil postos de trabalho diretos e 

indiretos pelo empreendimento (impacto 2 - positivo). Aquelas ações serão cada vez mais 

necessárias, visto que as tensões e riscos sociais (impacto 3 - negativo) também podem 

aumentar devido os deslocamentos populacionais. As tensões e riscos sociais recairão em 

especial sobre os municípios que serão afetados fortemente pela interferência física das obras 

no eixo norte entre Cabrobó e Jati e no Leste entre Custódia e Sertânia. Além destes, os 

municípios nos limites estaduais entre Ceará e Paraíba também tendem a sentir estes impactos 
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(CONSÓRCIO ENERGY BRASIL et al., 2004). Estes ainda podem ser acentuados, 

especialmente no final da execução do Projeto de Transposição, devido a urbanização 

desordenada e o aumento do desemprego (ocasionado pela ausência de planejamento posterior 

dos grandes projetos para com a mão de obra utilizada durante a execução da obra) (BRASIL, 

2005; MONTAÑO, 2014).  

É válido mencionar que as oportunidades de trabalho proporcionadas pelo Projeto de 

Transposição podem atrair muitas pessoas além do necessário, que pode gerar uma massa de 

trabalhadores desocupados mesmo no início das obras. Uma das sugestões colocadas no 

RIMA é a preferência pela força de trabalho do próprio município onde forem instaladas as 

empreiteiras. Contudo, essa estratégia não impedirá a parcela de pessoas vindas de fora, que 

somada aos trabalhadores atraídos e não absorvidos formaram um acréscimo não-desprezível 

que refletirão na demanda por urbanização naqueles municípios (CONSÓRCIO ENERGY 

BRASIL et al., 2004). Essa força de trabalho que fica a “margem”, muitas vezes é transferida 

ou empregada por outros segmentos mais precários, visto que o sistema vigente não possui 

mecanismos equilibradores da oferta e demanda de mão de obra (SINGER, 1973; 1985), 

colocando essa população em uma situação de vulnerabilidade sociodemográfica.  

Assim, essas são questões que podem alterar em um curto espaço de tempo a estrutura 

social de formas distintas e, consequentemente as demandas por serviços nos espaços 

urbanos, que irão repercutir sobre o processo de urbanização das áreas de influência do 

Projeto de Transposição. Portanto, as formas mais prováveis de manifestação do impacto 1 é a 

necessidade de ampliação de áreas urbanizadas (arruamentos, saneamento, iluminação 

pública, etc.), déficit habitacional e a sobrecarga em serviços municipais (CONSÓRCIO 

ENERGY BRASIL et al., 2004). Para lidar com este impacto, segundo Brasil (2005), está 

previsto um Programa de Apoio Técnico as Prefeituras e um Subprograma de Apoio a 

Elaboração de Planos Diretores Municipais. 

O que pode ser encarado como fator positivo sobre a pressão urbana é o impacto 4, 

que se refere a redução do êxodo rural e da emigração regional que terá, segundo o RIMA, 

abrangência espacial e significado socioeconômico amplo. Estima-se uma retenção somente 

no interior em mais de 1 milhão de pessoas, efeito que efetivamente será verificado na fase 

operacional do empreendimento. A retenção objetivada se dará especialmente nas novas áreas 

de incorporação ao processo produtivo, isto é, nas áreas diretamente afetadas pelo 

empreendimento onde estão concentrados os projetos de irrigação. No entanto, o bom 

desempenho desse impacto depende da inclusão dos novos perímetros irrigados, que como já 
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apontado por Castro (2011a) a redução da sinergia hídrica será um entrave a inclusão desses 

perímetros, o que pode pôr em xeque a prevista retenção dessa população. Além disso, a 

estimativa pode estar subestimada, já que o volume de migração do rural-urbano não é mais o 

mesmo como foi no século passado (BAENINGER, 2012; BRITO, 2009). Ou seja, é pouco 

provável que o Nordeste venha a apresentar fluxo migratório muito expressivo a ponto de ser 

denominado novamente de êxodo rural, especialmente porque cerca de 73% da população 

nordestina reside no espaço urbano (OJIMA, 2013). Ratificando o exposto, as migrações no 

século XXI são mais intensas no sentido urbano-urbano (BAENINGER, 2012), não 

desconsiderado, evidentemente, os fluxos no sentido rural-urbano, haja vista o processo de 

transição urbana que ainda se encontra em marcha. Ademais, esse impacto também se refletirá 

nas cidades, já que os recursos hídricos possibilitarão o desenvolvimento econômico das 

indústrias, assim como do turismo na região semiárida do Nordeste podendo refletir, dessa 

maneira, na retenção da população nestes espaços.  

Além da oferta de trabalho, outros impactos do Projeto de Transposição evidenciam 

alguma relação com o impacto da pressão sobre a infraestrutura urbana, também via 

mobilidade populacional, compulsória ou voluntária, na fase de operação. O quinto impacto, 

considerado positivo, refere-se ao aumento da disponibilidade hídrica no Semiárido 

Setentrional (BRASIL, 2005). A partir da análise do parecer do RIMA (BRASIL, 2005) foi 

possível constatar que o acesso a água será mais fácil para quem reside nas cidades, em 

detrimento da população que mora no meio rural. Em outras palavras, está previsto o aumento 

da oferta hídrica nos espaços urbanos (impacto 6 - positivo), especialmente porque não requer 

grandes alterações estruturais para ter acesso a esse recurso. No entanto, embora esteja 

previsto o abastecimento de água para as populações rurais (impacto 7 - positivo), a instalação 

de chafarizes será realizada ao longo dos canais apenas nas áreas diretamente afetadas. Dessa 

forma, a população rural dispersa nessa região terá dificuldades de acesso, visto que irá exigir 

altos custos com infraestrutura hídrica para o direcionamento das águas via transposição para 

essa população (BRASIL, 2005).  

Castro (2011a) menciona que os gastos com ações emergenciais de combate à seca no 

Nordeste são direcionados especialmente para aquela população que dificilmente será 

atendida pelo Projeto de Transposição. Segundo Brasil (2005), estima-se um total de 1,5 

milhões de pessoas tanto de áreas urbanas como rurais que irão deixar de requerer os auxílios 

emergenciais até 2025 (impacto 8 - positivo).  
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De acordo com Castro (2011a), essa é uma das principais e frequentes justificativas 

daqueles que defendem o Projeto de Transposição. No entanto, a redução dos dispêndios 

emergenciais proporcionados pela seca é uma justificativa insustentável, visto que 

dificilmente esses gastos reduzirão significativamente devido, como já mencionado, as poucas 

pessoas em situação mais vulneráveis que serão atendidas pelo Projeto de Transposição. O 

que corrobora com o exposto por Ab’Sáber (2006) quando mencionou que este projeto linear 

não poderia atender a todos os sertões. Porém, é pertinente mencionar que existem programas 

auxiliares/complementares para o atendimento da população rural dispersa, como o Programa 

de Cisternas apontado por Brito (2005). 

A dinamização da economia regional (impacto 9 - positivo) é outro dos impactos 

previstos pelo Projeto de Transposição, o qual não ocorrerá somente na fase de instalação, 

mas também na fase operacional. “A partir do uso produtivo das águas, espera-se, a longo 

prazo, um expressivo incremento da renda disponível para consumo pelas famílias e do 

emprego (320 mil postos de trabalho) dispersos por todas as regiões receptoras” (BRASIL, 

2005, p. 33). A dinamização das atividades agropecuárias e a incorporação de novas áreas ao 

processo produtivo (impacto 10) é um fator positivo para a redução da vulnerabilidade 

socioeconômica do sertanejo (CASTRO, 2011a).  

O total de novas áreas a serem incrementadas ao processo produtivo está estimado em 

mais de 185 mil hectares até 2025 (BRASIL, 2005). Entretanto, essa meta não será possível 

dada a queda significativa da sinergia hídrica, mas mesmo que a expansão seja menor do que 

a estimada, Castro (2011b, p. 32) afirma que “[...] um impacto direto da mesma será o 

provável deslocamento da população residente nas áreas onde se instalarão projetos de 

irrigação (público ou privados), o que exigirá medidas de proteção do poder público a essa 

população vulnerável”. Além disso, os deslocamentos voluntários também serão 

significativos, como já apontados, haja vista que a dinamização da economia regional será 

mais evidente nos espaços urbanos.  

Segundo Brasil (2005) o número total estimado da população rural que será atingida 

foi de 3,5 mil pessoas.  Esse deslocamento compulsório irá romper, portanto, com as relações 

socio-comunitárias da população rural (impacto 11 - negativo). Além das comunidades rurais, 

ressaltasse que o Projeto de Transposição também interferirá em comunidades indígenas 

(impacto 12 - negativo). Para tanto, ainda conforme o autor, será criado o Programas de 

Indenizações de Terras e Benfeitorias e de Reassentamento de Populações para garantir a 

população remanejada uma melhor qualidade de vida. É pertinente mencionar que se as 



   
 

37 
 
 

medidas de mitigação desses impactos negativos não forem eficientes, eles poderão refletir na 

intensificação da vulnerabilidade daquelas pessoas, seja no espaço rural ou no urbano, por 

serem forçadas a saírem de onde sempre viveram.  

Finalmente, e não menos importante, foi identificado mais um impacto de caráter 

positivo, visto que ele se refere a redução da exposição da população a doenças e óbitos 

(impacto 13) com maior possibilidade ocorrência na fase operacional do empreendimento. 

Este impacto está intimamente relacionado a disponibilidade e tratamento adequado da água 

para consumo humano. Além disso, espera-se uma queda no índice de mortalidade, 

especialmente da taxa de mortalidade infantil. No entanto, esses possíveis resultados estão 

condicionados a melhoria das condições de saneamento básico nas regiões beneficiadas, e por 

isso não se pode esperar grandes resultados. Embora não vislumbre grandes mudanças, estas 

já irão contribuir com outro impacto positivo, que é a redução da pressão sobre a 

infraestrutura de saúde (impacto 14) (BRASIL, 2005). O acesso a água potável e de 

qualidade, especialmente nas comunidades rurais, evitará possíveis internações decorrentes 

das más condições sanitárias ainda vigentes na região.  

Portanto, dos 14 impactos do Projeto de Transposição anteriormente mencionados, 

apenas 4 são considerados negativos (impactos 1, 3, 11 e 12). No entanto, a partir da análise 

foi constatado que grande parte dos impactos caracterizados pelo EIA do RIMA, tanto os 

positivos quanto os negativos, convergem para a intensificação da pressão sobre a 

infraestrutura urbana (impacto 1), que é um dos impactos negativos. Essa intensificação, se dá 

especialmente via mobilidade populacional que poderá ser influenciada por fatores como a 

maior disponibilidade de água e geração de empregos com destaque para os espaços urbanos, 

e interferências nas comunidades rurais e indígenas. Assim, a mobilidade populacional pode 

ser considerada como uma das principais características da dinâmica demográfica que pode 

gerar preocupações sobre o cenário de vulnerabilidade populacional, em especial nos espaços 

urbanos, das áreas de influência da transposição.  

Em suma, os riscos que o Projeto de Transposição pode trazer ou já traz, não se refere 

apenas aos ambientais, mas também aos sociodemográficos especialmente sobre o espaço 

urbano das áreas de sua influência através da mobilidade populacional. Contudo, é válido 

mencionar que, embora a mobilidade populacional possa impulsionar o processo de 

urbanização nessas áreas, esse processo não pode ser encarado apenas como aspecto negativo, 

já que ele também apresenta potencialidades que podem ajudar como estratégia de adaptação 

aos problemas oriundos das secas recorrentes nessa região. Assim, o espaço urbano pode ser 
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ao mesmo tempo alvo das vulnerabilidades sociodemográfica e ambiental, quanto um espaço 

que pode fornecer subsídios para lidar com elas (OJIMA, 2013; SCHENSUL; DODMAN, 

2013).  

A questão demográfica que aqui se pretende responder é: “quais os impactos da 

mobilidade populacional, decorrente da obra de transposição do Rio São Francisco, sobre a 

vulnerabilidade sociodemográfica dos espaços urbanos das áreas de influência desse 

empreendimento?” A principal hipótese é de que a mobilidade populacional aumentou a 

vulnerabilidade sociodemográfica, ou seja, agravou as limitações ao acesso dos ativos 

necessários para que as famílias possam enfrentar e se adaptar aos riscos sociodemográficos 

nos espaços urbanos das áreas de influência do empreendimento.  Outra hipótese é de que a 

vulnerabilidade sociodemográfica será mais intensa na AID, especialmente nos municípios 

com maior volume de migrantes com menos de 4 anos de residência.  
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2 RETRATOS DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA: ANTES (2000) E DEPOIS (2010) DO 

INÍCIO DO PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO 

 

Segundo Ojima e Martine (2012, p. 56), o conceito de espaço “[...] não pode ser 

entendido como mero palco das ações humanas, pois é um conceito que oferece a 

oportunidade de entender os riscos e potencialidades positivas que são produzidos em níveis e 

escalas diferenciados”, o que pode ajudar no processo de compreensão dos fenômenos 

demográficos a medida que se associa o espaço a população (HOGAN; MARANDOLA JR.; 

OJIMA, 2010). Nesse sentido, o recorte que privilegia este estudo é a utilização das áreas de 

influência do Projeto de Transposição (Figura 2). Ressalta-se que essas áreas foram definidas 

pelo EIA-RIMA sem nenhuma alteração deliberada pelos autores desta pesquisa.  

 

Figura 2: Localização das áreas de influência (AID e AII) do Projeto de Transposição 

 
Fonte: Viana (2014), Malha disponibilizada pelo IBGE e pelo Comité de Bacias Hidrográficas do Rio São 
Francisco (CBHRSF). 

 

A Área de Influência Direta (AID) é a área mais diretamente relacionada as obras da 

transposição e é composta por 86 municípios (Figura 3 e Quadro 2). Com informações do 
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último Censo Demográfico (2010), a AID possui um total de 1.667.873 habitantes, sendo 62% 

(1.031.577) pertencente ao urbano e 38% (636.296) ao rural.  

 

Figura 3: Localização dos municípios que compõe a Área de Influência Direta (AID) 

 

Fonte: Viana (2014), Malha disponibilizada pelo IBGE e pelo Comité de Bacias Hidrográficas do Rio São 

Francisco (CBHRSF). 

 

 Os nomes de cada município correspondentes aos números de identificação 

apresentados na Figura 3 estão listados no Quadro 2 logo abaixo.  

  

Quadro 2: Lista de identificação (ID) dos municípios da AID do Projeto de Transposição  

ID Município ID Município ID Município ID Município 

1 ALTO SANTO 23 APODI 45 BOM JESUS 67 
SÃO JOSÉ DE 

PIRANHAS 

2 AURORA 24 
FRANCISCO 

DANTAS 
46 BOQUEIRÃO 68 SOUSA 

3 BAIXIO 25 ITAJÁ 47 CABACEIRAS 69 TRIUNFO 

4 BARRO 26 ITAÚ 48 
CACHOEIRA DOS 
ÍNDIOS 

70 UIRAÚNA 

5 BREJO SANTO 27 
JARDIM DE 

PIRANHAS 
49 CAJAZEIRAS 71 BETÂNIA 

6 CEDRO 28 JOSÉ DA PENHA 50 CAMALAÚ 72 CABROBÓ 

7 ICÓ 29 JUCURUTU 51 CARAÍBAS 73 CUSTÓDIA 

8 IGUATU 30 LUIZ GOMES 52 CONGO 74 FLORESTA 
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9 IPAUMIRIM 31 
MARCELINO 

VIEIRA 
53 COREMAS 75 IBIMIRIM 

10 JAGUARETAMA 32 
PAU DOS 

FERROS 
54 MARIZÓPOLES 76 MIRANDIBA 

11 JAGUARIBARA 33 
RAFAEL 

FERNANDES 
55 MONTE HOREBE 77 OROCÓ 

12 JAGUARIBE 34 
RIACHO DA 

CRUZ 
56 MONTEIRO 78 OURICURI 

13 JATI 35 
SANTANA DO 

MATOS 
57 NAZAREZINHO 79 PARNAMIRIM 

14 
LAVRAS DA 

MANGABEIRA 
36 SÃO FERNANDO 58 PAULISTA 80 PETROLÂNDIA 

15 MAURITI 37 

SÃO 

FRANCISCO DO 
OESTE 

59 PIANCÓ 81 SALGUEIRO 

16 MILAGRES 38 SÃO RAFAEL 60 
POÇO DE JOSÉ DE 

MOURA 
82 

SÃO JOSÉ DO 

BELMONTE 

17 MISSÃO VELHA 39 
TABOLEIRO 

GRANDE 
61 POMBAL 83 SERRITA 

18 ORÓS 40 AGUIAR 62 
RIACHO DOS 

CAVALOS 
84 SERTÂNIA 

19 PENAFORTE 41 
SÃO JOÃO DO 

RIO DO PEIXE 
63 SANTA HELENA 85 TERRA NOVA 

20 QUIXELÔ 42 APARECIDA 64 SÃO BENTO 86 VERDEJANTE 

21 UMARI 43 
BARRA DE SÃO 

MIGUEL 
65 

SÃO DOMINGOS 

DO CARIRI 
  

22 AÇU 44 
BERNARDINO 

BATISTA 
66 SÃO DOMINGOS   

Fonte: Viana (2014), Malha disponibilizada pelo IBGE e pelo Comité de Bacias Hidrográficas do Rio São 

Francisco (CBHRSF). 

 

Já a Área de Influência Indireta (AII) possui 307 municípios (Figura 4 e Quadro 3). Na 

AII, registrou-se um total de 6.205.878 habitantes, sendo 71% (4.432.118) pertencente ao 

urbano e 29% (1.773.760) ao rural. Ao todo são 393 municípios com um total de 7.873.751 

habitantes com 69% destes habitando no meio urbano.  
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Figura 4: Localização dos municípios que compõe a Área de Influência Indireta (AII) 

 

Fonte: Viana (2014), Malha disponibilizada pelo IBGE e pelo Comité de Bacias Hidrográficas do Rio São 

Francisco (CBHRSF). 

 

Para identificar os nomes de cada município correspondentes aos números 

apresentados na Figura 4 pode-se consultar o Quadro 3 logo abaixo.  

 

Quadro 3: Lista de identificação (ID) dos municípios da AII do Projeto de Transposição  

ID Município ID Município ID Município ID Município 

1 ABAIARA 78 
CORONEL 

JOÃO PESSOA 
155 CACIMBAS 232 SANTA INÊS 

2 ACOPIARA 79 CRUZETA 156 CAJAZEIRINHAS 233 SANTA LUZIA 

3 AIUABA 80 
CURRAIS 

NOVOS 
157 

CALDAS 

BRANDÃO 
234 

SANTANA DE 

MANGUEIRA 

4 ALTANEIRA 81 
DOUTOR 

SEVERIANO 
158 

CAMPINA 

GRANDE 
235 

SANTANA DOS 

GARROTES 

5 
ANTONINA DO 

NORTE 
82 ENCANTO 159 CARRAPATEIRA 236 

JOCA 

CLAUDINO 

6 ARACATI 83 EQUADOR 160 CATINGUEIRA 237 SANTA RITA 

7 ARARIPE 84 
FELIPE 

GUERRA 
161 

CATOLÉ DO 

ROCHA 
238 

SANTA 

TERESINHA 

8 ARNEIROZ 85 
FERNANDO 

PEDROZA 
162 CATURITÉ 239 SANTO ANDRÉ 

9 ASSARÉ 86 FLORÂNIA 163 CONCEIÇÃO 240 SÃO BENTINHO 

10 BANABUIÚ 87 
FRUTUOSO 

GOMES 
164 CONDADO 241 

SÃO 

FRANCISCO 
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11 BARBALHA 88 

GOVERNADOR 

DIX-SEPT 

ROSADO 

165 COXIXOLA 242 
SÃO JOÃO DO 

CARIRI 

12 BOA VIAGEM 89 GROSSOS 166 
CRUZ DO 

ESPÍRITO SANTO 
243 

SÃO JOÃO DO 

TIGRE 

13 CAMPOS SALES 90 IPANGUAÇU 167 CUBATI 244 

SÃO JOSÉ DA 

LAGOA 

TAPADA 

14 CARIRIAÇU 91 IPUEIRA 168 CURRAL VELHO 245 
SÃO JOSÉ DE 

CAIANA 

15 CARIÚS 92 JANDUÍS 169 DESTERRO 246 
SÃO JOSÉ DE 

ESPINHARAS 

16 CATARINA 93 
JARDIM DO 
SERIDÓ 

170 VISTA SERRANA 247 
SÃO JOSÉ DOS 
RAMOS 

17 CRATO 94 JOÃO DIAS 171 DIAMANTE 248 
SÃO JOSÉ DE 

PRINCESA 

18 

DEPUTADO 

IRAPUAN 

PINHEIRO 

95 LAGOA NOVA 172 EMAS 249 
SÃO JOSÉ DO 

BONFIM 

19 ERERÊ 96 LAJES 173 FAGUNDES 250 
SÃO JOSÉ DO 

BREJO DO CRUZ 

20 FARIAS BRITO 97 LUCRÉCIA 174 FREI MARTINHO 251 
SÃO JOSÉ DO 

SABUGI 

21 FORTIM 98 MACAU 175 GADO BRAVO 252 
SÃO JOSÉ DOS 

CORDEIROS 

22 GRANJEIRO 99 MAJOR SALES 176 GURINHÉM 253 SÃO MAMEDE 

23 IBICUITINGA 100 MARTINS 177 GURJÃO 254 
SÃO MIGUEL DE 

TAIPU 

24 ICAPUÍ 101 
MESSIAS 

TARGINO 
178 IBIARA 255 

SÃO SEBASTIÃO 

DO UMBUZEIRO 

25 IRACEMA 102 MOSSORÓ 179 IMACULADA 256 SAPÉ 

26 ITAIÇABA 103 
OLHO D'AGUA 

DO BORGES 
180 INGÁ 257 

SÃO VICENTE 

DO SERIDÓ 

27 ITATIRA 104 
OURO 

BRANCO 
181 ITABAIANA 258 SERRA BRANCA 

28 JAGUARUANA 105 PARANÁ 182 ITAPORANGA 259 SERRA GRANDE 

29 JARDIM 106 PARAÚ 183 ITATUBA 260 
SERRA 

REDONDA 

30 
JUAZEIRO DO 

NORTE 
107 PARELHAS 184 JERICÓ 261 SOBRADO 

31 JUCÁS 108 PATU 185 JOÃO PESSOA 262 SOLEDADE 

32 
LIMOEIRO DO 
NORTE 

109 PEDRA PRETA 186 JUAREZ TÁVORA 263 SUMÉ 

33 MADALENA 110 
PEDRO 

AVELINO 
187 JUAZEIRINHO 264 TAPEROÁ 

34 MILHÃ 111 PENDÊNCIAS 188 
JUNCO DO 

SERIDÓ 
265 TAVARES 

35 MOMBAÇA 112 PILÕES 189 JURU 266 TEIXEIRA 

36 
MONSENHOR 

TABOSA 
113 PORTALEGRE 190 LAGOA 267 TENÓRIO 

37 MORADA NOVA 114 
PORTO DO 

MANGUE 
191 LAGOA SECA 268 UMBUZEIRO 

38 NOVA OLINDA 115 
RAFAEL 

GODEIRO 
192 LASTRO 269 VÁRZEA 

39 PALHANO 116 
RIACHO DE 

SANTANA 
193 LIVRAMENTO 270 VIEIRÓPOLIS 

40 PARAMBU 117 RODOLFO 194 LUCENA 271 ZABELÊ 
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FERNANDES 

41 PEDRA BRANCA 118 TIBAU 195 MÃE D'AGUA 272 
AFOGADOS DA 

INGAZEIRA 

42 PEREIRO 119 
SANTANA DO 

SERIDÓ 
196 MALTA 273 ARARIPINA 

43 
PIQUET 

CARNEIRO 
120 

SÃO JOÃO DO 

SABUGI 
197 MANAÍRA 274 ARCOVERDE 

44 PORTEIRAS 121 
SÃO JOSÉ DO 

SERIDÓ 
198 MARCAÇÃO 275 

BELÉM DO SÃO 

FRANCISCO 

45 POTENGI 122 SÃO MIGUEL 199 MARI 276 BODOCÓ 

46 POTIRETAMA 123 SÃO VICENTE 200 MASSARANDUBA 277 BREJINHO 

47 QUIXADÁ 124 
SERRA DO 

MEL 
201 MATO GROSSO 278 BUÍQUE 

48 QUIXERAMOBIM 125 
SERRA NEGRA 

DO NORTE 
202 MATURÉIA 279 CALUMBI 

49 QUIXERÉ 126 
SERRINHA 

DOS PINTOS 
203 MOGEIRO 280 CARNAÍBA 

50 RUSSAS 127 
SEVERIANO 

MELO 
204 NATUBA 281 

CARNAUBEIRA 

DA PENHA 

51 SABOEIRO 128 
TENENTE 

ANANIAS 
205 NOVA OLINDA 282 CEDRO 

52 SALITRE 129 
TENENTE 
LAURENTINO 

CRUZ 

206 NOVA PALMEIRA 283 EXU 

53 
SANTANA DO 

CARIRI 
130 

TIMBAÚBA 

DOS 

BATISTAS 

207 OLHO D'AGUA 284 FLORES 

54 
SÃO JOÃO DO 

JAGUARIBE 
131 

TRIUNFO 

POTIGUAR 
208 OLIVEDOS 285 GRANITO 

55 
SENADOR 

POMPEU 
132 UMARIZAL 209 OURO VELHO 286 IGUARACY 

56 SOLONÓPOLE 133 UPANEMA 210 PARARI 287 INAJÁ 

57 
TABULEIRO DO 

NORTE 
134 VENHA-VER 211 PASSAGEM 288 INGAZEIRA 

58 TARRAFAS 135 VIÇOSA 212 PATOS 289 IPUBI 

59 TAUÁ 136 
ÁGUA 

BRANCA 
213 PEDRA BRANCA 290 ITACURUBA 

60 
VÁRZEA 

ALEGRE 
137 ALCANTIL 214 

PEDRA 

LAVRADA 
291 ITAPETIM 

61 ACARI 138 AMPARO 215 PICUÍ 292 JATOBÁ 

62 
AFONSO 

BEZERRA 
139 

AREIA DE 

BARAÚNAS 
216 PILAR 293 MANARI 

63 ÁGUA NOVA 140 AROEIRAS 217 POCINHOS 294 QUIXABA 

64 ALEXANDRIA 141 ASSUNÇÃO 218 POCOS DANTAS 295 

SANTA CRUZ 

DA BAIXA 

VERDE 

65 
ALMINO 
AFONSO 

142 BARAÚNA 219 PRATA 296 
SANTA 
FILOMENA 

66 
ALTO DO 

RODRIGUES 
143 

BARRA DE 

SANTANA 
220 

PRINCESA 

ISABEL 
297 

SANTA 

TEREZINHA 

67 ANGICOS 144 BAYEUX 221 PUXINANÃ 298 
SÃO JOSÉ DO 

EGITO 

68 
ANTÔNIO 

MARTINS 
145 

BELÉM DO 

BREJO DO 

CRUZ 

222 QUEIMADAS 299 
SERRA 

TALHADA 

69 AREIA BRANCA 146 
BOA 

VENTURA 
223 QUIXABA 300 MOREILÂNDIA 
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70 
AUGUSTO 

SEVERO 
147 BOA VISTA 224 

RIACHÃO DO 

BACAMARTE 
301 SOLIDÃO 

71 BARAÚNA 148 BOM SUCESSO 225 
RIACHÃO DO 

POÇO 
302 TABIRA 

72 BODÓ 149 
BONITO DE 

SANTA FÉ 
226 

RIACHO DE 

SANTO ANTÔNIO 
303 TACARATU 

73 CAICÓ 150 IGARACY 227 RIO TINTO 304 TRINDADE 

74 CARAÍBAS 151 
BREJO DO 

CRUZ 
228 SALGADINHO 305 TRIUNFO 

75 
CARNAÚBA DOS 

DANTAS 
152 

BREJO DOS 

SANTOS 
229 

SALGADO DE 

SÃO FÉLIX 
306 TUPANATINGA 

76 CARNAUBAIS 153 CABEDELO 230 SANTA CECÍLIA 307 TUPARETAMA 

77 CERRO CORÃ• 154 
CACIMBA DE 

AREIA 
231 SANTA CRUZ   

Fonte: Viana (2014), Malha disponibilizada pelo IBGE e pelo Comité de Bacias Hidrográficas do Rio São 

Francisco (CBHRSF). 

 

Esse número de unidades administrativas, presentes na AID e na AII, pode fornecer 

informações importantes no que diz respeito a heterogeneidade socioespacial presentes nestas 

áreas, especialmente no que diz respeito a vulnerabilidade sociodemográfica associada ao 

Projeto de Transposição.  

Visto que já foi mencionado o volume populacional que residente nas áreas em apreço, 

qual a classe de tamanho de município ou porte que prevalece nestas áreas? A Figura 5 traz 

essa informação plotada em mapas para ambas as áreas tanto para o ano de 2000 quanto para 

o de 2010. A partir dos mapas é possível observar significativa heterogeneidade na 

distribuição espacial das classes de municípios, especialmente na AII.  

