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RESUMO 

Estudos recentes apontam que os eventos extremos se intensificarão e podem levar ao 
deslocamento de populações inteiras em algumas regiões, principalmente nas semiáridas, 
onde o fenômeno da seca é recorrente. Nesse sentido a migração, dentre outras estratégias 
como a regulação da fecundidade, podem ser entendidas como alternativas para as famílias se 
ajustarem às situações de ameaça de escassez de recursos ou perda de status socioeconômico. 
Contudo, a associação entre mudança ambiental e migração ainda é inconclusiva, tanto pela 
dificuldade de dissociação de motivações individuais e de caráter econômico, quanto pelas 
limitações das pesquisas populacionais no que se refere aos motivos associados a decisão de 
migrar ou permanecer no local. Além disso, a migração é apenas uma dentre uma gama de 
estratégias de adaptação às mudanças ambientais. Partindo dos dados censitários e de um 
survey realizado a partir de janeiro de 2017 com mais de mil domicílios urbanos do Seridó 
Potiguar, região localizada no Semiárido Nordestino, o objetivo desse trabalho é entender 
como as famílias ajustam suas respostas diante das secas, com a migração e/ou outras 
estratégias domiciliares. A metodologia adotada consiste em estatísticas descritivas e testes 
estatísticos de representatividade amostral (estatística Deff) e intervalos de confiança à nível 
de significância de 95%. Esse trabalho também se propõe a entender como a composição 
demográfica domiciliar e questões políticas institucionais podem afetar nas decisões desses 
domicílios. Os principais resultados mostram que a composição demográfica domiciliar tanto 
pode ter influenciado as decisões quanto é resultado do processo migratório. Sobretudo, a 
menor proporção de crianças com menos de 15 anos de idade para os domicílios com 
emigrante sugere a combinação de estratégias de adaptação com a regulação da fecundidade e 
a migração. As remessas enviadas pelos emigrantes para as suas famílias na região de origem 
foram mais presentes para famílias com níveis de renda mais baixos, de até dois salários 
mínimos per capita. As motivações para as migrações na região do Seridó são diversas, assim 
como os motivos para não migrar que são decisões complexas que, geralmente, envolvem 
certo grau de motivações individuais e ao mesmo tempo coletivas e de caráter domiciliar. 
Embora maior parte dos domicílios que não optaram pela migração perceba determinadas 
situações de risco no lugar de origem, o tipo de resposta a essas pressões pode variar de 
acordo com a capacidade das instituições. Os programas de transferência de renda 
demostraram grande relevância nesse processo seja pelo apoio aos domicílios sem emigrantes 
ou pelo subsídio a emigração de pelo menos um morador. Por fim, conclui-se que a migração 
e/ou a oferta de trabalho nos espaços urbanos têm se constituído ferramentas importantes para 
as famílias lidarem com o risco, seja com as secas ou por pressões de natureza endógena. 
Assim, a concentração da população na zona urbana que parece ser resultado dessas 
mudanças, embora apresente determinadas vantagens, especialmente falando das estratégias 
domiciliares como a busca por ocupações no mercado de trabalho urbano para incrementar a 
renda familiar, exige instituições bem fortalecidas para gerenciar os riscos. 

Palavras-chave: Migração, Composição Demográfica Domiciliar, População e Ambiente, 
Mudanças Climáticas, Seca. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

Recent studies indicate that extreme events will intensify and may lead to the displacement of 
entire populations in some regions, mainly semi-arid regions where the drought phenomenon 
is recurrent. In this sense, migration, among other strategies such as fertility regulation, can be 
understood as alternatives for families to adjust to a situation of threat of resource scarcity or 
loss of socioeconomic status. However, the association between environmental change and 
migration is still inconclusive, both due to the difficulty of dissociating individual motivations 
and economic character, as well as the limitations of population surveys. In addition, 
migration is just one of a range of strategies for adapting to environmental change. Based on 
census data and a survey carried out from January 2017 on with more than 1,000 urban 
households of Seridó Potiguar, a region located in the Northeastern Semi-arid region, the 
objective of this work is to understand how families adjust their responses to droughts, and / 
or other home strategies. The methodology used consists of descriptive statistics and 
statistical tests of sample representativeness (Deff statistic) and confidence intervals at the 
95% level of significance. This paper also aims to understand how household demographic 
composition and institutional political issues can affect the decisions of these households. The 
main results show that the household demographic composition may have influenced 
decisions as well as the result of the migratory process. Above all, the smaller proportion of 
children under 15 years of age for migrant households suggests a combination of adaptation 
strategies with fertility regulation and migration. Remittances sent by emigrants to their 
families in the region of origin were more present for families with lower income levels, up to 
two minimum wages per capita. The motivations for migrations in the Seridó region are 
diverse as well as the reasons for not migrating that are complex decisions that usually 
involve a certain degree of individual motivations and at the same time collective and 
domiciliary character. Although most households that did not opt for migration perceive 
certain risk situations in their place of origin, the type of response to these pressures may vary 
according to the capacity of the institutions. Income transfer programs have shown great 
relevance in this process either by supporting households without emigrants or by subsidizing 
the emigration of at least one resident. Finally, it is concluded that the migration and / or the 
supply of work in urban spaces have been important tools for families to deal with the risk, 
either with droughts or by pressures of an endogenous nature. Thus, the population 
concentration in the urban area that appears to be the result of these changes, although 
presenting certain advantages, especially speaking of domiciliary strategies such as the search 
for occupations in the urban labor market to increase family income, requires well-
strengthened institutions to manage the risks. 