Na AID os municípios com maior população chegam a ter no máximo 100 mil 

habitantes em ambos os censos. A maioria dos municípios está classificada com mais de 

20.000 a 100.000 habitantes. As principais mudanças observadas deveram-se a evolução no 

crescimento populacional de alguns municípios, em especial a Cabeceiras na Paraíba, que 

passou a ter mais de 5 mil, Jaguaribara no Ceará, que passou a ter mais de 10 mil, e 

Parnamirim em Pernambuco, que passou a ter mais de 20 mil habitantes.  

Na AII a maioria dos municípios de 2000 para 2010 ainda tem no máximo 10.000 

habitantes, contudo é possível notar crescimento gradual do tamanho da população. Na classe 

de tamanho populacional com mais de 100.000 habitantes houve a inclusão do município de 

Patos (PB), que passou de 90.508 habitantes para 100.674 no Censo de 2010. Por fim, no 

porte com mais de 500 mil habitantes, apenas João Pessoa (capital da Paraíba) apresentou 

volume populacional que se enquadrasse nessa classificação em ambos os Censos.  
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Figura 5: AID e AII, segundo as classes de tamanho da população dos municípios – 2000 

e 2010 

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010. 
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Portanto, esses resultados corroboram com a literatura nacional, visto que esta 

menciona que o processo de urbanização nos últimos anos, na Região Nordeste, se 

intensificou não só nos polos regionais, mas também nos pequenos municípios desta região 

(OJIMA, 2013; OJIMA; MARTINE, 2012). Assim, as configurações socioespaciais que 

emergem desse processo requerem formas de planejamento que venham a suprir as demandas 

sociais básicas nas municipalidades beneficiadas pelo Projeto.  

Dentro destas áreas (AID e AII) estão inseridos municípios de destaque do ponto de 

vista histórico-estrutural do processo de ocupação e urbanização do território nordestino, 

como é o caso de Pau dos Ferros (RN), São José de Piranhas e Cajazeiras do estado da 

Paraíba, onde passa literalmente os canais do Projeto; e nas áreas um pouco mais afastadas 

das obras tem-se Icó, Missão Velha, Juazeiro do Norte, Crato e Jaguaribe, no estado do Ceará, 

bem como São João do Rio do Peixe, Pombal, Piancó, Campina Grande, Sousa e Aparecida, 

na Paraíba (CONSÓRCIO ENERGY BRASIL et al., 2004; DANTAS; CLEMENTINO, 

2014).   

É válido mencionar que a migração é uma das componentes demográficas de maior 

relação com as mudanças que ocorreram na população nordestina. A distribuição espacial 

observada especialmente a partir dos anos 1980, tanto da população quanto das atividades 

produtivas, obedece a fatores estruturais e históricos que definem a situação atual e a inércia 

que influenciará a região por mais outras décadas à frente.  

Contudo, não se deve esquecer que essas mudanças se devem ao efeito conjunto de 

movimentos migratórios, nascimentos e mortes, sendo moldadas em função da diferença entre 

as entradas (imigração e nascimentos) e saídas (emigração e óbitos) ocorridas na população. 

Estas mudanças consequentemente podem alterar tanto o tamanho da população quanto a 

estrutura por idade e sexo (PAES, 2018).  

Assim, é pertinente fazer uma breve caracterização para se ter um retrato mais nítido e 

colorido do contexto sociodemográfico, econômico e estrutural das áreas de influência (AID e 

AII) antes e depois do início das obras do Projeto de Transposição.  Dessa maneira, para 

conhecer melhor as duas áreas em apreço, foram elencados três pontos principais de análise: i) 

crescimento, distribuição e características demográficas; ii) características socioeconômicas; e 

iii) características habitacionais do domicílio.  
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2.1 Crescimento, distribuição e características demográficas da população  

 

 O processo de ocupação do território nordestino é marcado pela forte interação entre a 

população, distribuição das atividades produtivas no espaço, questões políticas, culturais e 

climáticas. E neste processo, a migração fez e ainda faz parte da vida da população 

nordestina, especialmente como ferramenta de adaptação a falta de oportunidades 

econômicas, sociais ou mesmo a problemas ambientais como a seca.  

As migrações nordestinas se destacam especialmente entre os anos 1950 e 1970, 

quando a região Centro-Sul passou a constituir a ponta de lança da indústria e da agricultura 

mais desenvolvida, passando, à medida que o mercado internacional se unificava, a debilitar 

essas atividades nas outras regiões do país. Há, nesse contexto, uma expressiva diminuição da 

participação dos movimentos migratórios internacionais, acompanhada de um ciclo de 

migrações internas, onde o Nordeste forneceu um grande contingente de mão de obra para as 

áreas de concentração econômica nas regiões Sul e Sudeste do país (CANO, 1975; 

PATARRA, 2003; SINGER, 1985). Aliados a estes fatores de atração, havia além dos efeitos 

negativos do fenômeno da seca, aqueles referentes à mecanização da agricultura e a 

concentração fundiária como importantes fatores de expulsão (FUSCO, 2012).  

Contudo, a partir dos anos 1980, a Região Nordeste passa a apresentar expressivo 

potencial de desenvolvimento econômico interno, o que levou a redução de suas perdas 

populacionais para as outras regiões do país e ao crescimento da imigração, com proporção 

substantiva das migrações de retorno (CUNHA; BAENINGER, 2001; OJIMA, 2013; OJIMA; 

FUSCO, 2016). Em 2000 e 2010, dentre os migrantes que retornaram para o próprio 

município de nascimento no Nordeste, com saída do estado de São Paulo, a maioria tiveram 

como destino os municípios do interior da Região, isto é, os municípios do Semiárido 

(CAMPOS; REIS; SATHLER, 2017).  

O fato desses fluxos de retorno ter sido direcionado especialmente para municípios de 

nascimento com baixo desenvolvimento econômico, como o agreste e sertão nordestino, 

comprova a tese de que a principal motivação dos deslocamentos foram provocados mais 

pelos fatores negativos na origem, retorno por desalento ou incapacidade de inserção nos 

maiores centros, do que pelas oportunidades que surgiram no destino, como as políticas 

públicas de transferência de renda (CUNHA, 2006; CUNHA; BAENINGER, 2005). Contudo, 

as políticas públicas em especial as de transferências de renda direta, certamente beneficiaram 

os municípios mais pobres, os quais foram origem de grande parte das emigrações no passado 
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(CAMPOS; REIS; SATHLER, 2017; OJIMA; COSTA; CALIXTA, 2014; OJIMA; FUSCO, 

2016).  

Segundo Martine (1994) o aspecto mais marcante da reorganização do espaço 

brasileiro durante o meio século anterior a 1980 foi a concentração progressiva e acentuada da 

população em cidades cada vez maiores. Fenômeno também destacado por Singer (1973, 

1985) na análise da direção dos fluxos migratórios no país. No entanto, a partir do censo de 

1980 já é possível ver certo ponto de inflexão na trajetória da urbanização e da concentração 

progressiva da população (MARTINE, 1994).  

Ao examinar os padrões de crescimento por tamanho de cidade ao longo do período, 

não se observam padrões recorrentes. Todavia, nas três últimas décadas, as cidades médias 

(100 a 500 mil habitantes) têm tido o ritmo de crescimento mais rápido, enquanto as maiores 

sempre tiveram crescimento relativamente lento. Houve então uma redução do ímpeto da 

concentração em cidades grandes ou cada vez maiores, especialmente na região Sudeste, bem 

como um arrefecimento da migração rural-urbana e inter-regional. Assim as áreas rurais e 

localidades pequenas tiveram um crescimento surpreendente, assim como o teve também a 

rede urbana nordestina (MARTINE, 1994).  

O desenvolvimento econômico desigual, questão vivenciada historicamente pelo 

Brasil, marca de diferentes maneiras os espaços de concentração e desconcentração. No 

Nordeste, aqueles de maior dinamismo, puxados pelo setor industrial, continuam localizados 

especialmente na faixa litorânea, com destaque para as três principais regiões metropolitanas 

(Fortaleza, Recife e Salvador), e também para as capitais de Natal e João Pessoa. Embora 

tenha-se registrado um período de desconcentração da economia brasileira, a malha urbana na 

área litorânea não sofreu grandes alterações, e a desconcentração a nível intrarregional não é 

evidente (DANTAS; CLEMENTINO, 2014).  

Nesse contexto, os autores Dantas e Clementino (2014) mencionam a existência de 

duas redes urbanas no Nordeste, cada uma com suas peculiaridades. Uma encontra-se na faixa 

litorânea, constituída pelas capitais estaduais e municípios de seu entorno, onde se 

concentram as atividades econômicas mais dinâmicas e serviços considerados superiores, e 

outra no interior, “[...] dispersa e atomizada formada por ‘antigas capitais regionais’ e poucos 

centros que apesar de baixo dinamismo, desempenham papel importante na dinâmica 

regional” (DANTAS; CLEMENTINO, 2014, p. 107). Corroborando com o exposto, a rede 

urbana da Região Nordeste é fortemente comandada por aqueles municípios mais dinâmicos 

da faixa litorânea, “[...] apoiada em poucos centros do interior, como os de Campina Grande 
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(PB), Juazeiro-Petrolina (BA-PE), Caruaru (PE), Mossoró (RN), Juazeiro do Norte-Crato-

Barbalha (CE), Feira de Santana, Ilhéus-Itabuana e Vitória da Conquista (BA)” (IBGE, 2008, 

p. 143).  

Os resultados acima apresentados vão de encontro com o colocado por Ojima (2013), 

ao afirmar que apesar do atraso relativo da Região Nordeste, ela passou nos últimos anos por 

um processo mais acelerado de urbanização que não se restringiu somente aos polos 

regionais. Ainda assim, o Nordeste brasileiro é uma das regiões menos urbanizadas do país, 

com pouco mais de 73% de sua população residindo nos espaços urbanos, conforme o Censo 

Demográfico de 2010. Quanto as áreas de influência do Projeto de Transposição, registrou-se 

que quase 70% da população está nestas áreas residem no espaço urbano.  

Tomando como base estas informação foi elaborada a classificação dos graus de 

urbanização utilizados na Figura 6. A partir dos mapas é possível afirmar que ambas as áreas 

de influência do Projeto de Transposição registraram uma intensificação do grau de 

urbanização de um Censo para o outro. O que está de acordo com a colocação de Ojima 

(2013) posta anteriormente. Além disso, esse crescimento urbano traz consigo a preocupação 

sobre a relação entre as desigualdades sociais e os ploblemas ambientais, apontado por 

estudos demográficos na década de 1990 (HOGAN; MARANDOLA JR.; OJIMA, 2010), 

ainda mais em um contexto já marcado por fragilidades sociais e ambientais. 

Detendo-se apenas a AID, é possível notar que de 2000 para 2010 a urbanização se 

deu de forma mais intensa nos trexos onde a obra da transposição foi mais incisiva. É no ano 

de 2010 que AID passa a possuir maior número de população residindo no urbano, ou seja, 

houve uma significativa redução do número de municípios com população rural maior que a 

urbana (com menos de 50% de grau de urbanização) para um maior número com população 

residindo no urbano (com grau de urbanização entre 50 e 80%). Dos municípios classificados 

como majoritariamente urbanos, com grau de urbanização superior a 80%, destacam-se os 

municípios de São Bento, Cajazeiras e Pombal na Paraíba e Salgueiro em Pernambuco. O que 

se sobressai como o mais urbanizado em ambos os censos é Pau dos Ferros no estado do Rio 

Grande do Norte (RN).  
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Figura 6: AID e AII - Grau de urbanização por município –2000 e 2010 

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010. 
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Segundo Dantas (2014, p. 8), embora não seja classificada como cidade média, a 

cidade de “[...] Pau dos Ferros vem desempenhando na rede urbana do Nordeste e do Rio 

Grande do Norte as funções de cidade média, particularmente, na oferta dos serviços de 

educação superior e saúde”. Alem de Pau dos Ferros, a cidade de Cajazeiras, na Paraíba, 

localizada na raia divisória Ceará-Paraíba-Rio Grande do Norte, também é uma das cidades 

que vem desempenhando importante papel na intermediação da rede urbana nordestina, com 

especial destaque na oferta de ensino superior e saúde, além da oferta de empregos públicos e 

privados (DANTAS; CLEMENTINO; FRANÇA, 2015).  

A maioria das mudanças observadas ocorreram em especialmente no eixo norte, ao 

passo que no eixo leste pouco se alterou nas classificações dos municípios de um Censo para 

o outro. Vale destacar que no eixo leste apenas os municípios Camalaú e Congo, do estado da 

Paraíba, apresentaram mudanças, visto que passaram a ser mais urbano que rural em 2010.  

No que diz respeito a AII, o cenário não é diferente do que se observou na AID. A 

presença de pessoas morando cada vez mais em domicílios urbanos nos parece uma tendência 

nítida, o que corrobora com Hogan (2005) ao mensionar que a urbanização é uma tendência 

contínua e acertiva que está em marcha em todos os lugares.  

Nos municípios que competem ao estado do RN, o processo de urbanização está mais 

avançado do que em outros municípios da AII. Se no ano 2000 se verifica visívelmente um 

número significativo de municípios mais urbano que rural, bem como alguns 

majoritariamente urbanos, em 2010 esse processo se intensifica, com a transição de 

municípios caracterizados como mais urbano que rural para majoritariamente urbano, com 

destaque para os municípios de Equador, Cruzeta, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e 

Acari. Estes municípios fazem parte do Seridó Potiguar Oriental no RN. Esse processo 

intensivo de urbanização é relatado também por Correia (2018), que fez um estudo 

aprofundado do Seridó Potiguar, menciona que esse processo é, inclusive, mais acelerado que 

em alguns estados da região Sudeste,  embora possua áreas em processo de desertificação e 

espaços fortemente afetados pelas consequências da seca, como a perda de capacidade do 

solo, o que afeta significativamente a produção agrícola, e a saúde humana.  

Em outros espaços da AII, como nos municípios que competem ao estado do Ceará, 

estes também apresentaram um avanço significativo no processo de urbanização, pois no ano 

de 2010 observa-se um maior número de municípios com população mais urbana que rural em 

relação ao ano de 2000. Contudo esse processo foi menos intenso do que o observado no caso 
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dos municípios localizados dentro dos limites do RN, mas o município de Crato localizado no 

interior do Ceará se destaca por ser considerado majoritariamente urbano no ano de 2010.  

O espaço da AII que pega os estados de Pernambuco e Paraíba também apresentou 

avanços no processo de urbanização, mas o número de municípios que passaram para 

majoritariamente urbanos foram poucos, destacando-se os municípios de Trindade (PE), 

Tuparetama (PE), Itabaiana (PB) e Assunção (PB). Quanto a aqueles que permaneceram 

como majoritariamente urbanos em ambos os censos sobressaem-se os municípios de Juazeiro 

do Norte no Ceará; Mossoró, Ipueira, Viçosa e Caicó no Rio Grande do Norte; Bayeux, 

Cabedelo, Campina Grande, João Pessoa, Patos e Santa Luzia na Paraíba; e Arcoverde em 

Pernambuco. No último Censo todos estes apresentaram grau de urbanização acima de 90%.  

Portanto, a transição urbana nas áreas de influência é notável, haja vista a passagem de 

um maior contingente populacional vivendo no espaço urbano. As mudanças verificadas na 

distribuição espacial tanto da população quanto das atividades produtivas, a partir dos anos 

1980, em consonância com a maior atuação do Estado na promoção da qualidade de vida da 

população a partir dos anos 2000, se conformaram como fatores-chave para o processo de 

urbanização que se configura dentro das áreas de influência especialmente nas “antigas” 

capitais regionais do interior nordestino.  

A urbanização pode trazer benefícios demográficos e sociais, como o melhor 

aproveitamento do bônus demográfico; e dado o seu caráter de crescimento contínuo e de 

influência cultural que transcende o espaço definido como urbano, reduz a preocupação sobre 

os diferenciais entre os emigrantes do campo e os residentes naturais dos espaços urbanos 

(BUSSO, 2002; RODRÍGUEZ, 2006). Contudo, “la urbanización modificará el perfil de los 

riesgos sociales y puede generar riesgos sociodemográficos relevantes, como la segregación 

residencial y un crecimiento superior a las capacidades de absorción de las ciudades.” 

(BUSSO, 2002, p. 43).  

Em termos de crescimento populacional, a Região Nordeste apresenta, entre 2000 e 

2010, a terceira menor taxa de crescimento médio anual do país ao registrar 1,05%, ficando 

atraz apenas do Sul (0,87%) e Sudeste (1,04%). A Região Norte é a única a apresentar taxa de 

crescimento acima de 2% ao ano (2,06% exatamente). Uma das justificativas para o baixo 

crescimento populacional na Região Nordeste, pode ser reflexo da dinâmica demográfica 

tanto em função da queda da fecundidade, tendência observada em todo país (BRITO, 2007), 

quanto dos históricas perdas populacionais que, embora tenha reduzido seu saldo negativo, 

ainda são significativas (BAENINGER, 2012).  
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Tomando estas informações como base, é pertinente verificar o crescimento médio 

anual em ambas as áreas de influência. Dessa maneira, municípios com taxa inferior a 0 (zero) 

foram classificados como crescimento negativo, maior que zero até 2, como crescimento 

baixo, e maior que 2 como crescimento alto. Desse modo, os mapas da Figura 7 apresentam a 

distribuição espacial das taxas de crescimento médio anual por município para ambas as áreas 

de influência do Projeto de Transposição entre 2000 e 2010.  

 

Figura 7: AID e AII - Taxa de crescimento exponencial por município – 2000-2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010. 

 

Dos 393 municípios que compõem as áreas de influência, 281 apresentam crescimento 

médio anual baixo, isto é, entre 0 e 2% a.a.. A segunda maior parte dos municípios (84) 

registraram crescimento negativo. Já a terceira e última parte, com apenas 28 municípios, 

atingiu uma taxa de crescimento médio anual alto, ou seja, superior a 2% a.a..  

Ao fazer uma análise por área, é possível verificar que na AID apenas Aparecida (PB) 

e Terra Nova (PE) registraram taxa de crescimento alto. Já da AII foram 26 municípios ao 

todo que apresentaram taxa de crescimento alto, sendo destaque dentre estes os municípios de 

Inajá (PE), Manari (PE) e Cabedelo (PB) por apresentarem taxa de crescimento médio anual 
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acima de 3% a.a..  Os dois primeiros fazem fronteira um com o outro e estão próximos a obra 

de transposição e ao Rio São Francisco. Já o último faz fronteira com João Pessoa, capital da 

Paraíba. Portanto, é na AII que estão concentrados os municípios com as maiores taxas de 

crescimento médio anual, sendo que boa parte deles encontram-se próximos a AID.  

Embora o crescimento demográfico na maioria dos municípios das áreas em apreço 

seja baixo, ainda o é positivo. Assim sendo, demandar-se-á maior atenção sobre a cobertura 

dos serviços básicos de infraestrutura, visto que a população ainda cresce e tende a se 

concentrar cada vez mais nos espaços urbanos, podendo ter como consequência o 

agravamento dos riscos sociodemográficos (BUSSO, 2002; RODRÍGUEZ, 2006).  

Além das mudanças no tamanho, distribuição e composição é pertinente verificar 

também aquelas que ocorrem na distribuição etária da população. Esta informação 

demográfica é uma das mais importantes para o planejamento e elaboração de políticas 

públicas essenciais para garantir qualidade de vida à população, visto que elas podem ajudar a 

lidar com os riscos sociodemográficos. Dito isto, a Figura 8 traz resultados sobre a 

distribuição da populção das áreas de influência segundo os grandes grupos etários (“0 a 14”, 

“15 a 64” e “65 e +”). De modo geral, o padrão que se segue em ambas as áreas é o mesmo e 

sensivelmente diferente entre elas.  

 

Figura 8: AID e AII - Distribuição da população segundo os grandes grupos de idade –

2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010. 
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 A população com menos de 15 anos de idade apresenta queda significativa entre os 

censos, tanto na AID quanto na AII. Esse padrão obedece ao verificado para o país, já que, 

segundo Carvalho e Wong (2008), o grupo etário até os 14 anos apresenta perda de 

representatividade desde os anos 1970, ao passo que o grupo mais envelhecido, isto é, com 

mais de 65 anos, tem apresentado crescimento relativo com destaque especial a partir da 

primeira metade dos anos 2000. Este grupo etário também segue essa tendência nas áreas em 

estudo, embora ainda de maneira sutil.  Quanto ao grupo de 15 a 64 anos, ou seja, da 

população em idade ativa, vê-se ainda incrementos substanciais.  Portanto, esse é um bom 

momento do ponto de vista demográfico para ambas as áreas de influência, já que se observa 

uma queda na proporção de jovens, incrementos consideráveis de população em idade ativa e 

um aumento sutil no incremento da população idosa.  

A tendência verificada anteriormente fica mais evidente ao observar as pirâmides 

etárias de ambas às áreas na Figura 9. A AID e a AII seguem um mesmo padrão de 

distribuição etária em ambos os anos. O que chama atenção é a redução expressiva no número 

de crianças com até 4 anos de idade e o alargamento da pirâmide nas idades mais avançadas.   

 

Figura 9: AID e AII – Pirâmides etárias por grupos de idades quinquenais – 2000 e 2010 
 

 
 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010. 
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 A redução da proporção de jovens nas duas áreas parece ter reduzido de igual maneira, 

seja do sexo masculino ou feminino. Já nas proporções para as idades mais avançadas vê-se 

algumas divergências entre as áreas. Na AID destaca-se um perfil populacional mais 

envelhecido, enquanto o desenho verificado na AII destaca-se um mais jovem. O perfil 

verificado pela AID pode ser resultado da chegada de pessoas em idades adultas, seja devido 

ao retorno migratório ou atraídos pelas oportunidades de emprego no Projeto de Transposição.  

Em uma análise por sexo, mesmo a olhos atentos, é pouco perceptível a diferença, mas 

nos grupos etários no topo da pirâmide (75 a 79 e 80+) verifica-se a prevalência do sexo 

feminino, o que significa que as mulheres possuem uma maior longevidade.   

Uma das possíveis justificativas para estes resultados pode ter sido influência do maior 

número de políticas públicas adotadas no início desta década, com destaque para as de 

transferência de renda direta, em conjunto com o processo de urbanização (transição urbana) 

(Figura 6), o que consequentemente contribuiu para redução dos grupos etários de crianças e 

com tendência de crescimento para os grupos mais avançados nas áreas de influência por 

impactarem em grande medida a fecundidade. É válido ressaltar que as políticas de 

transferência de renda foram alvos de controvérsias baseadas na abordagem neomalthusiana, 

seja pela perspectiva “pró-natalista” ou “efeito preguiça” (CAMPELLO; NERI, 2013). Mas, 

dentro desse mesmo contexto, os aspectos demográficos, que certamente afetam e são 

afetados pelas políticas sociais, podem ter sofrido efeitos indiretos do processo de propagação 

do acesso aos ativos de assistência social por meio do Programa Bolsa Família (PBF), por 

exemplo, o que afetou não somente a fecundidade mais também contribuiu com a 

reconfiguração dos fluxos migratórios na e da região. 

De maneira complementar ao entendimento das mudanças intergeracionais da 

população das áreas de influência, vejamos as Figuras 10 e 11 que se referem respectivamente 

a Razão de Dependência (RD) e ao Índice de Envelhecimento (IE) para ambas as áreas. A RD 

tem como função mostrar quantos “dependentes” há para cada “não dependente” dentro de 

uma determinada população, entendendo como dependentes as crianças de 0 a 14 anos e os 

idosos com idade acima de 65 anos, e como não dependentes a população que está em idade 

ativa, de 15 até 64 anos. Para maior facilidade de interpretação, o índice resultante pode ser 

multiplicado por 100, e dessa maneira irá expressar o número de dependentes (crianças e 

idosos) para cada 100 pessoas em idade ativa.  

 

 

 



   
 

58 
 
 

Figura 10: AID e AII – Razão de Dependência (RD) por município –2000 e 2010 

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010. 
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Este indicador é sensível às fases da transição demográfica, pois pode sentir diferentes 

impactos em cada uma delas. Inicialmente cresce devido ao aumento do contingente jovem 

decorrente da redução da mortalidade, especialmente infantil. Em seguida diminui em função 

da redução no nível de fecundidade, e posteriormente volta a crescer, porém resultando de um 

maior contingente de idosos. Dessa maneira, a análise do indicador é importante por guardar 

relação com os níveis de poupança e investimento, com as contas públicas e políticas sociais 

(PAIVA; WAJNMAN, 2005). 

Dito isto, na Figura 10 pode-se visualizar o comportamento da RD para ambas as áreas 

em apreço. O padrão observado de um ano para o outro é de redução significativa da RD, o 

que pode ser resultado do menor incremento da população com menos de 15 anos de idade 

verificada nas Figuras 8 e 9, o que corrobora com as fases da transição abordadas 

anteriormente.   

Ao fazer uma análise mais detalhada para ambas as áreas de influência vê-se que se 

em 2000 na AID a maioria dos municípios (70) possuía uma RD que variava entre 60 e 80%, 

em 2010 a maioria (77) passa a apresentar percentual entre 40 e 60%. Em geral, os municípios 

da AID saíram em média de 70, em 2000, para 50 dependentes para cada 100 pessoas em 

idade ativa em 2010. O que pode justificar esse resultado é redução da fecundidade registrada 

nos últimos anos, aliada ainda a um incremento pequeno da população idosa, permitindo 

dessa maneira incrementos mais significativos na população em idade ativa. Dos municípios 

que permaneceram com uma razão de dependência acima dos 60% destaca-se o município de 

Bernardino Batista (PB) que registrou cerca de 66 dependentes para cada 100 não 

dependentes ou pessoas em idade ativa.   

Com relação a AII, também se observa uma mudança expressiva na RD. Em 2000 

grande parte dos municípios possuíam uma RD que variava entre 60 e 80%, e em 2010 este 

percentual chega no máximo aos 60%. Em termos demográficos esse é o momento adequado 

para se aproveitar o potencial populacional proporcionado pela distribuição etária 

denominado de bônus demográfico, já que se tem mais pessoas passíveis de estar na força de 

trabalho e consequentemente capazes de gerar desenvolvimento econômico local.   

Sobre a questão do bônus, Borges, Campos e Silva (2015) comentam que a transição 

propicia um bônus demográfico, que, entretanto, não é automático, configurando-se como 

uma janela de oportunidades que demanda certas condições para que seja efetivamente um 

bônus, e favoreça o desenvolvimento econômico. Como observam Paiva e Wajnman (2005, p. 

318), no caso do Brasil a “história passada de baixos níveis relativos de escolaridade das 
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coortes que atualmente estão em idade produtiva e a presente estrutura do mercado de 

trabalho são fatores que dificultam obter os ganhos do bônus demográfico”. Contudo, para 

além de aproveitar tal bônus, há que se pensar nos desafios que virão junto ao envelhecimento 

populacional (CARVALHO; WONG, 2008).  

Tendo em vista o envelhecimento populacional como uma das principais 

consequências da transição demográfica, outro indicador importante é o Índice de 

Envelhecimento (IE). O IE busca ver a evolução da proporção crescente de idosos frente a de 

0 a 14 anos, cada vez menos numerosa, indicando a velocidade do processo de 

envelhecimento. A Figura 11 traz os resultados obtidos para a AID e AII.  

A partir da referida figura é possível verificar pontos ou municípios que se destacam 

entre os demais como os mais envelhecidos. Considerando ambas as áreas, o número de 

municípios nesse estágio ainda é pequeno, uma vez que foram registrados 27 municípios dos 

393 com no mínimo 1 idoso para cada 2 jovens no ano de 2010. Contudo, é possível 

visualizar claramente nos mapas (Figura 11) o espalhamento da mancha do envelhecimento 

em ambas as áreas em estudo.  

O que chama atenção nas duas áreas é a pouca mudança no IE nos municípios 

próximos ao Rio São Francisco. Estes apresentam no máximo 25 idosos para cada 100 jovens 

ou 1 idoso para cada 4. Portanto, trata-se de municípios com um perfil populacional ainda 

muito jovem, o que pode ser resultado de uma fecundidade ainda relativamente alta. De modo 

geral, a transição demográfica vem avançando mesmo nos municípios menos desenvolvidos e 

interiorizados do Nordeste, criando uma estrutura etária mais envelhecida, o requer uma 

maior atenção pelos gestores para as demandas futuras das condições demográficas 

emergentes.  

 Observada a tendência do envelhecimento tanto na AID quanto na AII, investimentos 

na qualidade da educação são cada vez mais necessários, pois são estas crianças que se 

tornarão a força de trabalho que conviverá com a crescente dependência de idosos. Nas 

palavras de Carvalho e Wong (2008, p. 604), “Dependerá das atuais gerações de jovens a 

garantia, em médio e longo prazo, de uma vida digna às gerações de idosos. Ademais, é nesta 

fase que a sociedade deve se preparar, mediante reformas institucionais na área da seguridade 

social (previdência e saúde)”.  
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Figura 11: AID e AII – Índice de envelhecimento por município – 2000 e 2010 

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010. 
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Por fim, no que se refere as características demográficas da população, é pertinente 

verificarmos o percentual de domicílios de responsabilidade exclusivamente feminina4. Como 

já observado em seções anteriores, além dos idosos as mulheres também fazem parte dos 

grupos populacionais mais vulneráveis (SCHENSUL; DODMAN, 2013). Este indicador traz 

informações ou indicativos fundamentais sobre as transformações no âmbito 

sociodemográfico da população dos municípios das áreas de influência, e pode indicar, por 

exemplo, uma maior inserção da população feminina no mercado de trabalho, mudanças no 

padrão de nupcialidade, aumento de divórcios e filhos fora do casamento, assim como pode 

indicar um maior número de famílias monoparentais com chefia de mulheres idosas devido a 

viuvez (CUNHA; FALCÃO, 2017). 

Os mapas da Figura 12 revelam um aumento expressivo do número de domicílios com 

chefia feminina em ambas as áreas de influência. No ano de 2000 a chefia feminina era bem 

menos intensa, com grande parte dos municípios com no máximo 25% dos domicílios 

chefiados exclusivamente por mulheres. Em 2010 esse máximo passa a ser o mínimo, o que 

significa de modo geral uma ampliação da chefia feminina.  

 Na AID, apenas os municípios Baixio (CE), Bernadino Batista (PB) e São Rafael (RN) 

permaneceram de um Censo para o outro com no máximo 25% dos domicílios chefiados por 

mulheres. Os demais municípios apresentam, em média, 38% dos domicílios com 

responsabilidade exclusivamente feminina, com exceção apenas do município do Congo (PB) 

que registrou mais 50% (51,02%).  

 Na AII o padrão observado na AID se repete, isto é, também há uma expansão no 

número de domicílios com responsabilidade exclusivamente feminina. São poucos os 

municípios que apresentam domicílios abaixo dos 25% no ano de 2010. Aqueles com mais de 

50% dos domicílios chefiados por mulheres passa de nenhum em 2000 para 11 municípios em 

2010. O município de destaque entre estes é o de São José dos Ramos na Paraíba ao registrar 

63,92%. Para visualizar sua localização no mapa, ele é dentre os 11 municípios o que fica 

mais próximo da capital paraibana.  

  

 

 
4 É importante destacar que o quesito responsabilidade doméstica apresentou mudanças do Censo de 2000 para o 

de 2010. Se em 2000 se perguntava quem era o chefe do domicílio, em 2010 esse questionamento passou a ser 

quem é o responsável pelo domicílio. Essa mudança de noção, ou melhor, de vocabulário pode ter aumentado a 

taxa de responsabilidade feminina entre os censos (CUNHA; FALCÃO, 2017).  
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Figura 12: AID e AII – Percentual de chefes de domicílios de responsabilidade 

exclusivamente feminina por município –2000 e 2010 

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010. 
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 Em termos relativos, a AID tem um maior percentual de chefes de domicílios com 

responsabilidade exclusivamente feminina do que a AII. Contudo a justificativa para esse 

resultado merece cautela, visto que esse aumento pode ser atribuído tanto a mudança de 

vocabulário no quesito de responsabilidade doméstica de um Censo para o outro, quanto as 

transformações sociodemográficas apontadas anteriormente, como o aumento do número de 

famílias monoparentais chefiadas por mulheres (CUNHA; FALCÃO, 2017).  

Uma justificativa plausível pode ser atribuída às políticas de transferência de renda 

direta como o Bolsa Família, repassada especialmente para as mulheres, e a aposentadoria 

rural, que se destacam em termos de cobertura na Região Nordeste (ALVES; CAVENAGHI, 

2013; CAMPELLO, 2016). Outra justificativa plausível para a feminização nas áreas de 

influência é o efeito do fenômeno migratório da região, devido a maior seletividade do sexo 

masculino, aliada as mudanças culturais vivenciadas nas últimas décadas (MELO, 2005).  

Portanto, a partir dos indicadores apresentados anteriormente, foi possível verificar 

espacialmente a situação sociodemográfica das áreas de influência do Projeto de 

Transposição. De modo geral, ambas as áreas vêm passando por um rápido processo de 

urbanização (transição urbana) que vêm sendo concomitantemente acompanhado pela 

transição demográfica que inclusive apresenta tendências já verificadas pelo país. Além disso, 

ressalta-se que apesar de possíveis erros de mensuração vê-se o papel crescente da população 

feminina como chefe do domicílio. Assim, são características que se não forem avaliadas 

corretamente podem gerar ou intensificar os riscos sociodemográficos das áreas de influência. 

Devido as tendências claras de queda na fecundidade, é possível afirmar que o crescimento 

populacional, apesar de ser baixo na maioria das áreas de influência, pode estar sendo ditado 

em maior medida pela mobilidade populacional do que pelo vegetativo. Mas em que medida o 

Projeto de Transposição está associado esse crescimento?  

 

2.2 Características socioeconômicas da população  

 

 Nesta seção busca-se verificar como a pobreza e a riqueza estão distribuídas 

espacialmente dentro das áreas de influência. Segundo Rodríguez (2006) existe uma relação 

estreita entre a vulnerabilidade social e a pobreza, embora tratem de questões materiais 

distintas. Certamente, ainda conforme o autor, a proximidade das famílias da linha de pobreza 

indica uma maior vulnerabilidade social. No intuito de verificar esta vulnerabilidade nas áreas 

de influência, a Figura 13 mostra resultados para o percentual de pessoas com baixo 
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rendimento per capita nos anos 2000 e 2010. De modo geral, embora se oberve na maioria 

dos municípios grande parte da população em domicílios com baixo rendimento variando 

entre 48,77 e 69,71% no ano de 2010, mas que comparado ao ano 2000, é possível constatar 

melhoras na distribuição de renda.  

Na AID, no ano de 2000, o maior número de municípios possuiam de 48 a 69,71% de 

sua população morando em domicílios com baixo rendimento. No ano de 2010, observa-se 

um incremento de municípios nesta classicação. Contudo, este aumento não é de todo 

negativo, pois deveu-se em grande medida a redução do número de municípios com mais de 

69% a 91,66% de sua população em domicílios com baixo rendimento.  
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Figura 13: AID e AII – Percentual de pessoas morando em domicílios com baixo 

rendimento per capita –2000 e 2010 
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Nota: Para o ano de 2000 foi utilizada a categoria de “até 1 salário mínimo”, e para 2010 a categoria de “até 1/2 

salário mínimo” por conta do aumento do salário mínimo durante o período. E para ser possível a comparação 

entre os referidos períodos a renda de 2000 foi deflacionada multiplicando-a por 1,96. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010. 

 

 Um outro destaque é o menor percentual de pessoas em domicílios com baixo 

rendimento na AID. Destacam-se os municípios de Pau dos Ferros (RN) e Cajazeiras (PB) 

que chegam a apresentar apenas uma variação entre 28 e 48% de sua população em domicílios 

com baixo rendimento per capita. Atentando para as porcentagens específicas de cada 

município, Pau dos Ferros manteve-se no mesmo patamar de um Censo para o outro (com 

43,56% e 45,75%, respectivamente), enquanto Cajazeiras reduziu o seu percentual de pessoas 

em domicílios com baixo rendimento per capita de 53,39% para 45,60%, o que pode ser 

resultado de uma maior distribuição de renda no município.  

 A situação verificada para a AII não é tão diferente da observada na AID em termos de 

grandes mudanças. Também se identifica uma maior incorporação de municípios, de um 

Censo para o outro, na classe em que 48,77% a 69,71% das pessoas possuem baixo 

rendimento per capita. Em contrapartida vê-se siginificativa redução do número de 

municípios com população acima de 69,71% com baixo rendimento per capita. É válido 

destacar que essa melhora, observando o mapa desta área, se dá em especial nos municípios 

menores e mais interiorizados e próximos aos limites fronteiriços com a AID. Quanto aos que 

permanecem relativamente com bons indicadores, isto é, aqueles em verde no mapa, são os 

mesmos municípios, pelo menos boa parte deles, que se destacam em termos de grau de 

urbanização classificados como majoritariamente urbanos observados na Figura 6.  

 Na média, de 2000 para 2010, a proporção de pessoas vivendo em domicílios com 

baixo rendimento per capita na AID reduziu de 65,57% para 63,52%, ao passo que na AII 

reduziu de 67,44% para 65,23%.  Embora ainda não seja um dos cenário mais desejáveis em 

termos de distribuição de renda, é inegável que houve de um Censo para o outro avanços no 

rendimento das famílias nas áreas de influência, em especial nos municípios mais 

interiorizados.    

Quanto a população em domicílios com alto rendimento per capita (Figura 14), é 

possível ver explicitiamente tanto nos mapas quanto nas legendas que quase todos os 

municípios possuem no máximo 7,49% dos moradores em domicílios com alto rendimento 

per capita em ambos os censos.  
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Figura 14: AID e AII – Percentual da população com alto rendimento domiciliar per 

capita – 2000 e 2010 
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Nota: Para o ano de 2000 foi utilizada a categoria de “mais de 5 salários mínimos”, e para 2010 a categoria de 

“mais de 3 salários mínimos” por conta do aumento do salário mínimo durante o período. E para ser possível a 

comparação entre os referidos períodos a renda de 2000 foi deflacionada multiplicando-a por 1,96.  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010. 

 

  Na AID, em 2000, apenas os municípios de Pau dos Ferros (RN) e Iguatu (CE) 

apresentaram as maiores proporções de pessoas em domicílios com alto rendimento per 

capita, 8,63% e 8,05%, respectivamente. No ano de 2010, todos os municípios apresentaram 

uma proporção de pessoas morando em domicílios com alto rendimento per capita que chega 

ao máximo a 5,18%. Com esta proporção destaca-se o município de Cajazeiras (PB) e com a 

mínima (0,00%) São Francisco do Oeste (RN).  

 Quanto a AII, em 2000, descam-se os municípios de João Pessoa e Cabedelo na 

Paraíba ao apresentarem 22,46% e 18,31% de seus moradores em domicílios com alto 

rendimento per capita, respectivamente. Em 2010, estes passam a enquadrarem juntamente 

com Campina Grande, também da Paraíba, na classe de municípios com uma proporção 

menor de moradores em domicílios com alto rendimento que varia entre 7,50% e 14,97%, 

com destaque ainda para João Pessoa que apresentou 13,81%. Uma outra classe de destaque é 

a que apresenta a população em domicílios com alto rendimento que chegam ao máximo a 

7,49%, classe esta onde estão enquadrados praticamente todos os municípios da AII, com 

destaque para o município de Mossoró (RN) ao registrar 6,64% de seus moradores em 

domicílios com alto rendimento per capita.  

Portanto, o que se verifica é uma significativa tendência de redução do número de 

moradores em domicílios com alto rendimento em todos os municípios das áreas de influência 

do Projeto de Transposição, ainda que haja uma certa resistência por parte de alguns 

municípios como Campina Grande e João Pessoa na Paraíba com as maiores proporções de 

moradores com alto poder aquisitivo em ambos os censos.  

 Assim como verificado para o rendimendo domiciliar per capita, é possível ver 

avanços ou melhor diminuição na proporção de responsáveis pelo domicílio com baixo 

rendimento em todos os municípios que compõem as áreas de influência (Figura 15), mas 

com intensidade diferente entre elas. Na média, de 2000 a 2010, a AID reduziu sua proporção 

de responsáveis pelo domicílio nesta situação de 57,55% para 56,19% e a AII de 59,38% para 

57,48%. 
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Figura 15: AID e AII – Percentual dos responsáveis pelo domicílios com baixo 

rendimento – 2000 e 2010 

 

 



   
 

71 
 
 

Nota: Para o ano de 2000 foi utilizada a categoria de “até 1 salário mínimo”, e para 2010 a categoria de “até 1/2 

salário mínimo” por conta do aumento do salário mínimo durante o período. E para ser possível a comparação 

entre os referidos períodos a renda de 2000 foi deflacionada multiplicando-a por 1,96. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010. 

 

No mapa da AID, no ano 2000, apenas São Domingos do Cariri (PB) e Pau dos Ferros 

(RN) apresentaram as menores proporções de responsáveis pelo domicílio com baixo 

rendimento, tendo São Domingos do Cariri registrado 36,89% e Pau dos Ferros 37,84%. A 

maioria dos municípios da AID (46), por outro lado, apresentam as maiores proporções de 

responsáveis pelo domicílio com baixo rendimento com variação entre 57,24% e 75,08%. No 

ano de 2010, os municípios inicialmente citados passam a apresentar maior número de 

domicílios com responsáveis com baixo rendimento fazendo-os ser enquadrados na classe 

com proporção entre 39,38% e 57,23%. E a maioria dos municípios também passaram a 

apresentar no máximo 57,23% dos seus domicílios com responsável com baixo rendimento.  

Na AII, embora também tenha se observado avanços na redução da proporção de 

responsáveis pelo domicílios com baixo rendimento, a maioria dos municípios ainda 

apresenta proporção entre 57,24% e 75,08% de responsáveis nesta situação. Ademais, são 

poucos os municípios que permanecem com baixa proporção de responsáveis com baixo 

rendimento, destacados em verde no mapa, de um Censo para o outro. Como já mencionado 

em outro momento, os municípios mais urbanizados apresentam os melhores resultados, como 

Mossoró e alguns municípios da região do Seridó Potiguar no Rio Grande do Norte; e 

Campina Grande e João Pessoa na Paraíba.  

 Assim como observado para o rendimento domiciliar per capita, no que se refere aos 

de alto rendimento, a proporção de responsáveis pelo domicílio nesta situação apresentou 

padrão semelhante nos dois censos especialmente no último. No ano de 2010, os mapas 

apresentam a mesma distribuição espacial, com a AID estando completamente verde; e com 

destaque para Campina Grande (PB) na AII que se configura, juntamente com João Pessoa 

(PB), como os municípios com a maior proporção relativa de responsáveis com maior poder 

aquisitivo. O que muda, portanto, são os valores das classes de distribuição da proporção que 

apresentam intervalos relativamente maiores. Dessa maneira, é pertinente ressaltar que o 

número de municípios em cada classe igual ao verificado nos mapas da Figura 14, é apenas 

mera coincidência.  
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Figura 16: AID e AII – Percentual dos responsáveis pelo domicílios com alto rendimento 

–2000 e 2010 
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Nota: Para o ano de 2000 foi utilizada a categoria de “mais de 5 salários mínimos”, e para 2010 a categoria de 

“mais de 3 salários mínimos” por conta do aumento do salário mínimo durante o período. E para ser possível a 

comparação entre os referidos períodos a renda de 2000 foi deflacionada multiplicando-a por 1,96.  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010. 

 

 De modo geral, observando os dois censos e as respectivas áreas de análise, é possível 

inferir que apenas 4,45%, em média, dos responsáveis pelo domicílio possuíam alto 

rendimento. No ano de 2010, a AID e a AII possuíam, em média, apenas 1,52% e 1,65%, 

respectivamente, dos responsáveis pelo domicílio que tinham rendimento alto, enquanto no 

ano 2000 era 4,27% e 3,68%, respectivamente.  

 Portanto, embora tenha se verificado melhoras na distribuição de renda dentro dos 

municípios de ambas as áreas de influência, ainda é notável o grande número de residentes 

nestas áreas com baixo poder aquisitivo. Sabendo que ½ salário mínimo é definido como a 

linha de pobreza por órgãos oficiais de pesquisa no Brasil como o IBGE, por exemplo, e que 

mais de 50% dos responsáveis pelos domicílios possuem este rendimento, este indicador 

explicita a significativa vulnerabilidade social das unidades de análise desta pesquisa, e que 

muito ainda precisa ser feito em termos de políticas públicas para melhorar este cenário.   

 

2.3 Características habitacionais  

 

  

As características da infraestrutura habitacional é importante para entender quais as 

condições do ambiente em que a população está inserida. As condições podem denotar as 

fragilidades estruturais ou deficiência em termos de capital físico. Este capital, em particular, 

é indispensálvel para manutenção da vida.   

Iniciando pelas populção que mora em domicílios não ligados a rede geral de água, vê-

se que houve um avanço substancialmente positivo em ambas as áreas de influência do ano de 

2000 para o de 2010 (Figura 17). Nos mapas é visível a tendência de homogeneidade na 

ampliação do acesso a este serviço. Se no ano 2000 mais de 50% das pessoas moravam em 

domicílios que não tinha acesso a rede geral de água, resultado registrado na maioria dos 

municípios, em 2010 mais de 50% passa a tê-lo.  
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Figura 17: AID e AII – Percentual de pessoas morando em domicílios não ligados à rede 

geral de água –2000 e 2010 

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010. 
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Considerando todos os municípios da AID, em média, reduziu de 47%, em 2000, para 

32%, em 2010, o número de pessoas residindo em domicílios sem acesso a rede geral de água 

na região. Neste último ano são poucos os municípios (11) que possuem mais de 50% de seus 

moradores em domicílios naquela situação, com destaque para Barra de São Miguel na 

Paraíba que registrou ainda cerca de 72%. A melhora na AID segue uma tendência espacial 

do interior para o litoral como observado no mapa, o que significa que estes serviços 

alcançaram os municípios mais interiorizados. Comparando com o mapa da urbanização, é 

possível visualizar uma similaridade no ano 2000 entre o padrão de urbanização e o acesso a 

este serviço, ao passo que em 2010 se verfica a redução da proporção de pessoas sem acesso a 

este serviço mesmo em município tidos como mais rural que urbanos (Figura 6).  

Na AII o cenário de melhora é semelhante, entretanto com tendência contrária, ou seja, 

do litoral para o interior. No ano 2000 observa-se um número equilibrado de municípios 

distribuídos entre a classificação com menos de 50 e a com mais 50 até 80% da população 

residindo em domicílios não ligados a rede geral de água. Os municípios enquadrados na 

primeira classificação localizam-se mais próximo ao litoral, especialmente nos municípios 

entre os estados do RN e CE. Enquanto a segunda classificação, isto é, a mais ruim, 

enquadram-se municípios mais no interior da AII. Contudo no ano de 2010, a maioria dos 

municípios enquadram-se na primeira classificação, inclusive aqueles mais do interior.  

No que se refere aos domicílios não ligados a rede geral de esgoto também se verifica 

melhoras, mas não tão expressivas como visto para a rede geral de água (Figura 18). Neste 

indicador, o acesso adequado a rede geral de esgoto significa na verdade ao acesso tanto a 

rede geral quanto a fossa séptica. Dito isto, de 2000 para 2010 ainda se verifica grande 

proporção de pessoa residindo em domicílios sem acesso a rede geral de esgoto ou fossa 

séptica, ou seja, mais de 50% da população não tem acesso a rede geral de esgoto.  
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Figura 18: AID e AII – Percentual de pessoas morando em domicílios não ligados à rede 

geral de esgoto – 2000 e 2010 

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010. 
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Na AID no ano de 2000 havia um maior número de municípios em situação precária, 

isto é, com percentual de pessoas acima de 80% residindo em domicílios não ligados a rede 

geral de esgoto. Em 2010 foi verificado avanços no acesso a este serviço, comparado a 2000, 

quando a maioria dos municípios passaram a possuir menos de 50% de sua população em 

domicílios não ligados a rede geral. Essa mudança ocorreu nas mais variádas classes ou portes 

de municípios. Contudo aqueles que permaneceram com mais de 80% sem acesso a rede geral 

possuem entre 5 e 10 mil habitantes (Aparecida (PB), Bom Jesus (PB), Barra de São Miguel 

(PB), Bernardino Batista (PB), Jardim de Piranhas (RN), José da Penha (RN) e Marizópoles 

(PB)). Outro destaque foi o aumento do número de pessoas nesta condição no município de 

Açú no RN, o qual possui uma população entre 20 e 100 mil habitantes (47.904 em 2000 e 

53.227 em 2010).  

Ademais, municípios com grau de urbanização onde a população rural ainda é maior 

que a urbana as condições deste serviços se verificou mais precária. Um caso de destaque é do 

município de Aparecida na Paraíba, que registrou um crescimento populacional acima de 2% 

a.a. (2000/2010) e ainda possui uma população mais rural que urbana, e mais de 80% de sua 

população encontra-se em domicílio não ligados a rede geral de esgoto no ano de 2010.  

Na AII também se verifica melhoras substanciais, entretanto no ano de 2010 ainda se 

observa a maior parte dos municípios com mais de 50% de seus habitantes em domicílios sem 

acesso a rede geral de esgoto. Mas deve-se considerar a tendência de melhora deste indicador 

do Censo de 2000 para o de 2010, visto o aumento do número de municípios com menos de 

50% de sua população residindo em domicílios não ligados a rede geral de esgoto.  

Outra informação importante sobre a qualidade de vida da população refere-se aos 

domicílios que não possui coleta adequada de lixo. A Figura 19 traz resultados para as áreas 

de influência sobre o percentual de pessoas residindo em domicílios que não possuem coleta 

de lixo adequada. No geral, observa-se que em 2000 a maioria dos municípios tinha entre 50 e 

80% de sua população morando em domicílios sem acesso a coleta de lixo adequada, ao passo 

que em 2010 a maioria dos municípios passa a ter menos de 50% da sua população em 

domicílios naquela situação.  
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Figura 19: AID e AII – Percentual de pessoas morando em domicílios sem coleta de lixo 

adequada – 2000 e 2010 

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010. 
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Visualmente no mapa é possível inferir que a AID apresentou uma ampliação da coleta 

de lixo de um ano para o outro. Se em 2000 o maior percentual de pessoas residindo em 

domicílios sem acesso à coleta de lixo variava entre 50 e 80%, em 2010 a maior parte dos 

municípios (67) apresentam no máximo de 50% de seus habitantes residindo em domicílios 

que não possui acesso a coleta de lixo adequada. Quanto a aqueles municípios com mais de 

80% de sua população vivendo em domicílios em condições precárias em serviços de coleta 

de lixo, não se registrou nenhum caso em 2010. Contudo, é válido salientar que aqueles que 

não possuem acesso a coleta de lixo adequada tem outro destino para o lixo, tendo na maioria 

dos casos o fogo como exterminador principal deste problema, que consequentemente vem a 

provocar outros, como a poluição do ar.  

 Na AII, também se observa melhoras no acesso ao serviço adequado da coleta de lixo 

nos domicílios da maioria dos municípios. No ano de 2000 a maior parte dos municípios desta 

área (156) possuía em seu território, em média, 65% de sua população residindo em 

domicílios sem serviço adequado de coleta de lixo, ao passo que em 2010 a média passa para 

os 50%.  

Outra característica ou indicador sobra a qualidade de vida referente a infraestrutura 

habitacional é se o domicílio possui banheiros. A Figura 20 apresenta resultados a essa 

questão para as áreas de influência do Projeto de Transposição para os anos de 2000 e 2010. 

De maneira geral, considerando toda área de estudo, em 2010 registrou-se mais de 50% da 

população morando em domicílios com banheiro.   

Na AID observa-se uma mudança significativa de um ano para o outro. Se em 2000 

apenas 37 municípios possuiam menos de 50% de sua população em domicílios sem 

banheiros, em 2010 todos os municípios da AID registraram menos de 50% de seus habitantes 

em domicílios nesta situação.  

Na AII essa mudança em termos percentuais ocorre de igual maneira, com excessão 

apenas de 6 municípios que possuem, em média, 65% dos seus habitantes em domicílios sem 

banheiros. Em termos relativos a AII encontra-se em situação mais precária que a AID, no 

entanto ambas ainda necessitam de grandes investimentos sobre a infraestrutura habitacional 

ainda mais quando se soma a forma de esgotamento sanitário que falta muito no que se 

avançar (Figura 18), que na falta deste serviço (rede geral de esgoto) uma das opções mais 

comuns é a fossa rudimentar.   
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Figura 20: AID e AII – Percentual de pessoas morando em domicílios sem banheiro por 

município – 2000 e 2010 

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010. 
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Portanto, a partir das características de infraestruturas dos domicílios, viu-se que 

ambas as áreas vêm apresentado melhoras, entretanto ainda é necessário atenção redobrada 

sobre esses indicadores que somados ao rápido processo de urbanização das áreas de 

influência, e ainda a persistente e significativa presença da pobreza, deve-se atuar 

prontamente sobre as ocupações precárias. Essas são questões preocupantes, pois grande parte 

da população que vive nestas áreas ainda não possuem acesso a todos os ativos que são 

fundamentais para o bem-estar social. E, dessa maneira, a luta cotidiana com a falta destes, 

limita o exercício das capacidades das pessoas, o que contribui, consequentemente, para a 

reprodução da pobreza. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

No intuito de alcançar os objetivos propostos pela presente pesquisa a metodologia foi 

estruturada em cinco etapas: i) seleção da unidade de análise; ii) mensuração da mobilidade 

populacional; iii) mensuração da vulnerabilidade sociodemográfica; iv) mensuração da 

correlação espacial; e v) tratamento das informações e fonte de dados.  

 

3.1 A Unidade de Análise: limitações na representatividade dos dados  

 

Observada as áreas de influência do Projeto de Transposição, a unidade de análise a 

ser adotada, para o referido recorte, será o municipal. Entretanto, a utilização dos limites 

políticos-administrativos pode incorrer em algumas limitações de análise, as quais merecem 

ser destacadas. Além disso, essa limitação não se restringe apenas aos recortes políticos-

administrativos (estados e municípios), pois também afeta as unidades operacionais (setores 

censitários), que é justificada, sobretudo, pela confidencialidade das informações 

(D’ANTONA; BUENO, 2016).  

 As referidas limitações resultam da homogeneidade como pressuposto (suposição 

frágil, haja vista a diversidade de ocupação das áreas de cada unidade espacial), da baixa 

resolução espacial (que interfere na qualidade de análise espacial), da falácia ecológica (em 

que a análise de agregados podem gerar conclusões errôneas considerando aquelas que 

poderiam ser obtidas com a análise de dados individuais), da falta de correspondência a 

fenômenos que não se prendem a limites municipais (o que incorre em dificuldades para 

análises espaciais de fenômenos específicos como a urbanização), ou ainda desses limites 

serem passíveis a alterações ao longo do tempo (o que compromete possíveis comparações) 

(D’ANTONA; BUENO, 2016; DE SHERBININ et al., 2002; GRASLAND; MADELIN, 

2006).  

 Uma alternativa para tal problema, indicada pela literatura, seria a utilização de grades 

estatísticas como suporte geográfico para agregação de dados. Essas grades correspondem a 

um sistema georreferenciado que servem como uma espécie de repositório para dados 

estatísticos. A utilização da grade possibilita, portanto, a integração de diversos dados em 

unidades menores e sem variação ao longo do tempo. O que a torna adequada para qualquer 

recorte geográfico (BUENO, 2014; D’ANTONA; BUENO, 2016).  



   
 

83 
 
 

As vantagens desse método consistem na estabilidade espaço-tempo, na adaptação a 

recortes espaciais variados, facilidade de interpretação cartográfica, utilização em 

modelagem, versatilidade, hierarquia e flexibilidade, e minimização dos efeitos do MAUP 

(Modifiable Areas Unit Problem). Entretanto, uma das desvantagens, é o número pequeno de 

informações a serem disponibilizadas para utilização da grade estatística (BUENO, 2014; 

D’ANTONA; BUENO, 2016; GRASLAND; MADELIN, 2006; GUZMÁN; SCHENSUL; 

ZHANG, 2013).  

Dessa maneira, esses fatores inviabilizam o uso de grades, visto que são exigidas tanto 

pelo índice de vulnerabilidade sociodemográfica quanto pela mobilidade populacional 

informações que a grade não disponibiliza ou não possui. Por exemplo, o nível máximo de 

desagregação das informações sobre migração é a unidade de análise municipal. Como essa é 

uma das principais variáveis desta pesquisa, a escolha pela unidade de análise municipal é 

preferível apesar de suas limitações. É válido salientar que o recorte selecionado pode 

minimizar em parte essas limitações, já que os critérios de escolha dos municípios partem do 

espaço de influência do Projeto de Transposição. Além disso, acreditasse que a escolha, com 

cautela, de um número considerável de indicadores possa permitir melhores interpretações das 

condições de bem-estar dos indivíduos e dos lugares que eles estão inseridos.  

 

3.2 Mensuração da Mobilidade Populacional 

 

Segundo Rigotti (1999), em cada quesito ou técnica a ser adotada na análise das 

migrações deve-se ter cautela, pois sempre possuem vantagens e desvantagens a serem 

consideradas. Dito isso, nesta pesquisa, para mensurar a migração que pode ter sido gerada 

pelo Projeto de Transposição, será adotado o quesito última etapa porque permite captar a 

população migrante com menos de 4 anos de residência.  

O quesito última etapa questiona aquelas pessoas sobre seu local de residência 

anterior (município, unidade da federação ou país estrangeiro), ou seja, a residência que a 

pessoa estava antes de mudar para o município de residência na data de referência do Censo. 