Keywords: Migration, Household Population Composition, Population and Environment, 
Climate Change, Drought. 
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1. INTRODUÇÃO 

A relação entre mudança ambiental e migração, embora pareça bastante evidente no 

senso comum, ainda é inconclusiva do ponto de vista científico. Não existe um consenso na 

literatura sobre se e quando essa reação dos indivíduos, famílias, ou comunidades inteiras 

acontecerá (BARDSLEY; HUGO, 2010; GRAY; MUELLER 2012a; 2012b; NAWROTZKI; 

DEWAARD, 2016). No entanto, principalmente até a década de 1970 grandes correntes 

migratórias do Nordeste brasileiro partiam com destino ao Sudeste (CUNHA; BAENINGER, 

2001; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2015), evento que ocorria de forma simultânea a longos 

períodos de estiagem (ARAÚJO, 1997; OJIMA, 2012; 2013). 

Essa dinâmica foi, ainda, acompanhada pelo processo de industrialização, 

notadamente concentrados na região Sudeste e que salientava as migrações, principalmente 

oriundos do Nordeste em decorrência também da crise do complexo pecuária-algodão-

policultura de alimentos. Contudo, os anos de 1980 são marcados pelas medidas das políticas 

neoliberais com a reestruturação produtiva e as políticas de desenvolvimento regional, 

trazendo consigo uma ruptura nas tendências dos fluxos migratórios inter-regionais. Essas 

políticas tiveram resultados na dinâmica migratória do país, especialmente com a migração de 

retorno para o Nordeste (MARTINE, 1994; OJIMA, 2013; QUEIROZ, 2003; 2015), 

sublinhando a necessidade de novas leituras e abordagens para as migrações no país. 

Contudo, poucos estudos têm se debruçado a entender os motivos dessa emigração 

massiva do Nordeste para a região Sudeste, fato este que se justifica pela inexistência de 

perguntas relacionadas a essas motivações nas pesquisas populacionais – à exceção de 

algumas pesquisas qualitativas como em Patarra et al (1997) e do trabalho de Oliveira e 

Jannuzzi (2005) com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) de 2001 – ou 

pela predominância de abordagens nos estudos sobre o fenômeno migratório (OLIVEIRA; 

JANNUZZI, 2005; RIGOTTI, 2011). Ainda assim, na PNAD de 2001, por exemplo, havia 

pouca opção de resposta para tais motivações, dando mais ênfase aos motivos relacionados à 

busca por trabalho, estudo, saúde e acompanhamento da família.  

Para o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), a tendência é 

que os riscos de migração associada a estímulos ambientais aumentem com as mudanças 

climáticas globais, especialmente em países e regiões menos desenvolvidas em que há altos 

níveis de vulnerabilidade (BARDSLEY; HUGO, 2010; IPCC, 2012; 2013; MYERS, 2002) e 

já expostas à eventos climáticos extremos, como é o caso do Semiárido Brasileiro. As 

mudanças ambientais de risco gradual como as secas e outros eventos extremos podem 



 

2 

 

aumentar suas frequências e as intensidades com as mudanças climáticas, acentuando os 

fluxos migratórios sejam os fluxos internacionais ou internos (MASSEY; AXINN; 

GHIMIRE, 2010; SOUZA et al, 2014). 

Para Warner et al (2009) a migração é um dos mecanismos de adaptação e pode ser 

tanto a última quanto a primeira alternativa para os que estão expostos ao perigo e podem 

arcar com os custos associados a decisão de se mover. Entretanto, para aqueles os quais os 

custos de deslocamento são demasiadamente altos, a migração é uma estratégia de adaptação 

frustrada (AFIFI; WARNER, 2008; BOGADI; WARNER, 2009; DUN; GEMENNE, 2008; 

IOM, 2008; RENAUD et al, 2007; STOJANOV; NOVOSAK, 2008; WARNER et al, 2009).  