Sem a delimitação temporal, estará considerando no cálculo tanto os migrantes que residem 

ali a pouco tempo quanto aqueles que estão a mais tempo (RIGOTTI, 1999). Assim, ao cruzar 

essa informação com a variável tempo ininterrupto de residência no município, é possível 

identificar os grupos de indivíduos que informaram residir a menos de 4 anos no município 

atual, por exemplo, bem como aqueles com mais de 4 anos. 
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Uma limitação do quesito última etapa está em estimar apenas as trocas migratórias 

líquidas e não os ganhos líquidos (saldos migratórios) que são resultados do uso de duas datas 

fixas, como é utilizado no quesito de data fixa que interroga as pessoas com cinco anos ou 

mais de idade sobre seu local de residência (município, unidade da federação ou país 

estrangeiro) há cinco anos da data de referência do Censo (RIGOTTI, 1999; QUEIROZ, 

2013). Tendo em vista a limitação do quesito última etapa, ao trabalharem com mudanças 

migratórias com menos de 10 anos, Brito, Garcia e Souza (2004) e Queiroz (2013) utilizaram 

as trocas líquidas como “proxy” dos saldos migratórios.  

Portanto, o tempo ininterrupto a ser considerado é de menos de 4 (quatro) anos, haja 

vista o ano de início da obra de transposição, em 2007, e a periodicidade da base de dados, 

Censo de 2010. Além disso, informações mais recentes dos deslocamentos migratórios podem 

dar maior robustez aos resultados da pesquisa, por reduzir o erro de memória da declaração 

pelos entrevistados, assim como erros relacionados a reemigração, que quanto maior o tempo 

considerado maior a exposição a esse fenômeno.  

Assim, considerando a migração de cada área de influência com restante dos 

municípios brasileiros a definição de imigrante e emigrante para ambas as áreas em estudo 

(AID e AII) com menos de 4 anos de residência é a seguinte:  

i) imigrante – indivíduo (natural ou não natural) que na data de referência do 

censo de 2010 estava residindo em um município da área de estudo (AID e 

AII), mas há menos de 4 anos morava em outro município fora da área de 

estudo (AID e AII); e  

ii) emigrante – indivíduo (natural ou não natural) que na data de referência do 

censo de 2010 estava residindo em outro município fora da área de estudo 

(AID e AII), mas há menos de 4 anos morava em um município da área de 

estudo (AID e AII).  

Trocas migratórias: representa a diferença entre imigrantes e emigrantes de última 

etapa.  

Já para os imigrantes e emigrantes que se deslocam dentro de cada área de influência 

(intra-área de influência), para ambas as áreas em estudo (AID e AII) também com menos de 

4 anos de residência, a definição é a seguinte:  

i) imigrante – indivíduo (natural ou não natural) que na data de referência do 

censo de 2010 estava residindo em um município na área de estudo (AID e 
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AII), mas há menos de 4 anos morava em outro município da área de estudo 

(AID e AII); e  

ii) emigrante – indivíduo (natural ou não natural) que na data de referência do 

censo de 2010 estava residindo em outro município da área de estudo (AID e 

AII), mas há menos de 4 anos morava em um município da área de estudo 

(AID e AII).  

Dessa maneira, o resultado da diferença entre imigrantes e emigrantes será 

denominado de trocas líquidas. Mas, como apontado por Brito, Garcia e Souza (2004) e 

Queiroz (2013), estas trocas líquidas podem ser tidas como proxy dos saldos migratórios. 

Assim, será tomada esta sugestão.  

No que se refere a mensuração da mobilidade pendular (deslocamento diário para fins 

de estudo ou trabalho), esta será realizada apenas para o ano de 2010. Conforme o Censo de 

2010, a variável a ser utilizada para mensurar o deslocamento por estudo responde a seguinte 

indagação: em que município e unidade da federação ou país estrangeiro frequenta escola 

(ou creche)? As categorias de respostas são: i) neste município; ii) em outro município; e iii) 

em país estrangeiro. Já para o deslocamento por trabalho a variável a ser utilizada responde o 

seguinte: em que município e unidade da federação ou país estrangeiro trabalha? As 

categorias de respostas são: i) no próprio domicílio; ii) apenas nesse município, mas não no 

próprio domicílio; iii) em outro município; iv) em país estrangeiro; e v) em mais de um 

município ou país.  

Para facilitar a análise, pode-se dividir ambos os deslocamentos em intramunicipal e 

intermunicipal. Dessa maneira, no caso do deslocamento por motivo de estudo a primeira 

categoria (neste município) pode ser considerada como deslocamento intramunicipal e a 

segunda categoria (em outro município) como intermunicipal.  

No caso do deslocamento por trabalho, foi utilizada apenas a segunda categoria 

(apenas nesse município, mas não no próprio domicílio) para criar o deslocamento 

intramunicipal e a soma da terceira (em outro município) com a quarta (em mais de um 

município ou país estrangeiro) para criar o intermunicipal.  

Dessa maneira, pretende-se verificar o volume da população que trabalha ou estuda 

segundo o local de trabalho ou estudo, isto é, a partir da soma total dos deslocamentos 

(trabalho mais estudo) considerando os quesitos ‘intramunicipal’ e ‘intermunicipal’ para 

ambas as áreas de influência do empreendimento.  
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Além da forma tradicional de calcular as migrações, também foi adotado como análise 

complementar o Índice de Eficácia Migratória (IEM). O IEM permite verificar a capacidade 

de perda, rotatividade ou retenção de população na área em estudo. Este índice varia entre -1 e 

+1. Valores próximos a -1 representam áreas com perda migratória elevada; valores próximos 

a 0 (zero) figuram como áreas de rotatividade migratória; e valores próximos a 1 diz respeito 

a áreas que retém população. Tal indicador é calculado através do quociente entre a migração 

líquida (I-E) e a migração bruta (I+E). Assim, a classificação é dada da seguinte forma: i) -

1,00 a -0,13, área de perda migratória; ii) -0,12 a 0,12, área de rotatividade migratória; e de 

iii) 0,13 a 1,00, área de retenção migratória (BAENINGER, 2012). 

 

3.3 Mensuração do Índice de Vulnerabilidade Sociodemográfica (IVSD) 

 

A vulnerabilidade é uma abordagem que, devido a amplitude de sua acepção ou 

interdisciplinaridade, pode ser utilizada para a análise de qualquer risco social, ou de outra 

natureza, podendo gerar diferentes tipos de vulnerabilidade (LINDOSO, 2017; RODRÍGUEZ, 

2006). O tipo de vulnerabilidade que aqui se busca estudar trata-se da vulnerabilidade 

sociodemográfica, que é uma abordagem mais avaliativa do que conceitual e refere-se 

especialmente as condições dos indivíduos, famílias e grupos sociais e a capacidade de 

resposta destes aos riscos sociais (CEPAL, 2002; KAZTMAN, 1999). Dessa maneira, busca-

se precisar o grau de vulnerabilidade socioespacial dentro das áreas de influência, assim como 

possíveis soluções para reduzi-la.  

Acredita-se que ir além da dimensão da renda, adotada como critério para definição da 

linha de pobreza no mundo e no Brasil (MELO, 2005), pode-se avançar no entendimento dos 

diferenciais socioespaciais das áreas de influência e, dessa maneira, contribuir com um 

planejamento adequado de políticas públicas que habilite as famílias de uma maior 

capacidade de resposta aos riscos sociais em um espaço como o Semiárido, marcado por 

fragilidades que as famílias não controlam, como a seca, e estão expostos diariamente as suas 

consequências, sejam elas econômicas ou sociais. 

Segundo Rodríguez (2000, p. 14) as unidades domésticas (famílias, lugares e grupos 

sociais) e as pessoas  

 

“[...] con poco capital humano, con escasos activos productivos, con carencias en el 

plano de información y de las habilidades sociales básicas, con falta de relaciones 
personales y con poca capacidad para manejar sus recursos, están en condiciones de 
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vulnerabilidad al enfrentarse cotidianamente a un medio cuya presión los sobrepasa 

con exigencias continuas”. 

 

Por isso a importância de criar ferramentas que possam captar da melhor maneira as 

pessoas e lugares vulneráveis, que muitas vezes não tem controle sobre as adversidades que 

são impostas. Assim, é preciso considerar no processo de operacionalização um conjunto de 

características relacionadas tanto aos indivíduos ou famílias quanto a aquelas relacionadas ao 

meio em que vivem. Além disso, as condutas sociodemográficas, as quais são consideradas 

risco adicionais aos atores e lugares, também devem ser consideradas na construção do índice 

(BUSSO, 2005; RODRÍGUEZ, 2000, 2001). Reconhece-se que as condutas demográficas 

nem sempre serão um risco adicional as famílias, pois em determinados contextos, estas 

passam a ser uma estratégia importante de resposta a materialização do risco (SCHENSUL; 

DODMAN, 2013). 

Neste sentido, o desafio é elaborar um índice sintético de vulnerabilidade, o que não é 

uma tarefa fácil já que se trata de um conceito multidimensional e multicausal, o que leva a 

necessidade de se mesclar metodologias de natureza quantitativas e qualitativas (PRIETO, 

2008). Pensando nisso, pretende-se adotar a proposta de Kaztman (1999), que incorporou em 

termos de ativos características que podem determinar as condições de bem-estar dos atores e 

dos lugares. Estes ativos, como já mencionado em seções anteriores, possuem um conjunto de 

atributos considerados necessários para o aproveitamento da estrutura de oportunidades 

existente.  

O enfoque proposto é flexível e pode ser incorporado outros elementos que permitam 

qualificar da melhor maneira as condições de vida da população e dos lugares, ao mesmo 

tempo que se avalia os paradigmas que explicam o fenômeno da pobreza que se sustentam na 

incapacidade do Estado, do mercado e da sociedade. Assim, devido a sua flexibilidade, é 

possível adequá-la a diferentes contextos e lugares. Dessa maneira, apresenta-se a seguir as 

variáveis indicadas para a criação do índice sintético da vulnerabilidade sociodemográfica 

com base nas dimensões propostas por Kaztman (1999), algumas, inclusive, utilizadas em 

outros estudos (BUSSO, 2002, 2005; GONZÁLES, 2007; PRIETO, 2008) que investigaram 

empiricamente a vulnerabilidade sociodemográfica.  

Antes de apresentar as dimensões e seus respectivos indicadores (variáveis) é 

pertinente destacar que esta pesquisa tomou como base o índice de vulnerabilidade social 

desenvolvido na investigação por Cunha et al. (2006) para o município de Campinas, os quais 
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utilizaram as áreas de ponderação deste município com base em informações censitárias 

(Censo Demográfico de 2000).  

A escolha da metodologia destes autores deveu-se ao fato deles consideraram os três 

tipos de ativos (capitais físico, social e humano) propostos por Kaztman (1999), os quais são 

considerados como uma análise complementar da vulnerabilidade sociodemográfica (CEPAL, 

2002), além claro, de ter um enfoque mais quantitativo. Conforme Cunha et al. (2006) a 

vantagem metodológica encontra-se no caráter multifacetado do conceito de vulnerabilidade 

social, pois engloba várias dimensões que referem-se a “[...] elementos ligados tanto às 

características próprias dos indivíduos ou famílias, como seus bens e características 

sociodemográficas, quanto àquelas relativas ao meio social em que estes estão inseridos” 

(CUNHA et al., 2006, p. 147).  

Por fim, em termos metodológicos, os autores realizaram análises fatoriais com as 

variáveis selecionadas para cada dimensão; e posteriormente realizaram uma análise espacial 

de conglomerados (cluster analysis) para definir as chamadas zonas de vulnerabilidade no 

espaço intra-urbano de Campinas. No nosso caso, é pertinente destacar que além da análise 

fatorial para as dimensões da vulnerabilidade, será feita a análise espacial de clusters através 

do Índice de Associação Espacial Local de Moran (descrito em seções seguintes) que é 

indicado pela literatura quando se trabalha com um número significativo de áreas espaciais, 

como é o que compõem as áreas de influência do Projeto de Transposição.  

O índice desenvolvido por Cunha et al. (2006) considera um significativo conjunto de 

variáveis que contempla várias dimensões, mas que merece cautela ao considerar o espaço 

onde será aplicado, o que pode implicar em possíveis alterações no índice aqui proposto. 

Assim, esta pesquisa, utilizando dados do Censo Demográfico do ano de 2010 e tendo como 

unidade de análise os municípios que formam as áreas de influência (AID e AII), pretende-se 

replicar a metodologia proposta por Cunha et al. (2006) com as devidas adequações na 

referida metodologia visto que se trata de uma outra realidade.  

É válido ressaltar que existem outros Índices de Vulnerabilidade Social (IVS) 

desenvolvidos pela literatura nacional (ALMEIDA, 2012b; IPEA, 2019; MACEDO; 

BASSANI, 2010; MACEDO; PEDROSA; ALMEIDA, 2012; MEDEIROS; SOUZA, 2016; 

SANTOS, 2015), entretanto estes não consideram as dimensões capital físico, social e 

humano propostas por Kaztman. Apenas o criado pelo IPEA (2019), é o que mais se aproxima 

das referidas dimensões, visto que também se baseia em três: IVS Capital Humano; IVS 
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Infraestrutura urbana; e o IVS Renda e Trabalho. E por isso, alguns indicadores foram 

escolhidos para esta pesquisa com base neste índice desenvolvido pelo IPEA.  

Portanto, além da metodologia proposta por Cunha et al.  (2006), também será 

considerada outras investigações já citadas, desenvolvidas especialmente por pesquisadores 

do Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) (BUSSO, 2002, 2005; 

GONZÁLES, 2007; MELO, 2005; PRIETO, 2008; RODRÍGUEZ, 2000, 2001, 2006), e as 

características socioespaciais das áreas de influências verificadas na seção 2, para seleção dos 

indicadores que irão compor cada dimensão. Assim, os indicadores (variáveis) selecionados 

para cada dimensão (capital físico, capital humano e capital social) encontram-se nas seções 

subsequentes nesta ordem.   

 

3.3.1 Capital Físico (CF) 

 

Os indicadores do CF retratam as deficiências na infraestrutura domiciliar, as questões 

ligadas as formas de ocupação do domicílio, bem como as relacionadas a recursos financeiros, 

bens duráveis e ao deslocamento de pessoas vulneráveis a pobreza (Quadro 4). 

 

Quadro 4: Indicadores e descrição do cálculo – Capital Físico 

Indicadores Descrição do Cálculo 

1. Densidade de moradores por 

dormitório acima de 2 pessoas; 

Frequência absoluta de moradores por 

dormitório acima de 2 pessoas; 

2. Densidade de moradores por 

cômodo; 

Frequência absoluta de moradores por 

cômodo (média); 

3. % de chefes de família (ou 

individual) com renda de “0 a ½ SM”; 

Razão entre o rendimento de até ½ SM dos 

chefes de família e o total do rendimento dos 

chefes (*100); 

4. % de pessoas morando em 

domicílios “alugados”;  

Razão entre pessoas que moram em 

domicílios alugado e o total dos domicílios 

permanentes (*100); 

5. % de pessoas morando em 

domicílio tipo “casa”;  

Razão entre pessoas que moram em 

domicílios do tipo casa e o total dos tipos de 

domicílios permanentes (*100); 

6. % de pessoas morando em 

domicílio tipo “cômodo”; 

Razão entre pessoas que moram em 

domicílios do tipo cômodo e o total dos tipos 

de domicílios permanentes (*100); 

7. % de pessoas morando em 

domicílio “próprio em aquisição”;  

Razão entre pessoas que moram em 

domicílios próprio em aquisição e o total dos 

tipos de domicílios permanentes (*100); 

8. % de pessoas morando em 

domicílios sem banheiro;   

Razão entre pessoas que moram em 

domicílios sem banheiro e o total de pessoas 
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residentes em domicílios permanentes (*100); 

9. % de pessoas morando em 

domicílios com 2 ou mais banheiros;  

Razão entre pessoas que moram em domicílio 

com mais de 2 banheiro e o total de pessoas 

residentes em domicílios permanentes (*100); 

10. % de pessoas morando em 

domicílios sem rede geral de água; 

Razão entre pessoas que moram em domicílio 

cujo abastecimento não provém da rede geral 

e o total de pessoas residentes em domicílios 

permanentes (*100); 

11. % de pessoas morando em 

domicílios sem rede geral de esgoto; 

Razão entre pessoas que moram em domicílio 

cujo esgotamento sanitário não é realizado 

por rede geral de esgoto ou fossa séptica e o 

total de pessoas residentes em domicílios 

permanentes (*100); 

12. % de pessoas morando em 

domicílios sem coleta adequada de lixo; 

Razão entre pessoas que moram em 

domicílios sem coleta de lixo adequada e o 

total de pessoas residentes em domicílios 

permanentes (*100). Como coleta adequada 

foram selecionados: coletado por serviço de 

limpeza e colocado em caçamba de serviço 

de limpeza.  

13. % de pessoas morando em 

domicílios sem geladeira; 

Razão entre pessoas que moram em domicílio 

sem geladeira ou freezer e o total de pessoas 

residentes em domicílios permanentes (*100); 

14. % de pessoas morando em 

domicílios sem acesso a telefone/celular; 

Razão entre pessoas que moram em domicílio 

sem acesso a qualquer tipo de telefone e o 

total de pessoas residentes em domicílios 

permanentes (*100); 

15. % de pessoas que vivem em 

domicílios com renda per capta inferior a 

meio mínimo e que gastam mais de uma 

hora até o trabalho no total de pessoas 

ocupadas, e que retornam diariamente do 

trabalho. 

Razão entre o número de pessoas ocupadas, 

com 10 anos ou mais de idade, em domicílio 

vulneráveis a pobreza (renda < 1/2 SM), e 

que gastam mais de uma hora em 

deslocamento até o trabalho, e o total de 

pessoas ocupadas naquela faixa etária e de 

rendimento e que retornam diariamente do 

trabalho (*100); 

 

A habitação, conforme Kaztman (1999), é um bem estratégico fundamental para a vida 

familiar, pois seu uso permite implantar mecanismos de capital social de caráter 

intergeracional, e que também serve de apoio para outros membros da família, em especial 

nos espaços urbanos. Segundo Givisiez e Oliveira (2013), as habitações também têm sua 

dimensão subjetiva e cultural que se altera entre países ou classes sociais. Ainda conforme os 

autores, no Brasil a demanda por habitação para classe média e alta é determinada em função 

dos estágios do ciclo de vida, ao passo que a classe menos privilegiada não tem acesso a esse 

bem ou este está em condições mínimas de habitabilidade (GIVISIEZ; OLIVEIRA, 2013).  
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No capital físico também é importante considerar os recursos financeiros para alcançar 

a sobrevivência e bem-estar da família (KAZTMAN, 1999; RODRÍGUEZ, 2006). E como 

observado na caracterização para as áreas de influência, embora esse indicador tenha 

apresentado melhoras, ainda é perceptível grande carência desse ativo pelas famílias. 

Ademais, os deslocamentos diários da população mais vulnerável à pobreza menos favorecida 

também são importantes para o planejamento de políticas públicas, pois está relacionado a sua 

qualidade de vida (IPEA, 2019).    

 

3.3.2 Capital Humano (CH) 

 

O CH (Quadro 5), refere-se a ativos que o lugar dispõe em termos de quantidade e 

qualidade da força de trabalho e do valor adicional dos investimentos em saúde e educação 

para os indivíduos, os quais podem implicar na inserção ocupacional. Esta dimensão traz uma 

maior relação com os processos demográficos, pois seus indicadores estão intimamente 

relacionados ao grau de dependência econômica e envelhecimento populacional nos espaços a 

serem estudados que, por sua vez, podem trazer dificuldades às famílias ou indivíduos e 

interferir no processo de reprodução social (CUNHA et al., 2006; IPEA, 2019).  

Os ciclos de vida das unidades familiares no que se refere em especial as etapas 

iniciais (jovens) e finais (idosos) são os mais turbulentos em termos de vulnerabilidade, pois 

encontram maiores dificuldades de inserção ou adaptação ao meio; dessa maneira, a idade do 

chefe da família é um fator importante, se for particularmente muito jovem, indica maior 

vulnerabilidade sociodemográfica (RODRÍGUEZ, 2001). A idade é uma característica 

demográfica importante a ser considerada nesta dimensão e que provavelmente também será 

ser tratada na dimensão seguinte.  

 

Quadro 5: Indicadores e descrição do cálculo – Capital Humano 

Indicadores Descrição do Cálculo 

1. Taxa de analfabetismo de pessoas com 
15 anos ou mais de idade;  

Razão entre pessoas que não sabiam ler e 

escrever um bilhete simples com mais de 15 

anos de idade e a população total a partir deste 

grupo de idade (*100). Considerou-se também a 

pessoa alfabetizada que se tornou física ou 

mentalmente incapacitada de ler ou escrever.  

2. % de chefes de família (ou individuais) 

com menos de 4 anos de escolaridade;  

Razão entre os chefes de família com menos de 4 

anos de escolaridade e o total dos chefes de 
família (*100). 

3. % de pessoas com 18 anos ou mais sem 

fundamental completo; 

Razão entre pessoas com 18 anos ou mais que 

não possui ensino fundamental completo e o 
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total de pessoas nesta faixa de idade (*100).   

4. % de mulheres de 10 a 17 anos de idade 
que tiveram filhos; 

Razão entre mulheres com 10 a 17 anos que 
tiveram filhos e o total de mulheres nesta faixa 

etária (*100). 

5. % de mulheres chefes de família sem 

ensino fundamental completo e com pelo menos 
1 filho com menos de 3 anos; 

Razão entre mulheres chefes de família sem 

ensino fundamental completo e tem pelo menos 
1 filho de idade inferior a 3 anos morando no 

domicílio, e o número total de mulheres chefes 

de família (*100).  

6. % de jovens (15 a 24 anos) que não 
estudam, não trabalham e são vulneráveis a 

pobreza 

Razão entre o número de jovens (15 a 24) que 
não estudam, não trabalham e possuem 

rendimento até ½ SM e o total da população 

nesta faixa etária (*100). Entende-se como 
vulnerável a pobreza pessoas com rendimento 

per capita inferior a ½ SM. Esse perfil de jovem 

é convencionalmente nomeado pela literatura 

como ‘Nem Nem’. 

7. % de pessoas com alguma dificuldade 

de ouvir, ver, caminhar ou subir escadas.  

Razão entre pessoas com alguma dificuldade de 

ouvir, ver, caminhar ou subir escadas e a 

população total residente no domicílio particular 
(*100).  

8. Razão de Dependência  Razão entre a população de “0 a 14” com a de 

“65 ou mais” e a população de “15 a 64” anos 

(*100). 

9. Índice de Envelhecimento Razão entre a população de “65 ou mais” e a 

população de “0 a 14” anos (*100). 

 

Alguns dos indicadores observados nesta dimensão fazem menção as mulheres (% de 

mulheres de 10 a 17 anos de idade que tiveram filhos; e % de mulheres chefes de família sem 

ensino fundamental completo e com pelo menos 1 filho com menos de 3 anos) porque como 

se sabe, existem fatores que afetam a vida de ambos os sexos, no entanto alguns incidem com 

mais intensidade sobre a população feminina, visto que em estudos voltados para o fenômeno 

da pobreza ressaltam duas fragilidades que elas carregam: ser mulher e ser pobre (MELO, 

2005).  

A literatura geralmente utiliza o indicador mulheres chefes das famílias para avaliar a 

feminização da pobreza, resultado das evidências da baixa remuneração feminina no mercado 

de trabalho em relação ao sexo masculino. Dessa maneira, via-se que domicílios em que as 

mulheres são chefes deveriam ser os mais pobres entre os mais pobres. Embora atualmente 

ainda se verifique diferenças de rendimento por sexo, não necessariamente famílias chefiadas 

por mulheres são pobres (MELO, 2005). De modo complementar, na seção das características 

das áreas de influência foi constatado um crescimento expressivo de mulheres chefes de 

domicílios entre 2000 e 2010, o que reforça a importância deste indicador.  
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Outro fato importante, observando as grandes regiões brasileiras, é que as moradias 

chefiadas por mulheres, no estudo de Melo (2005),  apresentaram melhores condições do que 

as chefiadas por homens, e uma das justificativas dadas pela autora foi que por estarem 

sozinhas, sem cônjuge ou parceiro, elas se dedicam e se empenham mais para dar uma melhor 

qualidade de moradia e de vida para sua família.   

A fecundidade adolescente é um risco demográfico que poderia se esperar que pudesse 

reduzir à medida que a transição demográfica avançasse, mas em determinados contextos 

ainda possui significativa autonomia ou mesmo relativo atraso na matéria transicional 

(RODRÍGUEZ, 2006). A gravidez na adolescência traz consequências psicológicas e 

biológicas e sociais, e é um fenômeno recorrente em sociedades de baixo poder aquisitivo e 

baixa escolaridade. Nas áreas de influência, como já mencionado, ainda persiste um quadro de 

baixo poder aquisitivo embora tenha-se verificado melhora entre os censos (2000 e 2010), 

além de uma proporção ainda substancial de crianças e jovens.  

Além disso, é pertinente relembrar da influência dos megaprojetos na vida cotidiana da 

população beneficiada, visto que eles mudam não só as condições de trabalho, mas também o 

modo de vida. Existem relatos que essas grandes obras também trazem consigo o aumento dos 

casos de exploração sexual, violência doméstica, violência sexual, suicídio, até mesmo da 

mortalidade infantil. Portanto, são violações de direitos que recaem especialmente sobre a 

população feminina5. Ademais, ressalta-se que foi registrado crescimento da proporção de 

mulheres responsáveis pelo domicílio nas áreas de influência do Projeto de Transposição, 

especialmente na AID. 

Os indicadores de saúde e educação são fundamentais para o ingresso no mercado de 

trabalho e exercício da vida como cidadão. O investimento especialmente nestes dois 

indicadores é tido como fator-chave para redução da vulnerabilidade, pois fornecem 

simultaneamente a capacidade de prevenção, resposta e adaptação aos riscos sociais 

(RODRÍGUEZ, 2006). Portanto, saúde e educação são dois ativos que certamente podem ditar 

as perspectivas de futuro dos indivíduos, sendo este último ativo, por exemplo, um dos canais 

por excelência de mobilidade social (KAZTMAN, 1999).  

 

3.3.3 Capital Social (CS) 

 

 
5 Para saber mais, consultar o sítio Terra de Direitos. Link: https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/grandes-

obras-e-aumento-da-violencia-contra-mulher/19632. 
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Os indicadores do capital social (Quadro 6) buscam tratar de fatores como o acesso a 

serviços, proteção social e a formação da estrutura familiar, as quais poderiam colocar em 

xeque a qualidade de vida das famílias, assim como do lugar (CUNHA et al., 2006; IPEA, 

2019). Como observado, alguns indicadores potenciais de fonte de capital social nas famílias 

são a idade, considerada uma proxy da fase do processo de acumulação de ativos relacionado 

ao ciclo de vida, e a posição dos indivíduos na organização da sociedade, como ocupação 

empregatícia, considerada uma proxy do peso relativo dos ativos próprios aos do lugar 

(KAZTMAN, 1999). Além disso, outras características como as que envolve a estrutura 

familiar, como a educação do chefe, podem operar como fonte de capital social fundamental 

para seus filhos, podendo, dessa maneira, dar maior proteção e seguridade aos membros da 

família.  

Condutas demográficas, como já mencionado, podem reforçar a situação de risco 

social. Crianças geradas fora de uma união estável e a formação de núcleos familiares 

uniparentais, são condutas que geram vulnerabilidade e que se agudiza se os pais forem 

adolescentes ou muito jovens (RODRÍGUEZ, 2001). A ausência de um dos cônjuges, por 

exemplo, é uma condição que afeta as redes de contato e de apoio, pois se reduz o número de 

tios, primos, avós etc. (KAZTMAN, 1999). Além disso, a chefia adolescente (com menos de 

20 anos) é uma condição de vulnerabilidade, visto que corresponde ao estágio inicial do ciclo 

de vida e os esforços particularmente para inserção no mercado de trabalho são maiores, 

especialmente no mercado formal, o que pode se agravar onde o machismo é ainda muito 

forte. O que pode incorrer, mesmo sem este último fator, em trabalhos informais os quais não 

proporcionam proteção social, ou mesmo em desemprego por tempo indeterminado.   

Um fator importante a ser levado em conta é o clima que predomina na região onde 

estão inseridas as áreas de influência. O clima semiárido, este não afeta de maneira 

homogênea todo território, ocorrendo com maior frequência em alguns espaços do que em 

outros. É no semiárido setentrional onde as secas são mais intensas e/ou frequentes. No ano de 

2010 foram contabilizados nessa área mais de 14 milhões de habitantes (OJIMA; COSTA; 

CALIXTA, 2014), conferindo-lhe cerca de 67% da população do semiárido nordestino que 

possui mais de 21 milhões de habitantes. A fonte de sustento de grande parte dessa população 

é proveniente de atividades tradicionais, como a agricultura e a pecuária, que são diretamente 

afetadas pelas longas e frequentes secas (CASTRO, 2011), o que a coloca em uma situação de 

insegurança hídrica, alimentar e de rendimento. Ou seja, são mais de 14 milhões de habitantes 



   
 

95 
 
 

inseridos em uma área de significativa vulnerabilidade socioambiental, o que gera sérias 

preocupações. Isso reforça, portanto, o indicador que faz menção a taxa de ocupação agrícola.  

 

Quadro 6: Indicadores e descrição do cálculo – Capital Social  

Indicadores Descrição do Cálculo 

1. % de chefes de família (ou individuais) 

femininos, com “10 a 19” anos de idade; 
Razão entre as mulheres chefes de famílias 

com 10 a 19 anos de idade e o número total 

de chefes de família (*100). 

2. Tamanho médio da família 01 
(principal); 

Média do número de pessoas na família.  

3. % de famílias unipessoais feminina com 

rendimento até ½ SM; 
Razão entre famílias unipessoais femininas 

com rendimento até ½ SM e o número total 

de famílias unipessoais femininas (*100)  

4. % de pessoas sendo agregados da 
família; 

Razão entre as pessoas sendo agregados da 

família e o total de pessoas da família 

(*100). 
5. Taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 

anos de idade; 
Razão entre o número de pessoas de 10 a 14 

anos de idade economicamente ativas, ou 

seja, que estavam ocupadas 

(formal/informalmente) ou desocupadas 

(procurando trabalho), e o total de pessoas 

nesta faixa de idade (*100).  
6. % de pessoas com 14 anos ou mais 

inseridos em ocupação informal;  
Razão entre pessoas com mais de 14 anos 

de idade, sem ensino fundamental completo, 

inseridas em ocupação informal, e o total de 

pessoas nesta faixa etária (*100). Ocupação 

informal implica dizer que estão 

empregados, mas não são: empregados de 

carteira assinada, militares do exército, da 

marinha, da aeronáutica, da polícia militar 

ou do corpo de bombeiros, empregados pelo 

regime jurídico dos funcionários públicos 

ou empregadores e trabalhadores por conta 

própria com contribuição a instituto de 

previdência social.  
7. % de pessoas com 10 anos ou mais de 

idade ocupadas em atividades agrícolas 
Razão entre as pessoas com 10 anos ou mais 

ocupadas em atividades agrícolas e o total 

de pessoas nesta faixa etária (*100).  
8. Taxa de desocupação da população de 

18 anos ou mais de idade; 
Razão entre o número de pessoas com mais 

de 18 anos de idade desocupadas 

(procurando trabalho), e o total de pessoas 

nesta faixa de idade (*100). 
9. % de crianças que não frequentam 

escola ou creche; 
Razão entre o número de crianças de 4 a 14 

anos de idade, que não frequentam escola ou 

creche, e o total de crianças nesta faixa de 

idade (*100). Estas idades contemplam a 

pré-escola (4 a 5 anos) e o fundamental (6 a 
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14 anos). 

10. % famílias com renda per capita até ½ 

SM; 
Razão entre famílias com renda per capita 

inferior a ½ SM e o total de famílias (*100). 
11. % de pessoas que recebem rendimento 

habitual mensal de aposentadoria ou pensão 
Razão entre o número de pessoas com 

rendimento habitual mensal de 

aposentadoria ou pensões e o total de 

pessoas beneficiadas e não beneficiadas 

(*100). 

12. % de pessoas que recebem rendimento 
habitual mensal do PBF ou PETI 

Razão entre o número de pessoas com 

rendimento habitual mensal do Programa 

Bolsa Família (PBF) ou Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e o 

total de pessoas beneficiadas e não 

beneficiadas (*100).  

13. % de pessoas que recebem rendimento 

habitual mensal de outros programas sociais 

ou de transferências 

Razão entre o número de pessoas com 

rendimento habitual mensal de outros 

programas sociais ou de transferências e o 

total de pessoas beneficiadas e não 

beneficiadas (*100). 
14. % de mulheres responsáveis pelo 

domicílio com rendimento inferior 1/2/SM 
Razão entre mulheres responsáveis pelo 

domicílio com renda inferior a meio salário 

mínimo, e o total mulheres chefes (*100). 

  

Portanto, variações na estrutura familiar, como a falta de um dos cônjuges, além da 

falta de empregos formais e de apoio das instituições públicas são questões que estão ligadas 

não só a dimensão do capital social, especialmente o intergeracional, mas também ao capital 

humano e físico. Particularmente a proteção social não está diretamente ligada ao capital 

social, mas é um forte indicador da relação das pessoas e do lugar com as instituições, neste 

caso, o Estado (CUNHA et al., 2006; KAZTMAN, 1999).   

Segundo Adge (2000), um fator-chave para a capacidade adaptativa encontra-se no 

crescimento econômico e na redistribuição da renda entre a população, com participação 

imprescindível das instituições. Essa resiliência social depende da evolução histórica e da 

capacidade das instituições de satisfazerem as necessidades da sociedade. 

As políticas públicas, no caso brasileiro, ganharam força especialmente a partir dos 

primeiros anos do século XXI, que resultou na criação de um número significativo de 

políticas públicas englobando os três vieses (social e assistencialista; agrícola e agrário; e 

segurança alimentar, nutricional e sustentabilidade ambiental) nunca visto antes na história 

brasileira, com foco maior nas transferências de renda direta para o combate à pobreza e 

extrema pobreza (COSTA, 2017).  
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A partir dos anos 2000, se vislumbra reduções significativas das desigualdades sociais 

e econômicas, especialmente entre as regiões Nordeste e Sudeste, bem como entre o rural e o 

urbano (STUMPF JUNIOR; BALSADI, 2015), devido a “[...] um movimento sistemático de 

ampliação do escopo e da escala dos programas e ações em educação, saúde, trabalho, 

habitação, previdência social e desenvolvimento social” (JANNUZZI; PINTO, 2013, p. 179).  

O PBF, por exemplo, tem sido a mais notória e emblemática política pública 

responsável pelo combate à pobreza no país (CAMPELLO, 2016). Esse programa foi 

desenhado para ir além do alívio imediato da pobreza e extrema pobreza das famílias 

brasileiras nestas condições. As transferências de renda diretas e suas condicionalidades têm 

por objetivo não somente garantir o acesso a direitos básicos como a alimentação, mas 

também o exercício da cidadania através do acesso a direitos elementares como a educação 

(tendo como condicionalidade a frequência escolar) e a saúde (tendo como condicionalidades 

a manutenção do cartão de vacinação em dia e o acompanhamento pré-natal), contribuindo 

com a oportunidade das famílias romperem com o ciclo da pobreza entre a presente e as 

futuras gerações (ALVES; CAVENAGHI, 2013; QUEIROZ; REMY; PEREIRA, 2011).  

Em síntese, as dimensões apresentam um leque de indicadores que julgamos ser 

fundamental para captar a multidimensionalidade e causalidade da vulnerabilidade 

sociodemográfica das áreas de influência do Projeto de Transposição. Dessa maneira, 

acreditamos que o conjunto de indicadores selecionados em suas respectivas dimensões, as 

quais englobam recursos materiais e imateriais que moldam as capacidades de resposta ante 

adversidades que podem interferir na qualidade de vida da população, possuem elementos 

fundamentais para verificar as possíveis influências da mobilidade da população provocada 

pelos impactos do Projeto de Transposição listados na primeira seção. Nesse contexto, as 

dimensões forneceram um gradiente de vulnerabilidade para cada área de influência, em 

especial para os espaços urbanos.   

 

3.3.4 Análise Fatorial: Análise Componente Principal (ACP) 

 

De modo geral, a análise fatorial tem como objetivo resumir a informação presente em 

muitas variáveis correlacionadas em apenas alguns fatores, os quais explicam o conjunto 

original das variáveis observadas.  Dessa maneira, a análise fatorial é entendida como uma 

técnica de agrupamento de variáveis (em fatores) para facilitar a identificação e interpretação 
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das relações estruturais entre as variáveis que, de outra forma, poderiam passar a 

despercebidas ao considerar um número muito grande de variáveis (FÁVERO et al., 2009).  

A ACP é um dos tipos de análise fatorial que será adotado neste estudo porque ela tem 

como objetivo geral a redução e interpretação de dados (FÁVERO et al., 2009). A ACP é 

fundamental para definição da matriz de correlação, pois gera os autovalores e os autovetores. 

Os autovalores retornam a variância de cada componente principal e define quais das 

variáveis respondem melhor a variância total. Os autovetores, por sua vez, referem-se a 

relação de cada variável em cada componente. Para facilitar a análise das cargas fatoriais foi 

utilizado o método Varimax, que é um artifício geométrico que permite uma melhor 

distribuição das cargas fatoriais em relação a cada componente selecionada. Dessa maneira, 

esse método assume que os fatores são independentes entre si, o que leva a minimizar o 

número de variáveis com altas cargas fatoriais em fatores com um conjunto específico de 

variáveis (MACEDO; BASSANI, 2010).   

Já tendo feito a seleção das variáveis (Quadros 4, 5 e 6), o procedimento de cálculo da 

ACP e critérios de escolha dos indicadores que irá compor cada dimensão com base na 

literatura (FÁVERO et al., 2009; MACEDO; BASSANI, 2010) se deu da seguinte maneira: 

i) geração da matriz de correlações com suas correspondentes probabilidades de 

significância;  

i.i) correlações significativas. 

ii) geração da matriz anti-imagem das correlações, o que permite verificar as 

medidas de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin6 (KMO);  

ii.i) acima de 0,600 para a matriz como um todo; e  

ii.ii) acima de 0,500 para cada indicador, sendo eliminados aqueles abaixo 

disso, exceto quando as comunalidades forem altas.  

iii) Teste Bartlett7 para verificar se a matriz de correlações é apropriada para a 

aplicação da ACP; 

iii.i) p-valor menor que 0,5.  

iv) Variância acumulada superior a 50%.  

 

 
6 O valor aceitável para este teste tem que ser superior a 0,600, o que indica alta correlação entre as variáveis e 

correlações parciais baixas.  
7 Este teste verifica a hipótese nula de que a matriz de correlação é uma matriz identidade, tendo p-valor menor 

que 0,5 esta hipótese não é aceita. O que significa dizer que existe correlação entre os indicadores da 

componente.  



   
 

99 
 
 

De posse do SPSS e tendo em mente os requisitos estatísticos descritos anteriormente, 

foram utilizados aqueles conjuntos de indicadores presentes no Quadro 4, Quadro 5 e Quadro 

6 correspondentes a cada dimensão para fazer a análise fatorial. Assim, foram gerados as 

cargas fatoriais e o número de fatores para cada dimensão, bem como as suas participações na 

variância explicada.  

Tendo em vista que a principal hipótese desta pesquisa é verificar o quanto que a 

mobilidade populacional pode afetar a vulnerabilidade sociodemográfica dos espaços urbanos 

das áreas de influência, é preciso considerar dois cenários. Um primeiro, onde se considera 

toda a população residente no meio urbano (cenário observado), e um segundo cenário em que 

não se considera a população que hipoteticamente julgamos intensificar a vulnerabilidade 

sociodemográfica das áreas de influência (cenário alternativo). Assim, a partir deste exercício 

será possível visualizar se as características multidimensionais da população migrante de 

última etapa, com menos de 4 anos de residência nas áreas de influência do Projeto de 

Transposição, alteram o quadro da vulnerabilidade sociodemográfica nessas regiões.  

Dito isto, para a AID (cenário 1 - observado) os fatores e suas respectivas cargas 

fatoriais, assim como o percentual das variâncias explicadas e a interpretação de cada fator 

encontram-se no Quadro 7. Os fatores são formados pelos indicadores com as cargas fatoriais 

mais altas, as quais encontram-se marcadas de vermelho.  

Para a dimensão Capital Físico (CF), considerando os critérios estabelecidos, todos os 

indicadores presentes no Quadro 4 foram incluídos na análise fatorial. O que se verifica para o 

primeiro fator é uma combinação de indicadores referentes as condições de moradia, sendo 

que alguns apresentaram altas correlações positivas (densidade de moradores por dormitório 

acima de 2 pessoas, % de pessoas morando em domicílios com 2 ou mais banheiros, % de 

pessoas morando em domicílios alugados e % de pessoas morando em domicílio próprio em 

aquisição) e outros correlações negativas (% de pessoas morando em domicílio tipo casa, % 

de chefes de família (ou individual) com renda de 0 a ½ SM e % de pessoas morando em 

domicílios sem acesso a telefone/celular). Dessa maneira, o primeiro fator foi nomeado 

“condição da ocupação domicíliar”, que se assemelha as ocupações urbanas.  

O fator 2 traz um conjunto de indicadores que remetem a condições inapropriadas de 

habitação (% de pessoas morando em domicílios sem banheiro, densidade de moradores por 

cômodo e % de pessoas morando em domicílios sem coleta adequada de lixo). Por isso, foi 

nomeada como “deficiência na infraestrutura domiciliar”.  
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Os indicadores com as maiores cargas fatorais que formam o fator 3 são três (% de 

pessoas morando em domicílios sem rede geral de esgoto, % de pessoas que vivem em 

domicílios com renda per capta inferior a meio mínimo e que gastam mais de uma hora até o 

trabalho no total de pessoas ocupadas, e que retornam diariamente do trabalho e % de pessoas 

morando em domicílios sem geladeira). Estes indicadores sugerem que a mobilidade diária de 

uma população tão específica tem alta correlação com a baixa aquisição de bens duráveis. 

Dessa maneira, a denominação deste fator foi “condição socioeconômica da mobilidade 

diária”.  

Por fim, o fator 4, formado pelos indicadores ‘% de pessoas morando em domicílios 

sem rede geral de água’ e ‘% de pessoas morando em domicílio tipo cômodo’, ressalta uma 

situação precária no abastecimento hídrico na AID, visto que o primeiro indicador registrou 

alta correlação positiva com o fator e o segundo alta correlação negativa. Por isso, este fator 

foi denominado “carência na infraestrutura hídrica”.  

No que concerne a dimensão Capital Humano (CH), o primeiro fator é formado por 

três indicares (% de pessoas com 18 anos ou mais sem fundamental completo, taxa de 

analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais de idade e % de chefes de família (ou 

individuais) com menos de 4 anos de escolaridade). Este fator retrata, portanto, a fragilidade 

do capital humano desta área de influência. Dada a alta correlação positiva destes indicadores 

com este fator, a nomeação sugerida foi “carência de capital humano”.  

O fator 2, formado pelos indicadores ‘% de pessoas com alguma dificuldade de ouvir, 

ver, caminhar ou subir escadas’, ‘Índice de Envelhecimento’ e ‘% de mulheres de 10 a 17 

anos de idade que tiveram filhos’ remetem as condições de saúde da população com pano de 

fundo do gradual envelhecimento demográfico devido as altas cargas positivas dos dois 

primeiros indicadores deste fator. A nomeação sugerida foi “condição de saúde crítica”.  

Quanto ao fator 3, as maiores cargas fatoriais e positivas correspondem aos 

indicadores ‘% de mulheres chefes de família sem ensino fundamental completo e com pelo 

menos 1 filho com menos de 3 anos’ e ‘Razão de Dependência’. A correlação destes dois 

indicadores remete ao que foi constatado na análise da caracterização espacial da AID no que 

se refere a distribuição etária da população. Assim, este fator pode ser denominado de “capital 

humano feminino precário”. Por fim, o quarto fator é formado apenas pelo indicador ‘% de 

jovens (15 a 24 anos) que não estudam, não trabalham e são vulneráveis a pobreza’, sugerindo 

a seguinte nomeação: capital humano ocioso.  
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Por fim, no que tange ao Capital Social (CS), o fator 1 é formado pela composição de 

quatro indicadores (% famílias com renda per capita até ½ SM, tamanho médio da família 01 

(principal), % de famílias unipessoais feminina com rendimento até ½ SM e % de crianças 

que não frequentam escola ou creche) que pode ser nomeado de “condição de desproteção 

social”, visto as cargas fatoriais foram altas e positivas.  

O fator 2 é composto pelos indicadores ‘% de pessoas com 10 anos ou mais de idade 

ocupadas em atividades agrícolas’ e ‘% de pessoas que recebem rendimento habitual mensal 

do PBF ou PETI’, o que leva dar a nomeação de “condição assistencial’. Essa composição 

remete a uma forma de estratégia familiar, já que essa ocupação é uma das mais vulneráveis 

dado longos períodos de seca; e o auxílio dado pelo governo possibilita uma melhor qualidade 

de vida a população nesta condição.  

Por fim, o fator 3 foi contemplado com três indicadores (taxa de desocupação da 

população de 18 anos ou mais de idade, taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 anos de 

idade e % de mulheres responsáveis pelo domicílio com rendimento inferior 1/2/SM), os 

quais sugerem a seguinte nomeação ao referido fator: condição ocupacional precária. É valido 

ressaltar que para análise fatorial, considerando os critérios descritos anteriormente, esta 

dimensão teve cinco indicadores excluídos (% de pessoas sendo agregados da família, % de 

chefes de família (ou individuais) femininos, com “10 a 19” anos de idade, % de pessoas com 

14 anos ou mais inseridos em ocupação informal, % de pessoas que recebem rendimento 

habitual mensal de aposentadoria ou pensão e % de pessoas que recebem rendimento habitual 

mensal de outros programas sociais ou de transferências).  
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Quadro 7: Dimensões e fatores de vulnerabilidade, segundo indicadores, para o cenário 

1 (Observado) – AID – 2010  
Capital Físico Fatores 

Indicadores 1 2 3 4 

1.Dens.Dorm2 0,800 0,285 0,156 -0,177 

9.2+Banheiros 0,737 -0,283 0,204 -0,184 

4.Cond.Alugado 0,728 0,083 0,334 0,108 

7.Cond.PropAqui 0,652 0,217 -0,223 0,021 

5.TipoCasa -0,587 -0,037 -0,236 0,393 

3.RenChef1/2 -0,575 0,343 0,246 -0,108 

14.S_TelCel -0,559 0,395 0,091 -0,145 

8.S_Banheiro -0,108 0,783 -0,271 -0,065 

2.Dens.Com 0,280 0,729 0,181 -0,052 

12.S_ColetaLixo -0,008 0,675 0,082 0,304 

11.S_RedeEsgoto -0,139 0,167 -0,732 0,252 

15.Desl.Pop.Vul 0,089 0,077 0,729 0,045 

13.S_Geladeira -0,234 0,541 0,595 0,001 

10.S_RedeÁgua 0,009 0,223 0,121 0,821 

6.TipoComodo 0,050 0,144 0,272 -0,500 

% da variância explicada 22,02 16,58 13,16 9,03 

Interpretação dos fatores 

Condição da 

ocupação 

domiciliar 

Deficiência na 

infraestrutura 

domiciliar 

Condição 
socioeconômica 

da mobilidade 

diária 

Carência na 

infraestrutura 

hídrica 

Capital Humano Fatores 

Indicadores 1 2 3 4 

3.18+S_fund 0,849 0,073 0,072 -0,097 

1.Tx.Analf.15+ 0,823 0,051 0,108 0,185 

2.Resp.4anosEst. 0,783 0,311 -0,202 -0,145 

7.Alg.Lim.Física 0,098 0,810 -0,086 0,260 

9.IE 0,361 0,657 -0,347 -0,085 

4.Mul.17anosCFilhos -0,026 -0,655 -0,332 0,418 

5.Mul.Resp.SFund.CFilho<3anos -0,174 -0,114 0,811 -0,081 

8.RD 0,312 0,025 0,687 0,200 

9.NemNem -0,031 0,044 0,089 0,913 

% da variância explicada 25,35 18,20 15,92 13,26 

Interpretação dos fatores 

Carência de 

capital 
humano 

Condição de saúde 
crítica 

Capital humano 

feminino 
precário 

Capital humano 
ocioso 

Capital Social Fatores  

Indicadores 1 2 3  

10.Fam.1/2SMpc 0,812 0,060 -0,075  

2.TamMédFam 0,789 0,101 0,073  

3.Fam.Unip.Resp.Fem1/2SM 0,610 -0,036 0,091  

9.Crian.S_Esco/Creche 0,511 -0,265 -0,327  

7.Ocup.Ativ.Agri 0,015 0,818 -0,014  

12.PBF_PET 0,010 0,818 0,093  

8.TxDes.18mais 0,067 0,056 0,716  

5.TxAtiv_10-14 0,318 0,088 -0,656  

14.Mul.Resp.1/2SM 0,384 0,154 0,577  

% da variância explicada 24,08 16,21 15,69  

Interpretação dos fatores 

Condição de 

desproteção 

social 

Condição 

assistencial 

Condição 

ocupacional 

precária 

 

Fonte: Resultados da ACP.  
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 O Quadro 8 apresenta as correlações (cargas) dos indicadores para cada dimensão 

considerando o cenário 2 (alternativo) para a AID. Com a saída da população migrante, viu-se 

um novo rearranjo dos indicadores em cada fator, assim como a mudança de alguns para 

outros fatores. Por exemplo, os indicadores ‘% de chefes de família (ou individual) com renda 

de 0 a ½ SM’ e ‘% de pessoas morando em domicílios sem acesso a telefone/celular’ do 

primeiro fator da dimensão CF passaram a se enquadrar no segundo fator. A saída dos 

referidos indicadores não comprometem a interpretação do primeiro fator, nem a do segundo. 

A interpretação dos fatores 3 e 4 também não se alteram porque aqueles de maior carga 

positiva ainda permanecem neste fator, embora também tenha se observado mudanças dos 

indicadores. Quanto ao número de fatores para cada dimensão permaneceu o mesmo.  

É valido destacar que houve algumas exclusões de indicadores por não seguirem os 

critérios estabelecidos inicialmente. Na primeira dimensão não foram excluídos nenhum 

indicador. Na segunda houve a exclusão do indicador ‘% de mulheres de 10 a 17 anos de 

idade que tiveram filhos’. Já na terceira, os indicadores eliminados da análise fatorial foram 

sete: i) % de pessoas com 10 anos ou mais de idade ocupadas em atividades agrícolas; ii) taxa 

de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade; iii) % de pessoas com 14 anos ou 

mais inseridos em ocupação informal; iv) % de chefes de família (ou individuais) femininos, 

com “10 a 19” anos de idade; v) % de pessoas que recebem rendimento habitual mensal de 

aposentadoria ou pensão; vi) % de mulheres responsáveis pelo domicílio com rendimento 

inferior 1/2/SM; e vii) % de pessoas que recebem rendimento habitual mensal de outros 

programas sociais ou de transferências. Dito isso, os resultados da ACP para as referidas 

dimensões encontram-se no Quadro 8 logo abaixo.  
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Quadro 8: Dimensões e fatores de vulnerabilidade, segundo indicadores, para o cenário 

2 (Alternativo) – AID – 2010  
Capital Físico Fatores 

Indicadores 1 2 3 4 

1.DensDorm2 0,856 0,122 0,137 -0,023 

4.Cond.Alugado 0,746 -0,027 0,226 0,190 

9.2+Banheiros 0,649 -0,480 0,110 -0,222 

7.Cond.PropAqui 0,623 0,072 -0,246 0,067 

5.TipoCasa -0,596 0,040 -0,315 0,225 

8.S_Banheiro 0,049 0,767 -0,313 -0,023 

2.DensCom 0,482 0,656 0,114 0,044 

13.S_Geladeira -0,044 0,580 0,565 0,132 

12.S_ColetaLixo 0,139 0,573 -0,006 0,410 

14.S_TelCel -0,404 0,563 0,203 -0,079 

3.RenChef1/2 -0,387 0,485 0,277 -0,005 

11.S_RedeEsgoto -0,198 0,180 -0,688 0,165 

15.Desl.Pop.Vul 0,045 0,019 0,628 0,188 

6.TipoComodo 0,043 0,188 0,475 -0,283 

10.S_RedeÁgua -0,015 0,095 -0,012 0,903 

% da variância explicada 20,43 17,10 12,55 8,62 

Interpretação dos fatores 

Condição da 

ocupação 

domiciliar 

Deficiência na 

infraestrutura 

domiciliar 

Condição 

socioeconômica 

da mobilidade 

diária 

Carência na 

infraestrutura 

hídrica 

Capital Humano Fatores 

Indicadores 1 2 3  

1.Tx.Analf+15 0,837 -0,127 0,162  

3.18+S_fund 0,797 0,235 -0,064  

2.Resp.4anosEst. 0,718 0,463 -0,176  

9.IE 0,323 0,785 -0,006  

8.RD 0,343 -0,750 0,246  

7.Alg.Lim.Física 0,221 0,608 0,221  

5.Mul.Res.SFund.CFilho<3 -0,065 -0,477 -0,037  

6.NemNem -0,027 0,062 0,957  

% da variância explicada 26,60 25,81 13,60  

Interpretação dos fatores 
Carência de 

capital humano 

Condição de saúde 

crítica 

Capital humano 

ocioso 
 

Capital Social Fatores  

Indicadores 1 2 3  

2.TamMédFam 0,734 0,164 0,140  

10.Fam.1/2SMpc 0,729 0,346 0,268  

4.Agregados 0,690 -0,182 -0,228  

5.TxAtiv_10-14 -0,087 0,814 0,045  

9.Cria.SemEscoCreche 0,279 0,685 -0,100  

12.PBF_PET -0,157 -0,062 0,817  

3.Fam.Unip.Resp.Fem1/2SM 0,295 0,025 0,590  

% da variância explicada 24,92 18,80 16,73  

Interpretação dos fatores 

Condição de 

desproteção 

social 

Condição assistencial 

Condição 

ocupacional 

precária 

 

Fonte: Resultados da ACP.  

  

 Na AII (Quadro 9), para o cenário 1, tomando como base os mesmos indicadores e os 

critérios estabelecidos para a análise fatorial, verificou-se um maior número de fatores para a 
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primeira dimensão (CF) quando comparado com a AID. Esse resultado já denota uma certa 

heterogeneidade entre as áreas de influência. O fator 1 é composto pelos indicadores 

‘densidade de moradores por dormitório acima de 2 pessoas’, ‘% de pessoas morando em 

domicílio tipo casa’, ‘% de pessoas morando em domicílio próprio em aquisição’ e ‘% de 

pessoas morando em domicílio tipo cômodo’. Embora não sejam as mesmas variáveis 

verificadas na AID, este fator pode ser nomeado como sendo “condição estrutural do 

domicílio”.  

O fator 2, por sua vez, é formado pela composição de sete indicadores: i) densidade de 

moradores por dormitório acima de 2 pessoas; ii) % de pessoas morando em domicílios sem 

acesso a telefone/celular; iii) % de pessoas morando em domicílios sem banheiro; iv) % de 

pessoas morando em domicílios com 2 ou mais banheiros; v) % de pessoas morando em 

domicílios com 2 ou mais banheiros; vi) % de pessoas morando em domicílios sem geladeira; 

e vii) % de pessoas morando em domicílios sem coleta adequada de lixo. Essa composição 

com todos os indicadores com cargas positivas altas, com exceção do quarto indicador que foi 

negativa, remetem as condições precárias de habitação. Dessa maneira, o nome dado a este 

fator foi “deficiência na infraestrutura domiciliar”, ou seja, a mesma interpretação ou nome 

que foi dado a este fator na AID.   

O fator 3 é formado apenas pelo indicador ‘% de pessoas morando em domicílios sem 

rede geral de água’, o que sugere como interpretação o nome “carência na infraestrutura 

hídrica”. O fator 4 composto por ‘% de pessoas que vivem em domicílios com renda per capta 

inferior a meio mínimo e que gastam mais de uma hora até o trabalho no total de pessoas 

ocupadas, e que retornam diariamente do trabalho’ e ‘% de pessoas morando em domicílios 

alugados’ pode ser denominado como “condição da mobilidade pendular”, visto que a maior 

carga deveu-se ao primeiro indicador do referido fator. Já o último fator, o cinco, corresponde 

a carência no fornecimento dos serviços de saneamento básico, visto que o único indicador 

presente neste fator é o ‘% de pessoas morando em domicílios sem rede geral de esgoto’. 

Assim, o referido fator pode ser interpretado como “carência na infraestrutura de esgotamento 

sanitário”.  
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Quadro 9: Dimensões e fatores de vulnerabilidade, segundo indicadores, para o cenário 

1 (Observado) – AII – 2010  
Capital Físico Fatores 

Indicadores 1 2 3 4 5 

1.DensDorm2 0,819 -0,022 -0,071 0,038 -0,038 

5.TipoCasa -0,777 0,086 0,063 0,004 0,169 

7.Cond.PropAqui 0,680 -0,109 0,038 0,049 0,090 

6.TipoComodo 0,465 0,037 0,151 0,100 -0,449 

2.DensCom 0,199 0,718 -0,134 0,027 0,171 

14.S_TelCel -0,300 0,663 0,047 0,123 -0,152 

8.S_Banheiro 0,062 0,628 0,468 -0,189 0,165 

9.2+Banheiros 0,516 -0,628 -0,102 -0,009 -0,079 

3.RenChef1/2 -0,359 0,592 0,133 0,290 0,007 

13.S_Geladeira -0,098 0,528 0,393 0,365 -0,257 

12.S_ColetaLixo 0,077 0,440 0,077 0,395 0,183 

10.S_RedeÁgua -0,006 0,112 0,892 0,018 0,060 

15.Desl.Pop.Vul 0,180 0,179 -0,077 0,812 0,003 

4.Cond.Alugado 0,401 0,200 -0,401 -0,483 -0,111 

11.S_RedeEsgoto -0,057 0,128 0,147 0,114 0,827 

% da variância explicada 17,96 17,93 9,64 8,97 7,50 

Interpretação dos fatores 

Condição 

estrutural do 

domicílio 

Deficiência 

na 

infraestrutur

a domiciliar 

Carência na 

infraestrutura 

hídrica 

Condição da 

mobilidade 

pendular 

Carência na 
infraestrutura 

de 

esgotamento 

sanitário 

Capital Humano Fatores 

Indicadores 1 2 3     

3.18+S_fund 0,890 -0,026 0,129    

1.Tx.Analf+15 0,863 0,080 0,092    

2.Resp.4anosEst. 0,776 0,299 0,086    

8.RD 0,664 -0,354 -0,144    

9.IE 0,127 0,801 -0,173    

5.Mul.Resp.SFund.CFilho<3 0,279 -0,728 -0,107    

7.Alg.Lim.Física 0,147 0,625 0,059    

4.Mulheres17anosCFilhos -0,096 -0,038 0,831    

6.NemNem 0,347 0,055 0,564    

% da variância explicada 31,39 19,88 12,30     

Interpretação dos fatores 
Carência de 

capital humano 
Condição de 
saúde crítica 

Capital 
humano ocioso 

 
  

Capital Social Fatores    

Indicadores 1 2 3 4   

2.TamMédFam 0,792 0,234 -0,012 0,260   

10.Fam.1/2SMpc 0,677 0,292 0,136 0,234   

11.Aposent.Pensão -0,622 0,441 0,028 0,071   

3.Fam.Unip.Resp.Fempobre 0,590 -0,056 0,208 -0,326   

7.Ocup.AtivAgri 0,043 0,802 0,118 0,132   

12.PBF_PET 0,039 0,733 0,047 0,066   

5.TxAtiv_10-14 0,143 0,596 -0,376 -0,286   

1.Mul.Resp.10-19anos 0,049 0,050 0,829 -0,053   

14.Mul.Resp.1/2SM 0,464 0,016 0,600 0,099   

13.Out.Prog.Trans.Rend. 0,043 -0,098 -0,253 -0,717   

9.Cria4-14SemEscoCreche 0,217 -0,014 -0,254 0,617   

% da variância explicada 19,20 17,14 12,69 11,31   

Interpretação dos fatores 

Condição 

socioeconômica 

desfavorável 

Capital 

social 

assistencial 

Desvantagem 

feminina 

Desproteção 

assistencial 
  

Fonte: Resultados da ACP. 
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Na dimensão CH, os componentes principais (fatores) somam-se três. O primeiro, 

composto pelos indicadores ‘% de pessoas com 18 anos ou mais sem fundamental completo’, 

‘taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais de idade’, ‘% de chefes de família (ou 

individuais) com menos de 4 anos de escolaridade’ e ‘Razão de Dependência’ correspondem a 

fragilidade no desenvolvimento do capital humano desta área. A interpretação sugerida para 

este fator, portanto, é “carência de capital humano”.  

O segundo, fator 2, foi nomeado como “condição de saúde crítica”, já que o conjunto 

de indicadores (Índice de Envelhecimento, % de mulheres chefes de família sem ensino 

fundamental completo e com pelo menos 1 filho com menos de 3 anos e % de pessoas com 

alguma dificuldade de ouvir, ver, caminhar ou subir escadas) condizem com a situação.  

Por fim, o terceiro, fator 3, foi denominado como “capital humano ocioso”, visto que o 

mesmo foi formado pelos indicadores ‘% de mulheres de 10 a 17 anos de idade que tiveram 

filhos’ e ‘% de jovens (15 a 24 anos) que não estudam, não trabalham e são vulneráveis a 

pobreza’.  

Para última dimensão, CS, o número de fatores resultantes foram 4. O fator 1 pode ser 

interpretado como “condição socioeconômica desfavorável” visto que o conjunto de 

indicadores que é formado denotam esta situação (tamanho médio da família 01 (principal), % 

famílias com renda per capita até ½ SM, % de pessoas que recebem rendimento habitual 

mensal de aposentadoria ou pensão e % de famílias unipessoais feminina com rendimento até 

½ SM).  As cargas fatoriais foram altas e positivas, o que denota alta correlação dos 

indicadores com o referido fator.  

O fator 2 formado pelos indicadores ‘% de pessoas com 10 anos ou mais de idade 

ocupadas em atividades agrícolas’, ‘% de pessoas que recebem rendimento habitual mensal do 

PBF ou PETI’ e ‘Taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 anos de idade’, pode ser 

denominado “capital social assistencial”, visto que esse denota uma população em situação de 

vulnerabilidade que podem ter acesso as políticas governamentais, podendo ser uma 

ferramenta estratégica imprescindível para o bem-estar desta população.  

Fator 3, composto pelos indicadores ‘% de chefes de família (ou individuais) 

femininos, com “10 a 19” anos de idade’ e ‘% de mulheres responsáveis pelo domicílio com 

rendimento inferior 1/2/SM’ ressalta um cenário em que as mulheres estão em uma situação 

desvantajosa em termos socioeconômicos. Dessa maneira, a nomeação ou interpretação deste 

fator pode ser “desvantagem feminina”.  É preciso lembrar que a chefia feminina no sertão 
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nordestino, isto é, nas duas áreas de influência do Projeto de Transposição, vem crescendo, 

como foi observado em seções anteriores a partir dos censos demográficos.  

Por fim, o fator 4, composto pelos indicadores ‘% de pessoas que recebem rendimento 

habitual mensal de outros programas sociais ou de transferências’ e ‘% de crianças que não 

frequentam escola ou creche’, pode ser denominado como “desproteção assistencial”. Os dois 

indicadores apresentaram altas cargas fatoriais, mas o primeiro registrou forte correlação 

negativa e o segundo forte correlação positiva com o fator em apreço, por isso tal 

interpretação.  

É pertinente destacar que para esta dimensão foram excluídos três indicadores: i) % de 

pessoas sendo agregados da família; ii) % de pessoas com 14 anos ou mais inseridos em 

ocupação informal; e iii) taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade. 

Esses não atenderam os critérios estabelecidos para análise fatorial, ou seja, eles registraram 

baixa comunalidade ou correlação com os fatores desta dimensão.  

O Quadro 10 traz os resultados da ACP para a AII considerando o cenário 2. O 

número de fatores para cada dimensão foram os mesmos que o verificado no cenário 1, 

contudo alguns indicadores foram excluídos por atenderem os critérios para a análise fatorial. 

Na primeira dimensão o indicador excluído foi ‘% de pessoas morando em domicílio tipo 

cômodo’. Apesar disso, não se alterou os nomes ou interpretação dos fatores desta dimensão.  

Na segunda dimensão, embora o indicador ‘Razão de Dependência’ tenha saído do 

primeiro fator para o segundo a interpretação dos mesmos ainda pode permanecer a mesma 

que a dada no cenário 1. Quanto a terceira dimensão (CS), apesar de ter havido mudanças e 

exclusões de alguns indicadores (% de chefes de família (ou individuais) femininos, com “10 

a 19” anos de idade, % de pessoas com 14 anos ou mais inseridos em ocupação informal, taxa 

de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade e % de pessoas que recebem 

rendimento habitual mensal de aposentadoria ou pensão), as interpretações dos fatores 

permaneceram as mesmas.   
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Quadro 10: Dimensões e fatores de vulnerabilidade, segundo indicadores, para o cenário 

2 – AII – 2010  
Capital Físico Fatores 

Indicadores 1 2 3 4 5 

1.DensDorm2 0,845 0,036 -0,048 0,055 -0,040 

5.TipoCasa -0,757 0,045 0,120 -0,030 0,080 

7.Cond.PropAqui 0,694 -0,088 0,105 0,040 0,047 

4.Cond.Alugado 0,414 0,358 -0,381 -0,379 -0,209 

2.DensCom 0,201 0,733 -0,081 0,131 0,126 

8.S_Banheiro 0,016 0,626 0,501 -0,077 0,123 

9.2+Banheiros 0,518 -0,617 -0,088 -0,098 -0,140 

14.S_TelCel -0,309 0,605 0,115 0,220 -0,173 
3.RenChef1/2 -0,339 0,487 0,075 0,439 0,126 

10.S_RedeÁgua -0,018 0,067 0,883 0,021 0,085 

13.S_Geladeira -0,097 0,435 0,481 0,433 -0,294 

15.Desl.Pop.Vul 0,157 0,068 -0,070 0,823 0,028 

12.S_ColetaLixo 0,041 0,359 0,153 0,449 0,066 

11.S_RedeEsgoto -0,093 0,128 0,094 0,082 0,909 

% da variância explicada 17,89 17,11 10,75 10,70 7,68 

Interpretação dos fatores 

Condição 
estrutural do 

domicílio 

Deficiência 

na 

infraestrutur
a domiciliar 

Carência na 
infraestrutur

a hídrica 

Condição 

da 

mobilidade 
pendular 

Carência na 

infraestrutur
a de 

esgotamento 

sanitário 
Capital Humano Fatores 

Indicadores 1 2 3     

3.18+S_fund 0,887 -0,089 0,098    

1.Tx.Analf+15 0,868 0,003 0,086    
2.Resp.4anosEst. 0,822 0,192 0,009    

5.Mul.Res.S_Fund.C_Filhos<

3 0,151 -0,724 -0,020    

9.IE 0,357 0,719 -0,147    

8.RD 0,301 -0,644 -0,299    

7.Alg.Lim.Física 0,250 0,579 -0,093    

4.Mulheres17anosCFilhos -0,065 -0,090 0,776    

6.NemNem 0,343 0,091 0,635    

% da variância explicada 29,33 20,58 12,69     

Interpretação dos fatores 
Carência de 

capital humano 

Condição de 

saúde crítica 

Capital 

humano 

ocioso 

 

  

Capital Social Fatores     

Indicadores 1 2 3 4   

10.Fam.1/2SMpc 0,757 0,145 0,216 -0,219   

3.Fam.Unip.Resp.Fempobre 0,706 -0,118 -0,126 0,394   
2.TamMédFam 0,689 0,181 0,148 -0,407   

7.Ocup.AtivAgri 0,121 0,775 0,108 -0,137   

12.PBF_PET -0,057 0,754 0,17 -0,007   

5.TxAtiv_10-14 0,137 0,629 -0,362 0,156   

13.Out.Prog.Trans.Rend. -0,001 -0,146 -0,642 0,208   

14.Mul.Resp.1/2SM 0,361 0,001 0,613 0,121   

9.Cria4-14SemEscoCreche 0,086 -0,064 0,138 -0,624   

4.Agregados -0,024 -0,144 0,485 0,581   

% da variância explicada 17,21 16,80 12,98 11,98   

Interpretação dos fatores 

Condição 

socioeconômic

a desfavorável 

Capital social 

assistencial 

Desvantagem 

Feminina 

Desproteção 

assistencial 
  

Fonte: Resultados da ACP. 
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Portanto, foram apresentados os resultados da ACP para ambos os cenários para cada 

área de influência, os quais expõem os conjuntos mais adequados de indicadores para 

interpretar da melhor maneira a vulnerabilidade sociodemográfica nas áreas de influência do 

Projeto de Transposição no sertão nordestino.  

Por fim, feita a análise dos fatores é possível desenvolver o índice de vulnerabilidade 

para cada unidade de análise (município) das áreas de influência do Projeto. Antes disso, é 

preciso atribuir os fatores de cada dimensão a cada município, procedimento este que pode ser 

facilmente realizado com software SPSS. Após isso, é preciso calcular a média ponderada dos 

escores utilizando os autovalores (variância) dos fatores de cada dimensão para cada 

município. Para o cálculo da média foi utilizada a formula seguinte (1): 

 

𝐸𝑀𝑃𝑖 =
∑ 𝐹𝐴𝑇 ∗ 𝑃

∑ 𝑃
                                                                   (1) 

 

Onde,  

EMPi= Escore Médio Ponderado para o município i;  

FAT = Carga fatorial;  

P = Peso (% da variância explicada). 

 

É pertinente destacar que cada dimensão, em cada cenário, apresentou seu percentual 

da variância que explica cada fator, isto é, o quanto que cada fator explica a variabilidade dos 

dados originais. Então, foi a partir das variâncias que se deram os devidos pesos a cada fator 

às unidades de análise.  

Assim, a partir dos Escores Médios Ponderados para cada município foi criado o 

Índice de Vulnerabilidade Sociodemográfica para cada dimensão (CF, CH e CS). O cálculo 

matemático para o referido procedimento encontra-se a seguir, com base em Macedo e 

Bassani (2010):  

 

𝐼𝑉𝑆𝐷𝑥𝑖 =  
(𝐸𝑀𝑃𝑖 − 𝐸𝑀𝑃𝑚í𝑛)

(𝐸𝑀𝑃𝑚á𝑥 − 𝐸𝑀𝑃𝑚í𝑛)
                                                      (2) 

 

Onde,  

𝐼𝑉𝑆𝐷𝑥𝑖 = Índice de Vulnerabilidade Sociodemográfica da dimensão x para o município i  
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𝐸𝑀𝑃𝑖 = Escore médio Ponderado da dimensão x do município i 

𝐸𝑀𝑃𝑚í𝑛 = Escore médio mínimo Ponderado da dimensão x  

𝐸𝑀𝑃𝑚á𝑥= Escore médio máximo Ponderado da dimensão x  

 

Portanto, o IVSD irá variar entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1 maior 

será o grau de vulnerabilidade sociodemográfica do município. Como é um índice com 

gradação contínua é possível classifica-lo para verificar as heterogeneidades dentro de cada 

área de influência. Dessa maneira, a classificação do índice encontra-se no quadro abaixo.  

 

Quadro 11: Classificação e rótulo do IVSD  

Classificação do IVSD Rótulo 

0,00 a 0,25 Baixo 

0,25 a 0,50 Médio Baixo 

0,50 a 0,75 Médio Alto 

0,75 a 1,00 Alto 

 

Seguindo esta mesma classificação foi desenvolvido o IVSD geral, que é resultado da 

média ponderada dos índices das dimensões, sendo adotada a seguinte formula matemática:  

 

𝐼𝑉𝑆𝐷𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖 =  
𝐼𝑉𝑆𝐷𝐶𝐹 ∗ 𝑃𝐶𝐹 + 𝐼𝑉𝑆𝐷𝐶𝐻 ∗ 𝑃𝐶𝐻 + 𝐼𝑉𝑆𝐷𝐶𝑆 ∗ 𝑃𝐶𝑆

𝑃𝐶𝐹 + 𝑃𝐶𝐻 + 𝑃𝐶𝑆
                               (3) 

Onde,  

𝐼𝑉𝑆𝐷𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖 = Índice de Vulnerabilidade Sociodemográfica geral para o município i; 

𝐼𝑉𝑆𝐷𝐶𝐹  = Índice de Vulnerabilidade Sociodemográfica da dimensão Capital Físico;  

𝑃𝐶𝐹  = Peso (% da variância explicada da dimensão CF);  

𝐼𝑉𝑆𝐷𝐶𝐻 = Índice de Vulnerabilidade Sociodemográfica da dimensão Capital Humano;  

𝑃𝐶𝐻  = Peso (% da variância explicada da dimensão CH); 

𝐼𝑉𝑆𝐷𝐶𝑆 = Índice de Vulnerabilidade Sociodemográfica da dimensão Capital Social;  

𝑃𝐶𝑆 = Peso (% da variância explicada da dimensão CS). 

 

Assim, esse índice também será aplicado a ambas as áreas de influência e para cada 

cenário estabelecido. Para tanto, como se trata de duas áreas com significativo número de 
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municípios, será adotada a representação dos resultados em mapas. Dessa maneira, será mais 

fácil visualizar as heterogeneidades espaciais do Índice de Vulnerabilidade Sociodemográfica.  

 

3.4 Mensuração da Correlação Espacial 

 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) permitem o manuseio de informações 

georreferenciadas que podem ser representadas espacialmente, possibilitando tanto uma 

melhor visualização quanto compreensão do fenômeno em estudo no espaço onde a 

população sujeita está inserida. A partir das informações obtidas nos procedimentos 

anteriores, pretende-se relacioná-las aos respectivos municípios por meio da geocodificação 

topológica, na qual cada um dos polígonos que representa um município recebe informações 

correspondentes sobre a mobilidade populacional e a vulnerabilidade sociodemográfica.   

As técnicas de estatística espacial de áreas foram criadas no intuito de facilitar a 

visualização de um padrão específico de uma determinada distribuição de valores 

relacionados a sua localização geográfica. A informação que se pretende averiguar com essas 

técnicas é o quanto um município é parecido com o vizinho próximo e diferente do vizinho 

distante. Dessa maneira, pretende-se utilizar índices que medem a correlação especial 

existente entre observações com proximidade espacial, tendo como pressuposto que as 

observações próximas espacialmente possuam valores parecidos, como é o caso dos 

indicadores LISA (Local Indicators of Spatial Association) (CÂMARA et al., 2004; MELO; 

MATHIAS, 2010). O LISA é utilizado como ferramenta estatística para testar a 

autocorrelação local, bem como detectar objetos espaciais com influência no Indicador Global 

de Associação Espacial (GISA – Global Indicator of Spatial Association). Estatisticamente o 

LISA possibilita a indicação sobre a extensão da significância de “clustes” de iguais valores. 

Segundo Anselin (1995), o LISA é qualquer estatística que satisfaz aos dois requisitos a 

seguir: i) fornece para cada observação uma indicação da extensão de agrupamentos espaciais 

significativos de valores semelhantes em torno da observação; e ii) a soma dos LISAs para 

todas as observações é proporcional ao GISA.  

O GISA, por sua vez, gera apenas um resultado para o conjunto de todos os 

municípios em análise, isto é, ele informa o nível de interdependência espacial entre todos os 

polígonos. A hipótese nula deste índice é de independência espacial. Além disso, ele pode 

variar entre -1 e 1. Os valores entre 0 e 1 indicam correlação positiva, ou seja, o valor do 

atributo de uma área tende a ser semelhante ao valor dos seus vizinhos. Já os valores entre -1 
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e 0 indicam correlação inversa. No entanto, por ser capaz de detectar tendência em ampla 

escala, ou seja, por gerar apenas estatísticas globais, as estatísticas deste índice podem estar 

mascarando possíveis padrões de heterogeneidade locais (CÂMARA et al., 2004; SILVA et 

al., 2014). Em outras palavras, este índice se torna ineficiente quando a área em estudo é 

muito grande, pois os processos agem de maneira e intensidades diferentes em diferentes 

partes da área em estudo.   

Já o LISA, por seu turno, é mais apropriado, visto que apresenta um resultado 

específico para cada município, o que permite a visualização de agrupamentos de municípios 

com resultados similares para os indicadores que foram selecionados. Para tanto, ele mede a 

covariância entre um determinado município (ou polígono) e uma certa vizinhança definida a 

uma distância d. Na maioria das análises considera-se um nível de significância de 0,05 

(p<0,05), e permutações de 999, convencionalmente utilizadas para chegar ao valor mais 

consistente do índice de Moran (CÂMARA et al., 2004; MELO; MATHIAS, 2010).   

Matematicamente o LISA pode ser representado da seguinte forma (Equação 4) para 

cada área (i) a partir dos valores normalizados 𝑧𝑖:  

 

𝑙𝑖 = 𝑧𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑗

𝑗

𝑗=1

                                                                  (4) 

 

Onde: 𝑤𝑖𝑗  corresponde a matriz de vizinhança para o município i com o município j em 

função da distância d, e 𝑧𝑖 e 𝑧𝑗 são os desvios em relação à média (ALMEIDA, 2012a). A 

matriz define os vizinhos de um determinado polígono, os quais podem ser determinados de 

distintas maneiras (CÂMARA et al., 2004; MELO; MATHIAS, 2010).  

A determinação do grau de vizinhança é uma das etapas fundamentais na 

determinação da autocorrelação espacial. Uma vez determinado o critério de vizinhança, 

pode-se construir a matriz de pesos. A matriz de pesos espaciais baseia-se nas unidades 

espaciais que compartilham uma fronteira em comum (contiguidade) (ALMEIDA, 2012a). 

Assim, considerando o conceito de contiguidade, pode-se atribuir um valor unitário quando 

dois municípios são vizinhos; caso contrário atribui-se valor nulo. Assim, a notação 

matemática é a seguinte:  

 

𝑊𝑖𝑗 = {1 𝑠𝑒 𝑖 𝑒 𝑗 𝑠ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡í𝑔𝑢𝑜𝑠; 0 𝑠𝑒 𝑖 𝑒 𝑗 𝑛ã𝑜 𝑠ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡í𝑔𝑢𝑜𝑠}                 (5) 
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(b)

É válido ressaltar que nenhum município é considerado vizinho de se mesmo, ou seja, 

𝑊𝑖𝑖 = 0, o que implica em uma matriz de contiguidade com diagonal principal com valores 

iguais a zero. Das matrizes de contiguidade, a rainha (Queen) e a torre (Rook) são as mais 

comuns na literatura (ALMEIDA, 2012a). A vizinhança pelo critério da rainha é semelhante 

ao movimento da rainha no tabuleiro de xadrez, com movimentos para as laterais e para as 

diagonais, isto é, considera além das fronteiras comuns (com extensão diferente de zero) 

também considera os vértices (nós) como contíguos. A torre movimenta-se, por sua vez, 

apenas para as laterais, assim os vizinhos considerados por esse critério são aqueles com 

fronteiras comuns (Figura 21).  

 

Figura 21: Matriz de contiguidade tipo rainha (a) e torre (b) 

Fonte: Elaborado com base em Almeida (2012a).  

 

É válido ressaltar que, para verificar a não-estacionariedade espacial na região 

estudada, pode ser adotados alguns aspectos como: variação na média (primeira ordem) e na 

variância e na covariância espacial (segunda ordem). Quando os efeitos de primeira e segunda 

ordem forem constantes em toda a região em estudo, isso indica que não há tendência, o que 

resultada na estacionariedade espacial (CÂMARA et al., 2004).  Nesta pesquisa, o critério de 

adjacência a ser utilizado para determinar os vizinhos, será o de contiguidade Queen de 

primeira ordem (corresponde ao valor esperado, isto é, a média do valor no espaço).  

Assim, para visualizar os diferentes regimes de associação espacial será apresentado o 

mapa de Cluster LISA, visto que ele combina a informação do mapa de significância das 

medidas de associação local e a informação do Diagrama de Espalhamento de Moran 

(ALMEIDA, 2012a).  

O Diagrama de Espalhamento de Moran é uma maneira adicional para visualizar a 

dependência espacial. Com os valores normalizados (valores de atributos subtraídos de sua 

média e divididos pelo desvio padrão), é possível analisar o comportamento da variabilidade 

espacial. A ideia base desse procedimento é comparar os valores normalizados (z) de um 

atributo de uma área com a média de seus vizinhos (wz). Dessa maneira, é possível construir 

(a)
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um gráfico bidimensional com quatro quadrantes. O primeiro quadrante (Q1 - valores 

positivos, médias positivas) e o segundo (Q2 - valores negativos, médias negativas) referem-

se a pontos de associação espacial positiva, indicando que uma área possui vizinhos com 

valores semelhantes. Já os quadrantes três (Q3 - valores positivos, médias negativas) e quatro 

(Q4 - valores negativos, médias positivas) indicam pontos de associação espacial negativa, no 

sentido que uma localização possui vizinhos com valores distintos, ou seja, áreas que não 

seguem o mesmo processo de dependência espacial. Portanto, o referido diagrama apresenta 

duas escalas de análise: vizinhança e tendência (CÂMARA et al., 2004).   

Além disso, o referido diagrama também pode ser representado através de um mapa 

temático bidimensional, no qual cada polígono (município) está relacionado a informação de 

seu respectivo quadrante (CÂMARA et al., 2004). Na legenda, os quadrantes (Q1, Q2, Q3 e 

Q4) correspondem respectivamente aos seguintes tipos de agrupamentos de correlação 

espacial: Alto-Alto (municípios com valores altos da variável de interesse, ou seja, acima da 

média, cercados por municípios com valores também altos da mesma variável); Baixo-Baixo 

(municípios com valores baixos, isto é, abaixo da média, rodeados por municípios que 

ostentam valores também baixos da mesma variável); Baixo-Alto (municípios com baixo 

valor da variável de interesse, circundados por municípios com valores altos da mesma 

variável); e Alto-Baixo (municípios com alto valor da variável de interesse é vizinha de 

municípios com baixo valor desta mesma variável) (ALMEIDA, 2012a; CÂMARA et al., 

2004; MELO; MATHIAS, 2010). 

Assim como se obtém os indicadores de autocorrelação espacial local num contexto 

univariado, também é possível conseguir uma medida de autocorrelação local bivariada 

(ALMEIDA, 2012a). Considerando duas variáveis de interesse, 𝑧1𝑖 e 𝑧2𝑖 respectivamente, a 

Equação 4 pode ser readaptada da seguinte maneira:  

 

𝑙𝑖
𝑧1𝑧2 = 𝑧1𝑖𝑤𝑧2𝑖                                                                     (6) 

Onde,  

𝑧1𝑖= é uma variável de interesse; e  

𝑤𝑧2𝑖= é a defasagem espacial da outra variável de interesse 𝑧2𝑖 no município vizinho.  

 Essa estatística (LISA), portanto, fornece uma indicação do grau de associação linear 

(positiva ou negativa), estatisticamente significativa, entre o valor de uma variável em um 

determinado local (i) e a média de outra variável em locais vizinhos (ANSELIN et al., 2003). 

Da mesma maneira como foi realizado para a análise univariada, é possível também combinar 
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as informações do diagrama de espalhamento de Moran bivariado com as informações de 

significância para obter o mapa de clusters LISA com os regimes espaciais bivariados.  

Assim, poderemos identificar padrões específicos de correlação entre a mobilidade 

populacional e a vulnerabilidade sociodemográfica associados à localização geográfica (áreas 

de influência do Projeto de Transposição).  

Por fim, a interpretação dos agrupamentos do diagrama de espalhamento de Moran 

bivariado para cada grupo de associação espacial é a seguinte: Alto-Alto (municípios com 

altos valores da variável de interesse, cercados por municípios também com altos valores da 

outra variável de interesse); Baixo-Baixo (municípios com baixos valores da variável de 

interesse, circunvizinha a municípios também com baixos valores da outra variável de 

interesse); Baixo-Alto (municípios com baixos valores da variável de interesse, rodeados por 

municípios com altos valores da outra variável); e Alto-Baixo (municípios com altos valores 

da variável de interesse com vizinhos com baixos valores da outra variável de interesse). De 

modo geral, os dois primeiros agrupamentos (Alto-Alto e Baixo-Baixo) correspondem a 

regiões com padrões de associação espacial positiva e os outros dois (Baixo-Alto e Baixo-

Alto) a regiões com padrões de associação espacial negativa (ALMEIDA, 2012a). 

 

3.5 Tratamento das Informações e Fonte de Dados  

 

Para o tratamento das informações, tendo o Censo Demográfico de 2010 como 

principal fonte de informações, será utilizado como ferramenta o software estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Science). Para elaboração de gráficos e tabelas o programa 

Excel, e o tratamento espacial para a construção de mapas temáticos, de localização e de 

correlação espacial será utilizado os programas QGIS versão 3.4 e o GeoDa. No GeoDa foram 

realizados os cálculos espaciais, mapas de clusters LISA, e os resultados destes foram 

plotados no QGIS.   
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4 MOBILILDADE POPULACIONAL E VULNERANILIDADE 

SOCIODEMOGRÁFICA: CENÁRIOS E ASSOCIAÇÕES ESPACIAIS 

 

 Neste Capítulo estão presentes os mapas da distribuição espacial da mobilidade 

populacional para verificar a dinâmica migratória e dos deslocamentos diários no espaço 

beneficiados pelo Projeto de Transposição. Os mapas da vulnerabilidade sociodemográfica 

também são expostos, com apresentação complementar do cenário hipotético (alternativo) 

sem a população migrante supostamente resultante da influência do Projeto. Esses resultados 

podem dar os indicativos de associação entre a mobilidade populacional e a vulnerabilidade 

sociodemográfica presentes nas áreas de influência do referido Projeto em suas diferentes 

dimensões no urbano. Por fim, apresenta-se os mapas de clusters LISA para identificar os 

padrões de associação espacial presentes nas referidas áreas, ao associar a mobilidade 

populacional ao IVSD. Assim, por intermédio de métodos quantitativos, será possível 

verificar a influência dos efeitos espaciais nas áreas em apreço.  

 

4.1 Distribuição espacial da população  

 

 A Tabela 1 revela as Unidades da Federação (UF) e Grandes Regiões que estão 

relacionadas às áreas de influência do Projeto de Transposição através dos deslocamentos 

populacionais. O que se observa no geral é que o volume de imigrantes está bem abaixo do de 

emigrantes, o que leva a sugerir saldos migratórios negativos para ambas às áreas de 

influência.  

 

Tabela 1: Volume dos imigrantes, emigrantes interestaduais e saldos migratórios, 

segundo as Grandes Regiões e UFs de origem e de destino – Áreas de Influência (AID e 

AII) – 2006/2010 (última etapa) 

Regiões e 

Estados 

AID AII 

Imigrante Emigrante Saldo Imigrante Emigrante Saldo 

RO 254 541 -287 656 1.027 -371 

AC 6 20 -14 176 94 82 

AM 108 388 -280 939 1.322 -383 

RR 33 29 4 366 610 -244 

PA 682 825 -143 3.143 3.874 -731 

AP 147 36 111 315 234 81 

TO 335 326 9 1.018 1.437 -419 

NORTE 1.565 2.165 -600 6.613 8.598 -1.985 

MA 795 972 -177 2.484 3.002 -518 

PI 477 664 -187 3.587 3.985 -398 

Continua 
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CE 13.952 18.716 -4.764 37.191 44.299 -7.108 

RN 8.649 12.674 -4.025 24.743 28.755 -4.012 

PB 9.132 9.750 -618 25.632 24.144 1.488 

PE 14.390 18.250 -3.860 32.550 34.370 -1.820 

AL 674 723 -49 3.411 2.391 1.020 

SE 142 397 -255 632 955 -323 

BA 3.710 4.840 -1.130 8.599 11.110 -2.511 

NORDESTE 51.921 66.986 -15.065 138.829 153.011 -14.182 

MG 1.084 3.179 -2.095 3.912 10.143 -6.231 

ES 135 210 -75 572 1.484 -912 

RJ 1.469 2.282 -813 15.750 24.239 -8.489 

SP 15.497 24.883 -9.386 44.368 70.639 -26.271 

SUDESTE 18.185 30.554 -12.369 64.602 106.505 -41.903 

PR 476 1.177 -701 1.126 2.715 -1.589 

SC 295 954 -659 1.152 2.784 -1.632 

RS 183 432 -249 1.657 1.936 -279 

SUL 954 2.563 -1.609 3.935 7.435 -3.500 

MS 95 231 -136 999 1.538 -539 

MT 67 838 -771 781 1.950 -1.169 

GO 858 4.090 -3.232 3.393 7.064 -3.671 

DF 1.372 3.059 -1.687 5.334 6.149 -815 

C. OESTE 2.392 8.218 -5.826 10.507 16.701 -6.194 

Total 75.017 110.486 -35.469 224.486 292.250 -67.764 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

 Considerando a dinâmica regional, é nitidamente verificado que a maior dinâmica 

migratória estabelecida pelas áreas de influência é com a própria região da qual fazem parte, 

bem como com a UF em que estão inseridas. Outra região que se destaca é a Sudeste, com 

especial destaque para o estado de São Paulo, tanto em termos de ganhos, especialmente, 

quanto de perdas demográficas.  

Esse resultado é reflexo da histórica relação entre o Nordeste e o Sudeste brasileiro 

caracterizado inicialmente pelas elevadas perdas populacionais, e depois pela redução 

significativa destas após os anos 2000, devido tanto às migrações de retorno, que se 

intensificaram após os anos 1980, quanto à interiorização migratória, caracterizada pela 

migração de curtas distâncias. Além disso, neste século vê-se uma nova conformação em um 

dos principais corredores migratórios tradicional, historicamente conformado pelos fluxos 

Nordeste-Sudeste, e agora pelos seus refluxos Sudeste-Nordeste, onde transitam os volumes 

mais elevados da migração do país, com intensas áreas de rotatividade migratória, isto é, 

caracterizas pelo significativo ir e vir (BANINGER, 2012).  

Outro elemento que deve ser incluso para explicar as migrações especialmente no 

contexto nordestino e neste século são as políticas públicas, em especial, de transferência de 
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renda de caráter condicional como o PBF. Portanto, não pode-se negar o papel que tem as 

políticas no cenário das migrações, pois estas foram responsáveis em parte pela migração de 

retorno dos estados do Sudeste para os municípios mais interiorizados da Região Nordeste 

(CAMPOS; REIS; SATHLER, 2017).  

 Comparando as áreas de influência, a AII é que se destaca nos fluxos migratórios com 

as outras regiões do país. Além da relação entre as áreas de influência e o restante dos 

municípios brasileiros, é importante também saber como se dá a dinâmica migratória entre 

estas duas áreas. Dessa maneira, fazendo um balanço das entradas e saídas foi constatado que 

AID possui saldo migratório negativo de mais de 5 mil migrantes. Isso indica que a AII 

apresenta uma atratividade migratória maior em relação a AID. Contudo, quando se analisa o 

Índice de Eficácia Migratória (IEM) vê-se que tanto a AII (0,10) quanto a AID (-0,10) são 

classificadas como áreas de rotatividade migratória, reflexo das significativas entradas e 

saídas de pessoas semelhantes em cada área de influência.  

 Pensando nesta perspectiva é importante verificar a dinâmica migratória entre os 

municípios considerando a situação de domicílio dos habitantes. A Figura 22 mostra o 

percentual de imigrantes com menos de quatro anos de residência no espaço urbano em cada 

município das áreas de influência. Os lugares com menos de 50% do total de migrantes de 

última etapa no urbano, significa uma maior preferência por parte dos migrantes pelo espaço 

rural em vez do urbano. Acima de 50 até 80% preferência pelo urbano, e acima de 80% alta 

preferência pelo urbano.  

 À primeira vista é possível notar que em ambas as áreas o espaço urbano é o de maior 

preferência pela população. Existem apenas poucos espaços onde os migrantes tem uma maior 

preferência pelo rural. Embora de igual maneira a alta preferência pelo urbano (mais de 80% 

dos imigrantes residindo no urbano) também seja pouca, esta é uma das tendências que se 

parece mais plausível de se realizar do que a situação anterior. Esse é um dos resultados que 

vai de encontro com o colocado por Hogan (2005) sobre o processo de urbanização brasileiro 

em seções anteriores, ao mencionar que a urbanização se encontra em marcha em todos os 

lugares.  
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Figura 22: Percentual de migrantes de última etapa no urbano –2006/2010 – AID e AII 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010.  

   

 Na AID, dos municípios com migrantes que registraram alta preferência pelo urbano 

destaca-se o município de Pau dos Ferros com mais de 95% de seus migrantes residindo neste 

espaço. Este município é um dos mais urbanizados do estado do Rio Grande do Norte e um 

dos que apresentam os melhores indicadores de rendimento, o que é reflexo de sua influência 

da rede urbana do interior nordestino. Já na AII, destaca-se Cabedelo (100%) na Paraíba. Foi 

verificado neste município um grau de urbanização elevado (classificado com 

majoritariamente urbano) e alta taxa de crescimento populacional acima de 3% a.a. Outros 

destaques são Bayeux (99,70%) e João Pessoa (99,65%) na Paraíba, Fernando Pedroza 

(98,22%) no Rio Grande do Norte e Juazeiro do Norte no estado do Ceará com 97,92%. Estes 

também são considerados majoritariamente urbanizados, com exceção apenas de Fernando 

Pedroza.  

 Assim, é possível afirmar que grande parte dos migrantes presentes nas áreas de 

influência do Projeto de Transposição reside nos espaços urbanos, especialmente nos 

municípios com maior grau de urbanização e mais desenvolvidos socioeconomicamente, com 
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destaque para os municípios da faixa litorânea (da Paraíba) e do interior (Juazeiro do Norte, 

“antiga” capital regional). Estes fazem parte, portanto, das duas redes urbanas que comandam 

a dinâmica econômica do Nordeste como apontam a literatura regional (DANTAS; 

CLEMENTINO, 2014; IBGE, 2008).  

Tendo em vista o processo de urbanização e sua relação com a dinâmica 

sociodemográfica é importante também verificar o nível de integração urbana municipal de 

cada área de influência por meio da circulação diária de pessoas, tendo como principais 

motivos o descolamento por estudo e/ou trabalho. Assim, é plausível verificar a quantidade de 

pessoas que são migrantes de última etapa com tempo de residência nas áreas de influência a 

menos de 4 anos que praticam deslocamentos pendulares. Isso pode indicar quanto que os 

migrantes (supostamente influenciados pelos efeitos do Projeto de Transposição) contribuem 

com o grau de integração entre os espaços urbanos dentro das áreas de influência. Além de 

ajudar a entender os processos socioespaciais pertinentes as referidas áreas.  

 Dito isso, a Figura 23 apresenta o percentual de migrantes que se deslocam 

diariamente por motivo de estudo e/ou trabalho dentro das áreas de influência. À primeira 

vista é possível notar que há um percentual considerável de migrantes que praticam 

deslocamentos pendulares. Estes movimentos, quando somada as duas áreas de influência, 

parecem ser mais intensos nos municípios mais interiorizados com destaque para aqueles mais 

próximos aos eixos da transposição. A significativa circulação de pessoas nestes espaços 

indica que estamos na direção de espaços sertanejos mais urbanizados, com uma dinâmica 

demográfica mais intensa em termos mobilidade espacial da população. Esse resultado 

também pode ser reflexo da maior participação da população em idade ativa verificada em 

ambas as áreas de influência constatada em seções anteriores.  
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Figura 23: Percentual de migrantes que pendulam, segundo o local de residência – AID 

e AII - 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

Na AID todos os municípios apresentaram mais de 35% dos migrantes que praticam 

movimentos pendulares por motivo de estudo e/ou trabalho, com exceção apenas de Bom 

Jesus na Paraíba que registrou apenas 27,96%. Este município possui entre 5 e 10 habitantes, 

e é caracterizado como predominantemente rural. É 32 o número de municípios que contém 

mais de 59% de seus migrantes praticando movimentos pendulares. Na AII, por sua vez, 

apenas 3 municípios possuem menos de 36%, aproximadamente, de seus migrantes praticando 

movimentos pendulares. Esses mesmos municípios, foram classificados com grau de 

urbanização abaixo dos 50%, o que indica que são mais rurais que urbanos. E é 130 o número 

de municípios com mais de 59% de seus migrantes praticando movimentos pendulares. 

Portanto, essa movimentação de pessoas se dá espacialmente nos espaços mais urbanizados 

do sertão nordestino.  

Neste contexto, é imprescindível verificar quais municípios se destacam em termos de 

mobilidade pendular por motivo de estudo e trabalho segundo o local de destino dentro de 
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cada área de influência. As Figuras 24 (estudo) e 25 (trabalho) trazem resultados nesse 

contexto para as áreas de influência.  

A Figura 24 mostra que são poucos os municípios que concentram o volume dos 

deslocamentos intermunicipais em ambas as áreas motivados por questões de estudo. Na AID, 

dos movimentos por motivo de estudo Cajazeiras na Paraíba é o que mais recebe pessoas em 

relação aos demais municípios desta área. Em termos numéricos, do total dos deslocamentos 

diários dentro da AID ele recebe 40,08%, enquanto os demais apresentam pequena 

participação não ultrapassando os 10,02%. Esse resultado vai de encontro ao colocado por 

Dantas, Clementino e França (2015), ao mencionarem que a cidade de Cajazeiras vem 

desempenhando papel importante na rede urbana do sertão nordestino.  

 

Figura 24: Participação municipal nos deslocamentos pendulares por motivo de estudo, 

segundo o local de destino – AID e AII – 2010 

 

Nota: Retirei da AII o município de João Pessoa por uma das capitais, visto que sua força atração tanto por 

motivo de estudo quanto de trabalho se mostrou muito elevada em relação aos demais municípios.  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

  

 Na AII, são poucos os municípios que se destacam, com a maioria tendo participação 

relativamente baixa nos deslocamentos por motivo de estudo, não ultrapassando os 4%. 
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Campina Grande na Paraíba é o que se sobressai em relação aos demais municípios, visto que 

das pessoas que pendulam dentro da AII ele recebe a maior proporção (15,26%) em 

detrimento dos demais municípios. Além de ser um dos municípios com maior volume de 

habitantes da Paraíba, ele se destaca como um dos principais polos industriais do Nordeste, na 

geração de empregos neste estado, e como um dos melhores centros universitários do país 

(DANTAS; CLEMENTINO, 2014). Com participação entre 7,64 e 11,45% tem-se os 

municípios de Patos neste mesmo estado, Mossoró no Rio Grande do Norte, Crato e Juazeiro 

do Norte no estado do Ceará. Estes municípios também apresentam significativa relevância do 

ponto de vista socioeconômico, histórico e espacial, por serem polos de desenvolvimento de 

grande importância para o sertão nordestino (DANTAS; CLEMENTINO, 2014). Ainda no 

estado do Ceará, destaca-se o município de Limoeiro do Norte, com uma participação apenas 

de 4,28%.   

 No que diz respeito a pendularidade por motivo de trabalho (Figura 25) observa-se 

uma nova distribuição espacial especialmente na AID. Diferente do motivo por estudo, o por 

trabalho nesta área apresenta-se menos concentrado, o que resulta em diferentes pontos de 

atração, mas ainda com destaque para Cajazeiras que ressalta ainda mais seu papel na rede 

urbana da região.  
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Figura 25: Participação municipal nos deslocamentos pendulares por motivo de 

trabalho, segundo o local de destino – AID e AII - 2010 

 

Nota: Retirei da AII o município de João Pessoa por uma das capitais, visto que sua força atração tanto por 

motivo de estudo quanto de trabalho se mostrou muito elevada em relação aos demais municípios.  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

Na AII a distribuição quase não se altera quando comparado com motivo por estudo, 

havendo a saída de destaque do município de Crato, Limoeiro do Norte e Patos e a entrada de 

Baieux, Cabedelo e Santa Rita na Paraíba. Juazeiro do Norte, Mossoró e Campina Grande 

permanecem também como destaques na atração por pessoas que pendulam por motivo de 

trabalho. O que corrobora com a justificativa apresentada anteriormente quanto ao papel 

desses municípios no processo de desenvolvimento socioeconômico do sertão nordestino.  

Portanto, os resultados corroboram com a literatura que relatam que estes movimentos 

não são mais tão restritos aos espaços metropolitanos (FUSCO; OJIMA, 2015; OJIMA, 2016; 

OJIMA; MARANDOLA JR., 2012a, 2016). Embora o espaço em estudo não tenha as mesmas 

qualificações daquelas aglomerações, já é possível apontar características semelhantes que 

vem emergindo gradualmente nas cidades do sertão nordestino, como os deslocamentos 

diários. Quanto a migração, ainda é perceptível de forma clara a relação que o Semiárido 

ainda guarda com a Região Sudeste do país. Das duas áreas de influência, a AII é que 
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estabelece a maior relação nas trocas migratórias. E quando se verifica a relação entre estas 

últimas, destaca-se a AII como mais atrativa. Embora a AID não se destaque em termos de 

atratividade populacional, ela é a que tem mostrado os melhores resultados relativos em 

termos de migração recente. Este resultado pode está associado a combinação do processo de 

urbanização, já em marcha nos municípios do interior sertanejo com certa centralidade 

econômica, com os impactos do Projeto de Transposição, que vem a contribuir com a 

aceleração deste processo.   

 

4.2 Cenários da Vulnerabilidade Sociodemográfica no Sertão Nordestino 

 

Tendo em vista os resultados para a mobilidade populacional até o momento, é 

plausível indagar o quanto que eles podem refletir na vulnerabilidade sociodemográfica das 

áreas de influência do Projeto de Transposição. Para termos possíveis indicativos iniciais 

desta associação, foi feita uma comparação de cenários, onde em um primeiro momento estará 

inclusa toda a população (Observado), e em um segundo momento onde a população migrante 

de última etapa com menos de quatro anos de residência não estará presente (Alternativo). 

Para tanto, foi adotado o Índice de Vulnerabilidade Sociodemográfica (IVSD) nos dois 

cenários, desenvolvido especificamente para análise espacial das áreas de influência do 

empreendimento (mais detalhes ver seção metodológica).  

Os mapas dos índices e seus respectivos cenários estão listados na seguinte ordem, 

para cada área de influência: IVSD dimensão CF, IVSD dimensão CH, IVSD dimensão CS e 

o IVSD geral. Assim, caso haja melhoras no IVSD dos municípios de um cenário para o 

outro, é possível supor que a população migrante possui maior carência de ativos como redes 

de contato, educação e/ou moradia, isto é, de capital social, humano e físico; o que estava 

comprometendo a composição social dos espaços urbanos. Esse resultado implica em menor 

capacidade de resposta e de adaptação pela população migrante aos riscos sociodemográficos 

existentes no local de destino. Caso contrário, mostra-se que a população migrante possui um 

melhor conjunto de ativos e oportunidades e, consequentemente, melhores condições de 

resposta e adaptação.  

A Figura 26 refere-se ao IVSD dimensão CF para a AID. É válido lembrar que essa 

dimensão é formada por quatro fatores: i) Condição da ocupação domiciliar; ii) Deficiência na 

infraestrutura domiciliar; iii) Condição socioeconômica da mobilidade diária; e iv) Carência 

na infraestrutura hídrica. Além disso, essa ordem obedece ao percentual da variância 
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explicada, a qual foi utilizada como peso para elaboração do IVSD. Isso quer dizer que os 

primeiros fatores apresentam maior percentual explicativo, e consequentemente os maiores 

pesos.  

Considerando o volume de municípios em cada cenário, segundo as classificações do 

IVSD da dimensão CF, vê-se que o número de municípios com baixa vulnerabilidade 

aumentou de 10 para 13; com média baixa de 35 para 37; com média alta reduziu de 26 para 

20; e com alta aumentou de 15 para 16 municípios, ou seja, apenas 1. De modo geral, esses 

resultados indicam que houve melhorias na AID após a exclusão da população migrante da 

análise. Esse resultado, portanto, vai de encontro com a hipótese considerada neste estudo, de 

que a mobilidade populacional intensifica a vulnerabilidade sociodemográfica. 

 

Figura 26:  IVSD da dimensão Capital Físico, segundo cenários de vulnerabilidade 

sociodemográfica – AID – 2010  

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

Já considerando a transição dos municípios dentro da classificação do IVSD, no mapa 

é perceptível a mudança na distribuição espacial. No Cenário 1, a maioria dos municípios com 

média alta e alta vulnerabilidade são aqueles mais próximos aos eixos da transposição, ao 

passo que boa parte dos municípios mais afastados registraram grau de vulnerabilidade média 
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baixa e baixa. Dos municípios mais próximos aos eixos, Baixio do estado do Ceará e 

Bernardino Batista da Paraíba se destacam por registrarem baixa vulnerabilidade.  

No cenário 2 observa-se pouca variação na distribuição espacial da vulnerabilidade. 

Considerando os eixos da transposição, dos municípios mais diretamente afetados, é possível 

constatar que a vulnerabilidade se intensifica quando a população migrante é excluída da 

análise. Essa situação é atribuída aos municípios de Cabrobó e Mirandiba em Pernambuco e 

Umarí no estado do Ceará, que passaram a registrar alta vulnerabilidade. Os migrantes 

possuem, portanto, papel importante para a melhoria do cenário da vulnerabilidade 

sociodemográfica destes municípios. Tendo em vista a composição desta dimensão, isso 

mostra que os migrantes têm melhores condições de moradia, de consumo, assim como 

melhores formas de deslocamento. O acesso a habitação, condição básica de sobrevivência, 

permite ao indivíduo acessar outras oportunidades que não eram possíveis sem este ativo. 

Segundo Kaztman (1999), este ativo é um bem estratégico fundamental para a vida familiar, 

em especial, nos espaços urbanos, pois seu uso permite melhores condições de vida de caráter 

intergeracional, além de servir como ponto de apoio para outros membros da família para 

lograrem êxito em um espaço com maior leque de oportunidades.  

Contudo, a maior parte dos municípios registra situação inversa, ou seja, redução do 

grau de vulnerabilidade após a exclusão da população migrante. Os principais casos referem-

se aos municípios de Milagres e Alto Santo no estado do Ceará, que saíram de uma situação 

de alta vulnerabilidade (cenário 1) para média alta (cenário 2). Além desses, tem aqueles que 

passaram de média baixa para baixa vulnerabilidade como São Rafael, São José da Penha e 

Santa Helena do Rio Grande do Norte e Cabeceiras na Paraíba. Portanto, a melhora do IVSD 

da dimensão CF para estes municípios indica que as condições habitacionais, de deslocamento 

e de acesso aos serviços públicos básicos são mais precárias para a população migrante com 

menos de 4 anos de residência na AID. Esse resultado vai de encontro com o colocado por 

Hogan (2005), ao mencionar que os migrantes mais recentes encontrariam maiores 

dificuldades de adaptação no local de destino.  

No que se refere ao IVSD da dimensão Capital Humano (Figura 27), este é composto 

por quatro fatores: i) Carência de capital humano; ii) Condição de saúde crítica; iii) Capital 

humano feminino precário; e iv) Capital humano ocioso. Como já mencionado, essa ordem 

corresponde ao percentual da variância explicada do maior para o menor.  

Ao verificar o volume de municípios em cada classificação do IVSD da dimensão CH, 

vê-se que de um cenário para o outro o número de municípios com baixo IVSD passa de 10 
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para 13; com médio baixo de 29 para 33; com médio alto de 40 para 33; e com alto IVSD o 

número de municípios nesta condição permanece em 7 nos dois cenários. De modo geral, 

esses resultados também apontam para uma menor vulnerabilidade quando se é retirada a 

mobilidade populacional.  

 

Figura 27:  IVSD da dimensão Capital Humano, segundo cenários de vulnerabilidade 

sociodemográfica – AID – 2010  

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

Essa melhora é verificada especialmente na parte inicial dos eixos da transposição, isto 

é, nos municípios mais próximos ao Rio São Francisco, visto que se verifica a gradual 

transição para a cor verde ao mudar de cenário. É nesses espaços onde foi previsto os 

impactos mais significativos em termos de mobilização de mão de obra. Portanto, onde se 

verificou a melhoria do IVSD, é possível afirmar que a mobilidade populacional corresponde 

a um grupo de população com carência de capital humano e com saúde debilitada, bem como 

em situação precária ou ociosa. Isso mostra o quanto crítico é o capital humano da população 

migrante, o que denota dificuldades de resposta e de adaptação ao local de destino, o que 

remete a maiores desvantagens sociais. Assim, é preciso um conjunto de estratégias que 



   
 

130 
 
 

possam agir contra a reprodução da pobreza e, dessa maneira, possibilitar a mobilidade social 

dos indivíduos e das famílias sertanejas.  

Apenas os municípios de Umari (CE) e Monte Horebe (PB), próximos aos eixos da 

transposição, registraram alto IVSD. Esse tipo de situação nos parece mais seleta, visto que 

prevalece os casos em que a vulnerabilidade reduz com a saída da população migrante.  

No que concerne ao IVSD da dimensão Capital Social (Figura 28), foi definida pela 

análise fatorial três fatores que melhor explicam os dados originais. Os fatores foram: i) 

Condição de desproteção social; ii) Condição assistencial; e iii) Condição ocupacional 

precária.  

O número de municípios em cada classificação do IVSD da dimensão CS em cada 

cenário é apresentado a seguir: i) baixa vulnerabilidade passou de 24 para 8; média baixa 

vulnerabilidade passou de 40 para 30; média alta vulnerabilidade passou de 16 para 37; e alta 

vulnerabilidade passou de 6 para 11 municípios. 

 

Figura 28:  IVSD da dimensão Capital Social, segundo cenários de vulnerabilidade 

sociodemográfica – AID – 2010  

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 
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No cenário 1, o número de municípios com média alta e alta vulnerabilidade são 

poucos, mas quando se verifica o segundo cenário é perceptível o crescimento do número de 

municípios nestas classificações. A justificativa para esse mapa de vulnerabilidade pode ser 

explicada especialmente pela maior desproteção social e assistencial da população 

caracterizada como não migrante. Assim, os migrantes com menos de quatro anos de 

residência apresentam melhores condições de proteção social e assistencial, bem como 

melhores condições ocupacionais. Ao atentarmos para o colocado por Campos, Reis e Sathler 

(2017), que trata da migração de retorno para os municípios do interior do semiárido, pode ser 

encarada como uma das justificações para tal situação. 

Por fim, pensando em um quadro mais geral da vulnerabilidade sociodemográfica, 

considerando as três dimensões, é perceptível no primeiro cenário poucos municípios nos 

extremos do IVSD (Figura 29). Nesse contexto, apenas três municípios apresentaram baixa 

vulnerabilidade e dois municípios alta vulnerabilidade.   

 

Figura 29: IVSD geral, segundo cenários de vulnerabilidade sociodemográfica – AID – 

2010  

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 
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No cenário 2, apenas São Francisco do Oeste (RN) ficou com baixa vulnerabilidade e 

Ibimirim (PE) com alta. A maioria concentra-se entre a vulnerabilidade média baixa e média 

alta. Embora verifique alguns municípios que apresentaram melhora no IVSD neste cenário, a 

maioria registrou piora no referido índice. Considerando os índices já analisados, isto é, para 

cada dimensão, é possível concluir que o IVSD da dimensão CS apresentou maior peso nos 

resultados do IVSD geral. Portanto, isso quer dizer que os migrantes recentes, com menos de 

4 anos de residência, possuem maior proteção social e assistencial, assim como melhores 

condições ocupacionais; características estas que colocam os municípios em maior grau de 

vulnerabilidade quando excluída a migrante. Contudo, essa população ainda possui condições 

de habitabilidade e de capital humano relativamente precárias.  

Feita a análise da vulnerabilidade sociodemográfica para a AID, também será feito o 

mesmo processo para a AII. Para dimensão CF, o IVSD praticamente não muda a distribuição 

espacial entre os municípios da AII quando se altera o cenário (Figura 30). Em termos 

numéricos, na classificação de baixa vulnerabilidade encontra-se 153 no primeiro cenário e 

174 no segundo; na classificação de média baixa 141 e 126, respectivamente; na média alta 12 

e 6, respectivamente; e na classificação de alta vulnerabilidade permanece apenas 1 em ambos 

os cenários. Dessa maneira, pode-se afirmar que a saída da população migrante com menos de 

quatro anos de residência melhorou o cenário de vulnerabilidade sociodemográfica da AII.  

Considerando os fatores para esta dimensão: i) Condição estrutural do domicílio; ii) 

Deficiência na infraestrutura domiciliar; iii) Carência na infraestrutura hídrica; iv) Condição 

da mobilidade pendular; e v) Carência na infraestrutura de esgotamento sanitário, e o 

percentual da variância explicada por cada um, é possível afirmar que no primeiro cenário há 

uma maior densidade de pessoas por dormitório em domicílios próprios em aquisição ou 

mesmo em domicílio tipo cômodo (espaço caracterizado pelo uso comum de instalações, 

banheiro e cozinha, e por ser utilizado para diversas funções como dormir, cozinhar e 

trabalhar). Além disso, o poder aquisitivo para compra de bens duráveis e mesmo o acesso a 

serviços básicos são críticos.  
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Figura 30: IVSD da dimensão Capital Físico, segundo cenários de vulnerabilidade 

sociodemográfica – AII – 2010  

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

No segundo cenário, no primeiro fator, a condição de alugado apresenta maior 

relevância em relação aos domicílios tipo cômodo. Essa foi uma das principais mudanças 

nesta dimensão, o que pode explicar em parte a melhora do cenário da vulnerabilidade 

sociodemográfica da AII. É válido salientar que domicílios alugados estão susceptíveis as 

condições do mercado. Flutuações na renda e no mercado imobiliário pode pôr em risco a 

população residente naquelas ocupações. Portanto, o destaque permanece com João Pessoa na 

Paraíba ao se mostrar nesta dimensão em ambos os cenários com alta vulnerabilidade 

sociodemográfica, embora seja uma das redes urbanas da faixa litorânea caracterizada com as 

melhores atividades econômicas e serviços superiores (DANTAS; CLEMENTINO, 2014). 

Isso denota que a gestão municipal no atendimento aos serviços básicos tem sofrido 

dificuldades em acompanhar o rápido processo de urbanização que afeta indiscriminadamente 

a população, seja aquela com pouco tempo de residência ou aquela que já se encontrava ali a 

mais tempo, sendo que os maiores impactos recaem sobre aqueles que já se encontram em 

desvantagem social (MCGRANHAN; MARTINE, 2010). São questões como essa que 
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impedem, por exemplo, o aproveitamento do bônus demográfico registrado nas áreas de 

influência.  

Na dimensão Capital Humano, o IVSD revelou que boa parte dos municípios 

aumentou seu grau de vulnerabilidade na mudança de cenário (Figura 31). Em termos 

numéricos, isto é, o número de municípios em cada classificação e por cenário, saiu de 16 

para 13 na classificação baixa vulnerabilidade; de 136 para 104 na classificação média baixa; 

de 141 para 153 na classificação média alta; e de 14 para 37 na classificação alta. Nos mapas 

esse contexto fica mais visível, já que as tonalidades de cores mudam significativamente 

quando se muda de cenário.  

 

Figura 31: IVSD dimensão Capital Humano, segundo cenários de vulnerabilidade 

sociodemográfica – AII – 2010  

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

Tendo em vista que esta dimensão é formada pelos fatores carência de capital humano, 

condição de saúde crítica e capital humano ocioso, pode-se dizer que a qualidade do capital 

humano dos migrantes com menos de 4 anos de residência seja mais elevada que as do 

restante da população. Uma possível justificativa é que a AII por apresentar uma maior 

dinâmica migratória com as outras regiões do país, especialmente com o Sudeste, é provável 
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que os imigrantes recentes sejam mais qualificados. Além disso, tem-se em consonância as 

ações habilitadoras dos indivíduos, como o acesso à educação superior que, nos anos 2001-

2010, vinha se expandindo no interior do Nordeste, derivada de uma estratégia de 

desenvolvimento nacional (FUSCO; OJIMA, 2016). Como uma das consequências dessa 

expansão, Fusco e Ojima (2016, p. 2) relatam que “[...] além de oferecer a oportunidade aos 

residentes dos municípios contemplados com infraestrutura e recursos humanos para aceder 

ao ensino universitário, esse processo permitiu a residentes de municípios vizinhos, por meio 

do movimento pendular, a mesma opção [...]”. Enquanto que o número de matrículas nas IES 

(Instituições de Ensino Superior) das capitais do Nordeste cresceu 9,0% a.a., no interior esse 

crescimento foi de 11,1% a.a., superando inclusive o ritmo registrado pelo país (7,3% a.a.) 

(FUSCO; OJIMA, 2016).  

Como já mencionado por Rodriguez (2006), o investimento especialmente em saúde e 

educação é tido como fator-chave para redução da vulnerabilidade, pois fornecem 

simultaneamente a capacidade de prevenção, resposta e adaptação aos riscos sociais. 

Corroborando com o exposto, a educação pode proporcionar maior proteção e seguridade aos 

membros da família, já que, por exemplo, a educação do chefe pode operar como fonte de 

capital social fundamental para seus filhos, podendo, dessa maneira, gerar ascensão social 

(KAZTMAN, 1999). 

Por seu turno, o IVSD dimensão Capital Social (Figura 32) apresenta um quadro 

diferente de vulnerabilidade. É possível notar no mapa que a vulnerabilidade de grande parte 

dos municípios se arrefece no segundo cenário. O número de municípios passa de 23 para 55 

na classificação baixa; de 138 para 185 na classificação de média baixa; de 136 para 65 na 

classificação média alta; e de 10 para 2 na classificação alta.  
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Figura 32: IVSD dimensão Capital Social, segundo cenários de vulnerabilidade 

sociodemográfica – AII – 2010  

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

Considerando a composição desta dimensão, os fatores foram: i) Condição 

socioeconômica desfavorável; ii) Capital social assistencial; iii) Desvantagem feminina; e iv) 

Desproteção assistencial. Dessa maneira, visto que verificou-se melhora do IVSD no segundo 

cenário em boa parte dos municípios da AII, pode-se afirmar que a população migrante possui 

uma maior carência de capital social. Isso denota uma maior dificuldade de resposta e 

adaptação ao local de destino embora possua condições de capital humano relativamente 

melhores.  

É válido salientar que há casos em que a situação foi inversa como pode ser destacado 

pelo município Serra do Mel no Rio Grande do Norte, que saiu da classificação de média 

baixa vulnerabilidade (cenário 1) para alta vulnerabilidade (cenário 2). O que denota uma 

maior adaptação dessa população migrante neste município, levando a ter melhores condições 

econômicas e assistenciais.  

Por fim, considerando o peso de cada dimensão apresentada anteriormente para AII, o 

IVSD geral mostra que há melhora substancial da vulnerabilidade sociodemográfica (Figura 

33). O número de municípios na classificação baixa passou de 12 para 15; na classificação 
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média baixa de 234 para 253; na classificação média alta de 61 para 39; e na classificação alta 

não foi registrado nenhum caso seja no primeiro ou no segundo cenário.  

 

Figura 33: IVSD geral, segundo cenários de vulnerabilidade sociodemográfica – AII – 

2010  

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

A dimensão CF foi a que mais contribuiu para os resultados do IVSD geral, seguida da 

CS. Portanto, isso quer dizer que a população migrante que reside nos espaços urbanos da AII 

do Projeto de Transposição apresenta maiores dificuldades de adaptação, haja vista sua 

carência habitacional, assim como as dificuldades de relação com o mercado e o Estado, 

apesar do ativo capital humano ter se mostrado relativamente melhor nas áreas em apreço.  

Em síntese, a dimensão Capital Físico foi a única a apresentar cenários semelhantes 

entre as áreas de influência, visto que a chegada da população migrante nestas áreas 

intensificou o quadro de vulnerabilidade sociodemográfica. As divergências de cenários ficam 

por parte da dimensão Capital Social e Capital Humano. Enquanto na AID a vulnerabilidade 

da dimensão Capital Social parece ter reduzido com a presença de migrantes, na AII verifica-

se situação inversa. Na dimensão Capital Humano ocorre o mesmo, mas na AID a 

vulnerabilidade aumenta, ao passo que na AII ela reduz com a presença de migrantes de 
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última etapa a menos de 4 anos de residência. Portanto, os maiores desafios que competem as 

duas áreas de influência correspondem as deficiências na infraestrutura domiciliar, as 

questões ligadas as formas de ocupação do domicílio, bem como as relacionadas a recursos 

financeiros, bens duráveis e ao deslocamento de pessoas vulneráveis a pobreza.  

A combinação destas dimensões em um único índice (IVSD geral) revelou que a AID 

segue um padrão espacial mais fidedigno entre a mobilidade populacional e a vulnerabilidade 

sociodemográfica, seguindo os eixos da transposição, do que a AII. A forma como o IVSD 

geral da AII está distribuída e considerando os cenários propostos, é possível afirmar que os 

municípios que a compõe não sentem de maneira clara os efeitos provocados pelo Projeto de 

Transposição. Isso mostra que essa área poderia ser desconsiderada como de influência do 

empreendimento como é defendida pelo EIA-RIMA, o que é resultado dos critérios de 

definição não demográficos.  

Assim, a AII poderia ser desconsiderada das análises posteriores. Além disso, a AID 

também poderia ser submetida a algumas mudanças para definir de forma mais clara a 

influência sociodemográfica do Projeto de Transposição. Entretanto, para fins analíticos no 

intuito de confirmar tais apontamentos ainda continuaremos com o recorte definido pelo EIA-

RIMA de ambas as áreas.  

 

4.3 Associação Espacial: mobilidade populacional vs vulnerabilidade 

sociodemográfica 

 

No intuito de verificar inicialmente o comportamento da variabilidade espacial do 

IVSD, isto é, de verificar o quanto que os municípios são parecidos com seus vizinhos 

próximos e diferentes dos mais distantes, foi adotado o Índice Local de Moran (LISA) 

univariado. A Figura 34 apresenta o mapa dos agrupamentos espaciais estatisticamente 

significantes para o IVSD geral considerando as duas áreas de influência do Projeto de 

Transposição. A autocorrelação em ambas as áreas foi positiva, o que resultou em 

agrupamentos Alto-Alto e Baixo-Baixo.   

Na AID, existem dois clusters de destaque para o IVSD, os agrupamentos Baixo-

Baixo (municípios que possuem baixa vulnerabilidade sociodemográfica cercados por 

municípios também com baixa vulnerabilidade) e o Baixo-Alto (municípios assinalados com 

baixo IVSD circunvizinhos a municípios com elevado IVSD). O primeiro agrupamento 

envolve nove municípios (Pau dos Ferros, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, 

Jucurutu, São Fernando e Jardim de Piranhas no Rio Grande do Norte; e Cabeceiras, Caraíba 
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e Barra de São Miguel na Paraíba), assim como o segundo (Parnamirim, Salgueiro, Floresta, 

Betânia e Sertânia em Pernambuco; Jati e Brejo Santo no Ceará; e Piancó e Pombal na 

Paraíba).  

 

Figura 34: Indicador de Autocorrelação Espacial – Mapa de Clusters LISA univariado 

para o IVSD geral – AID e AII – 2010  

 
Nota: Apenas os municípios com significância superior a 95% são apresentados. Além disso, quatro municípios 
da AII foram excluídos por não fazerem fronteira com o restante dos municípios desta área, isto é, por não terem 

vizinhos. Os municípios foram: Santa Filomena (PB); Abaiara (CE); Carrapateira (PB); e São José da Lagoa 

Tampada (PB).  

O valor do Índice de Moran foi de 0,189 para a AID e 0,398 para a AII.  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

 O agrupamento de maior interesse é o Alto-Alto, que nessa área de influência é 

composto pelos municípios de Verdejante e São José do Belmonte em Pernambuco. Segundo 

o Consórcio Energy Brasil et al. (2004), Verdejante é um dos municípios que o Projeto de 

Transposição terá impacto mais elevado devido, em especial, a mobilização de mão de obra, e 

São José do Belmonte, por sua vez, faz fronteira com este município. Esse resultado 

evidencia, portanto, que estes municípios requerem maior atenção por parte da gestão pública. 

Na AII, os agrupamentos de destaque são o Alto-Alto e o Baixo-Baixo, reflexo da 

forte autocorrelação positiva. O primeiro agrupamento, assinalado pela alta vulnerabilidade 
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sociodemográfica, encontra-se em especial próximo aos eixos da transposição, o que pode ser 

resultado do percentual significativo de migrantes recentes nessas proximidades. Sabendo que 

a dimensão CS tem maior peso na formação deste índice, é possível afirmar que a população 

presente neste espaço possuí proteção assistencial e social precária. O segundo agrupamento 

encontra-se especialmente no estado Rio Grande do Norte, sendo um deles localizado na 

fronteira com o Ceará, estando incluso o município de Mossoró (RN), e o outro na fronteira 

com a Paraíba, estando incluso alguns municípios da região do Seridó (RN). Os municípios 

citados, já foram mencionados em seções anteriores por se destacarem pelos melhores 

rendimentos per capita. Esses recursos dão o indicativo de maior proteção social, já que é 

uma das principais ferramentas no combate à pobreza. Além disso, é válido mencionar que o 

município de Mossoró é referência na fruticultura irrigada, com distribuição a nível nacional e 

global (DANTAS; CLEMENTINO, 2014). 

Já para verificar a correlação espacial entre a mobilidade populacional e a 

vulnerabilidade sociodemográfica, considerando as três dimensões de ativos dessa 

abordagem, para cada área de influência (AID e AII), foi adotado o LISA bivariado. A 

variável utilizada para representar a mobilidade populacional foi a proporção de migrantes 

com menos de 4 anos residentes no urbano, visto que engloba até aqueles que também 

praticam deslocamentos pendulares. Já para representar a vulnerabilidade sociodemográfica 

foi adotado o IVSD geral e suas dimensões.  

O LISA bivariado possibilita identificar intuitivamente se os valores de uma variável 

observada em um município guardam uma associação com os valores de outra variável 

observada em municípios vizinhos. Considerando as duas variáveis anteriormente 

mencionadas, é possível verificar se a proporção de migrantes em um município está 

associada à vulnerabilidade sociodemográfica em municípios vizinhos. No capítulo anterior 

viu-se que, a partir da criação de cenários, a mobilidade populacional interfere nos resultados 

da vulnerabilidade sociodemográfica. 

A Figura 35 apresenta os agrupamentos espaciais estatisticamente significativos da 

relação entre a mobilidade populacional e o IVSD da dimensão CF.  Iniciando pela AID, os 

clusters caracterizados como Alto-Alto localizados nos dois eixos da transposição, exibem 

municípios que possuem alta proporção de migrantes rodeados por municípios também com 

elevada vulnerabilidade sociodemográfica. Esse resultado reflete, portanto, autocorrelação 

espacial local positiva, o que reafirma a hipótese desta pesquisa.  
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Figura 35: Indicador de Autocorrelação Espacial – Mapa de Clusters LISA bivariado 

para mobilidade populacional e IVSD dimensão Capital Físico – AID e AII – 2010  

 
Nota: Apenas os municípios com significância superior a 95% são apresentados. Além disso, quatro municípios 

da AII foram excluídos por não fazerem fronteira com o restante dos municípios desta área, isto é, por não terem 
vizinhos. Os municípios foram: Santa Filomena (PB); Abaiara (CE); Carrapateira (PB); e São José da Lagoa 

Tampada (PB).  

O valor do Índice de Moran foi de -0,083 para a AID e 0,027 para a AII.  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

Um outro cluster que chama atenção encontra-se na fronteira entre a Paraíba e 

Pernambuco caracterizado como Baixo-Baixo: municípios com baixa proporção de migrantes 

cercados por municípios com baixo IVSD. Dos clusters em transição, o Baixo-Alto mostra os 

municípios com baixa proporção de migrantes circunvizinhos a municípios com elevado 

IVSD. No caso do cluster caracterizado como Alto-Baixo, este revela municípios com alta 

proporção de migrantes rodeados por municípios com baixo IVSD.  

Portanto, na AID, os clusters predominantes são o Alto-Alto e o Baixo-Alto. Assim, as 

associações espaciais com altas proporções de migrantes e elevado IVSD, relativo as 

condições habitacionais, assim como os demais fatores que compõe esta dimensão, estão 

predominantemente localizadas no eixo leste do Projeto de Transposição, o que indica forte 

relação positiva local entre estas duas variáveis. 
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Apesar das pequenas cidades terem melhor capacidade de planejar e ordenar as 

políticas urbanas (OJIMA; MARANDOLA JR., 2012b), nos municípios do cluster descrito 

anteriormente, onde a urbanização está em ascensão, a migração parece agravar as limitações 

ao planejamento municipal no atendimento as demandas de infraestrutura, como habitação e 

saneamento básico.  

 Quanto a AII, é visível uma certa dispersão dos agrupamentos espaciais. Esse 

resultado deve-se à baixa correlação espacial do LISA que foi próximo a 0 (zero), mas que 

por ter sido positiva há ainda um número substancial de municípios em agrupamentos Alto-

Alto especialmente e Baixo-Baixo. No que se refere aos agrupamentos Alto-Alto, estes estão 

localizados próximos ao eixo norte. Esse agrupamento mostra que há municípios com 

proporções elevadas de migrantes cercados por vizinhos com valores também altos do IVSD, 

o que sugere, portanto, um cluster espacialmente semelhante nas duas variáveis, ou seja, 

existe uma forte relação positiva “local” entre estas duas variáveis. Assim, as limitações 

verificadas na AID também são evidenciadas na AII, especialmente nos municípios mais 

próximos a AID.  

  Na correlação entre a mobilidade populacional e o IVSD da dimensão Capital 

Humano (Figura 36), é possível notar nas duas áreas de influência que poucos municípios 

apresentaram correlação espacial significativa estatisticamente. No caso da AID, devido a 

isso, o padrão de distribuição espacial de autocorrelação tem característica de arranjo espacial 

disperso. Dos municípios com correlação estatisticamente significativa, o indicador LISA 

apresentou autocorrelação positiva, o que levou a registrar agrupamentos espaciais 

caracterizados como Alto-Alto. O agrupamento Alto-Alto possuí maior número de 

municípios, o que é reflexo da forte correlação positiva entre a proporção de migrante e o 

IVSD da dimensão CH. Esse resultado evidencia a deficiência na prestação de serviços 

sociais, como educação e saúde, sendo necessário, dessa maneira, investimento em escolas e 

obras de urbanização.  
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Figura 36: Indicador de Autocorrelação Espacial – Mapa de Clusters LISA bivariado 

para mobilidade populacional e IVSD dimensão Capital Humano – AID e AII – 2010  

 
Nota: Apenas os municípios com significância superior a 95% são apresentados. Além disso, quatro municípios 

da AII foram excluídos por não fazerem fronteira com o restante dos municípios desta área, isto é, por não terem 
vizinhos. Os municípios foram: Santa Filomena (PB); Abaiara (CE); Carrapateira (PB); e São José da Lagoa 

Tampada (PB).  

O valor do Índice de Moran foi de 0,111 para a AID e -0,072 para a AII.  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

 Já na AII o índice LISA registrou autocorrelação negativa próxima a 0 (zero) o que 

implica na formação de clusters caracterizados como Alto-Baixo ou Baixo-Alto. Neste caso, 

os classificados como Alto-Baixo destacam-se na AII, o que mostra que há municípios com 

alta proporção de migrantes circunvizinhos a municípios com baixo IVSD da dimensão CH. 

Portanto, esse resultado aponta que há uma forte correlação negativa “local” entre estas duas 

variáveis.  

 É válido ressaltar que há um agrupamento de municípios classificados como Alto-Alto 

próximo ao eixo norte da transposição. São municípios, portanto, com elevada proporção de 

pessoas migrantes cercados por municípios com alto IVSD da dimensão CH. Um outro, com 

essa mesma classificação, encontra-se entre Campina Grande (PB) e João Pessoa (PB). Esses 

dois espaços fazem parte da rede urbana mais dinâmica do Nordeste, e as condições dos 
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municípios entre eles pode ser reflexo desse dinamismo, já que Campina Grande e João 

Pessoa foram destaques na mobilidade pendular por motivo de trabalho.     

 No que diz respeito a correlação estabelecida entre a mobilidade populacional e o 

IVSD da dimensão Capital Social (Figura 37), ambas as áreas registraram correlação espacial 

negativa, visto que há um maior número de agrupamentos caracterizados como Baixo-Alto ou 

Alto-Baixo.   

 

Figura 37: Indicador de Autocorrelação Espacial – Mapa de Clusters LISA bivariado 

para mobilidade populacional e IVSD dimensão Capital Social – AID e AII – 2010  

 
Nota: Apenas os municípios com significância superior a 95% são apresentados. Além disso, quatro municípios 

da AII foram excluídos por não fazerem fronteira com o restante dos municípios desta área, isto é, por não terem 

vizinhos. Os municípios foram: Santa Filomena (PB); Abaiara (CE); Carrapateira (PB); e São José da Lagoa 

Tampada (PB).  

O valor do Índice de Moran foi de -0,063 para a AID e -0,118 para a AII.  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

 Na AID, a forte correlação entre a mobilidade populacional e a vulnerabilidade 

sociodemográfica da dimensão CS encontra-se nos municípios de Cabrobó, Salgueiro e 

Floresta no estado de Pernambuco, os quais são mais próximos ao Rio São Francisco onde 

iniciam os dois eixos da transposição e listados como os que sentiriam com mais intensidade 

os impactos pela mobilidade populacional. Já na AII, essa mesma autocorrelação encontra-se 
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relativamente próximos aos canais da transposição. Boa parte dos municípios destacados 

registraram significativa proporção de migrantes recentes, é possível que estes tenham 

encontrado dificuldades de adaptação, devido à falta de contatos ou de apoio no local de 

residência, o que coloca em risco a qualidade de vida desta população.  

 Por fim, considerando o mapa LISA bivariado para a mobilidade populacional e o 

IVSD geral (Figura 38), é possível constatar os clusters espaciais de autocorrelação positiva 

entre essas duas variáveis, estatisticamente significativa. Na AID, os agrupamentos Alto-Alto 

são preponderantemente verificados nas proximidades aos eixos. Os municípios que compõe 

esses agrupamentos são Salgueiro, Floresta, Betânia e Sertânia no estado de Pernambuco. A 

mobilidade populacional guarda forte associação positiva com a vulnerabilidade 

sociodemográfica nesses municípios. Os clusters Baixo-Baixo são encontrados, 

especialmente, nos municípios mais distantes aos eixos.  

 

Figura 38: Indicador de Autocorrelação Espacial – Mapa de Clusters LISA bivariado 

para mobilidade populacional e IVSD geral – AID e AII – 2010  

 
Nota: Apenas os municípios com significância superior a 95% são apresentados. Além disso, quatro municípios 

da AII foram excluídos por não fazerem fronteira com o restante dos municípios desta área, isto é, por não terem 

vizinhos. Os municípios foram: Santa Filomena (PB); Abaiara (CE); Carrapateira (PB); e São José da Lagoa 

Tampada (PB).  
O valor do Índice de Moran foi de -0,012 para a AID e -0,087 para a AII.  
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

No mapa de clusters para a AII, o agrupamento espacial Alto-Alto apresenta-se de 

maneira mais dispersa. É pequeno o número de municípios onde o percentual de migrantes é 

alto e o IVSD também é alto (12), que, grosso modo, estão próximos a AID. A associação 

espacial classificada como Baixo-Baixo, formada por 18 municípios, mostra que a 

vulnerabilidade sociodemográfica é baixa onde o percentual de migrantes também é baixo.   

Portanto, os mapas de clusters LISAs analisados, seja univariado ou bivariado, 

permitiram uma visão geográfica dos agrupamentos espaciais significativos formados nas 

áreas de influência do Projeto de Transposição.  Dessa maneira, foi possível constatar que a 

mobilidade populacional associada a vulnerabilidade sociodemográfica é mais prevalente na 

AID, ou então, próxima a esta área. Por fim, é preciso destacar que existe correlação positiva 

entre a mobilidade populacional e a vulnerabilidade sociodemográfica, no entanto, essa 

associação nem sempre levará ao aumento do IVSD devido a maior proporção de migrantes 

em determinadas localidades beneficiadas pela transposição.  

Assim, os achados desta pesquisa apontam espaços dentro das áreas de influência que 

necessitam de maior atenção por parte das instituições na elaboração de estratégias 

considerando a melhor dotação de ativos para prevenir ou reverter as desvantagens sociais que 

perduram e que emergem no Semiárido nordestino, especialmente nas áreas urbanas mais 

próximas aos eixos (AID), como é o caso de Ibimirim no estado de Pernambuco. É válido 

ressaltar que a AII não recebeu muita atenção porque não se configura como uma boa escolha 

para análise da vulnerabilidade sociodemográfica derivada ou influenciada pela transposição 

do Rio São Francisco. Não é visível um padrão espacial nítido entre a mobilidade 

populacional e a vulnerabilidade sociodemográfica na AII, o que reafirma sua pequena 

importância neste estudo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A questão demográfica desta pesquisa foi entender como a mobilidade populacional 

decorrente da obra de transposição do Rio São Francisco repercutiu sobre a vulnerabilidade 

sociodemográfica dos espaços urbanos inseridos nas áreas de influência desse 

empreendimento. A principal hipótese colocada foi de que a mobilidade populacional 

aumentou a vulnerabilidade sociodemográfica, o que significa agravar as limitações ao acesso 

dos ativos necessários ao bem-estar das famílias nos espaços urbanos das áreas de influência 

do empreendimento.  Outra hipótese foi de que a vulnerabilidade sociodemográfica seria mais 

intensa na AID, especialmente nos municípios com maior volume de migrantes com menos de 

4 anos de residência. 

A dinâmica migratória e dos deslocamentos pendulares verificada nas áreas de 

influência vai de encontro com o observado pela literatura nacional e regional. Em outras 

palavras, as migrações se mostraram mais intensas dentro da própria Região Nordeste, em 

especial entre os estados cujos municípios estão incluídos nas áreas de influência do Projeto 

de Transposição. A migração se mostrou mais intensa na AII, o que pode ser explicado por 

outros fatores que sobressaem os impactos demográficos da transposição. Uma das possíveis 

justificativas pode ser a utilização da mão de obra local na AID onde está sendo instalado o 

empreendimento, como propunha o Projeto. No que diz respeito aos deslocamentos diários foi 

possível confirmar que estes tendem a se realizar com maior expressividade em espaços não 

metropolitanos, o que pode significar uma estratégia de adaptação as dificuldades estruturais 

nos espaços urbanos do sertão nordestino. Ou seja, ao invés de migrar para pontos mais 

próximos do local de trabalho e/ou de estudo, o que exigiria maiores custos, é possível ir e vir 

diariamente a estes locais dada a possibilidade dos deslocamentos diários.  

Ao analisar os cenários da vulnerabilidade sociodemográfica para ambas as áreas de 

influência (Capítulo 4), foi possível notar que para a AID, os migrantes possuem melhores 

redes de apoio (Estado, mercado ou a comunidade), entretanto a qualidade do Capital 

Humano ainda é precária, assim como o Capital Físico no que tange às formas de habitação e 

de deslocamento diário. Assim, é possível concluir que o Capital Social é um dos principais 

ativos adotados como estratégia de adaptação aos riscos sociodemográficos na AID. A maior 

facilidade de empregabilidade, com pouca qualificação, e de acesso as formas de proteção 

social, como o Bolsa Família, mostra que a população migrante recentemente instalada nesta 

área pode ser composta por um número considerável de retornados, visto que estes já podem 
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ter redes de apoio formadas no destino, mas que ainda se encontram em situação de 

vulnerabilidade sociodemográfica por ainda terem grandes dificuldades de acesso a ativos das 

dimensões Capital Humano e Físico.  

A partir da associação espacial entre a mobilidade populacional e a vulnerabilidade 

sociodemográfica, foi possível confirmar a segunda hipótese desta pesquisa, contudo os 

resultados não podem ser generalizados para todos os municípios das áreas de influência, 

mesmo para os da AID onde eram esperados maiores impactos. De maneira geral, os 

resultados que foram de encontro com a hipótese sugerida, foram registrados sobretudo nos 

municípios mais próximos aos eixos da transposição na AID, ou mesmo nos mais próximos a 

delimitação desta última. Assim, considerando esses resultados, a AII não se mostrou muito 

eficiente como área de influência do Projeto de Transposição como propunha o EIA-RIMA, 

cabendo fazer, em estudos futuros, uma reavaliação dos municípios que realmente compõem 

esta área com base em critérios sociodemográficos, visto a capacidade destes de captar as 

mudanças no bem-estar da população e dos lugares em que esta reside, considerando 

diferentes dimensões.  

O Projeto de Transposição trouxe impactos negativos sobre as condições de vida da 

população, por exemplo no município de Ibimirim (PE) na AID. Os impactos sociais não 

foram bons, visto que as condições do Capital Físico (moradia, deslocamentos e serviços 

básicos, por exemplo) e Capital Humano (escolaridade e saúde, por exemplo) se mostraram 

desfavoráveis. Se as condições de acesso a serviços básicos, como a água e esgotamento 

sanitário, ainda são precárias na região, tem-se um entrave à fase operacional do 

empreendimento. Dessa maneira, terá água nos canais, mas haverá dificuldades para a 

distribuição adequada, e, assim, o acesso a água ainda persistirá como uma problemática. A 

distribuição não diz respeito somente aos espaços urbanos, mas também aos rurais, onde a 

água figura como um dos principais elementos para a sobrevivência das famílias, ao permitir a 

produção sustentável (inclusão produtiva) e a inclusão social.  

Apesar destes impactos, o Projeto de Transposição ainda representa uma importante 

ferramenta, se bem administrada, no combate aos problemas advindos da seca e também do 

processo de urbanização que enfrentam as famílias sertanejas. Dessa maneira, espera-se que 

na fase operacional do Projeto de Transposição os impactos positivos superem ou compensem 

os impactos negativos das fases iniciais. Considerando que os resultados até aqui 

apresentados, baseados no Censo Demográfico de 2010, coincidem apenas com a fase de 

instalação do Projeto de Transposição, é importante levantar informações sobre o quadro da 
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vulnerabilidade nos anos posteriores, notadamente na fase operacional após o encerramento 

da obra, para a qual estão previstos grande parte dos impactos do empreendimento via 

mobilidade populacional. O Censo de 2021 poderá fornecer resultados mais concludentes 

especialmente para o eixo leste, já que ele foi concluído em 2017 e está na fase operacional. 

Por fim, é possível lançar mão de algumas hipóteses futuras considerando os achados 

nesta pesquisa para a AID do Projeto de Transposição, as quais esperamos ser comprovadas 

no Censo Demográfico de 2021. Algumas das principais hipóteses são: o aumento da 

mobilidade populacional, em especial dos deslocamentos pendulares, dadas as dificuldades de 

acesso aos recursos da dimensão capital físico, que podem levar a população a buscar 

residências mais afastadas dos grandes centros urbanos; menor capacidade de resposta e 

adaptação dos imigrantes, devido a fragilidade estrutural que persiste na AID; maior 

dificuldade de atendimento às demandas de infraestrutura que emergem nos locais de destino 

mais próximos aos eixos da transposição; e, consequentemente, aumento da proporção de 

pessoas em risco sociodemográfico.  

Uma das principais limitações desta pesquisa consiste na análise dos resultados de 

maneira agregada, visto que em uma análise mais focalizada tanto em termos locacionais 

quanto a nível individual os resultados poderiam ser mais precisos. Acreditamos que a seleção 

de um número considerável de indicadores para estudar as capacidades dos diferentes grupos 

populacionais residentes nos espaços urbanos nas áreas de influência (medida pelos ativos 

físicos, humanos e sociais que caracterizam as famílias, os indivíduos e lugares), tenha 

contribuído como uma solução adequada. Outra dificuldade foi relacionar a mobilidade 

populacional da região ao Projeto de Transposição, todavia acredita-se que os recortes 

espacial e temporal adotados, além do gigantismo estrutural do Projeto, tornaram plausível 

essa aproximação.  

Apesar das referidas limitações, espera-se que esta dissertação contribua no 

entendimento da vulnerabilidade sociodemográfica na região em apreço, e possa dar suporte 

para outras pesquisas sobre a Região Nordeste ou contextos mais específicos. Maiores 

esforços nesse sentido podem fundamentar políticas públicas mais eficientes para lidar com a 

pobreza e a exclusão social, permitindo uma melhor dotação de ativos para reverter e prevenir 

as desvantagens sociais que perduram e emergem em uma região tão heterogênea como é a 

Região Nordeste.  
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