Uma das questões consideradas na bibliografia existente para essa decisão dos 

indivíduos migrarem ou permanecer no local é que, mesmo diante de condições climáticas 

agravantes, com impactos negativos para a atividade econômica e para a saúde, os laços e as 

redes estabelecidas entre os indivíduos de um determinado grupo (famílias, comunidades, etc) 

podem ser suficientes para manter esse grupo no lugar e adaptarem-se às mudanças no local 

(in situ) ou de outra forma reduzem as incertezas, os riscos e os custos da migração. A 

migração, por outro lado, é considerada uma estratégia de adaptação ex situ, ou seja, fora do 

local (MASSEY et al; 1993; 1998; MASSEY; AXINN; GHIMIRE, 2010). 

Dessa forma, as famílias podem utilizar estratégias de adaptação de in situ, como a 

substituição de culturas e técnicas de irrigação, formas de incremento da renda; ou ex situ, 

considerado a migração como a uma alternativa de adaptação (BERKES; JOLLY, 2002; 

IPCC, 2012; 2013; PETERSON et al, 2001; PETERSON; MANTON, 2008); ou da 

combinação entre elas (BILSBORROW, 1987; DAVIS, 1963), dependendo muito da 

capacidade das instituições (ADGER; ADAMS, 2013; BLACK et al, 2011b). 

Alternativamente, em situações específicas de escassez ou ameaças de deterioração 

dos recursos, as famílias podem adotar estratégias de sobrevivência combinando estratégias 

de adaptação in situ a estratégias ex situ, diversificando a renda domiciliar por meio da 

ampliação da oferta de trabalho em outras regiões via mobilidade e, em um segundo 

momento, com a regulação da fecundidade (BARBIERI, 2011; BILSBORROW, 1987; 

DAVIS, 1963; VANWEY; D'ANTONA; BRONDÍZIO, 2007). 

Entretanto, outros estudos consideram o papel das famílias nas decisões de 

migratórias, seja como uma estratégia de sobrevivência (STARK; BLOOM, 1985; TAYLOR, 

1986) ou seu impacto nas decisões sobre quem migra e quem permanece no lugar de origem 

em determinados contextos (MINCER, 1978). As percepções sobre as mudanças ambientais, 
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nesse sentido, podem ser úteis para constatar o nível de satisfação no que diz respeito à 

residência no local de origem e de cooperação nesses grupos e como eles afetam nas decisões 

de migração e na vulnerabilidade (ADAMS; ADGER, 2013; ADAMS, 2016; GILBERT; 

McLEMAN, 2010; NAWROTZKI; DEWAARD, 2016). 

Ainda são poucas as pesquisas que tratam de relacionar mudanças ambientais e 

migração, sobretudo porque é uma tarefa difícil isolar fatores e motivações econômicas 

associados a decisão de migrar (MASSEY; AXINN; GHIMIRE, 2010). Além disso, o corpo 

de pesquisadores interessados em entender essa problemática é formado um grupo restrito 

(ADGER et al, 2007; GILBERT; McLEMAN, 2010), especialmente a forma como a 

composição demográfica domiciliar e as percepções de mudanças ambientais e à eventos 

climáticos extremos podem afetar as decisões individuais de migração é um tema ainda pouco 

debatido. 

No caso da imobilidade, esta é uma questão pouco explorada no Brasil à exceção do 

trabalho de Campos (2014), que embora considere a migração como uma estratégia de 

sobrevivência é tratada com uma perspectiva diferente da adotada aqui. Campos (2014) se 

propõe, por meio das características dos indivíduos que nunca residiram fora do município de 

nascimento, a entender os aspectos que fixam os indivíduos no lugar e os que realçam a 

migração. Este estudo, entretanto, procura responder como as questões externas ao indivíduo 

como a composição demográfica domiciliar, questões políticas e institucionais aliadas às 

motivações individuais podem influenciar nas decisões domiciliares de migração ou de 

imobilidade no Seridó Potiguar, ao passo que as famílias se sentem pressionadas pelas 

mudanças ambientais. 

Na literatura internacional essa relação causal e imediata entre mudança ambiental, 

sobretudo as mudanças climáticas, e migração ainda não é exata (NAWROTZKI; 

DEWAARD, 2016). Enquanto o trabalho de Gray e Mueller (2012b) apresentou resultados 

que evidenciam uma reação imediata com a migração após um choque climático, por 

exemplo, outros estudos mostraram uma resposta adaptativa ex situ retardada, em decorrência 

da existência de alternativas de adaptação in situ; e a migração aconteceu somente quando as 

outras estratégias disponíveis se esgotaram (BARDSLEY; HUGO, 2010; GRAY; 

MUELLER, 2012a). 

Para Klein Tank et al (2006) os resultados de pesquisas isoladas não podem inferir 

sobre uma tendência óbvia para outras regiões do mundo. No Brasil essa temática ainda é 

pouco explorada. Com as mudanças nas tendências migratórias, em que as áreas 
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tradicionalmente conhecidas como polos de atração de população como São Paulo vêm 

arrefecendo e os deslocamentos de longa distância perdendo força (CUNHA; BAENINGER, 

2001), uma única abordagem é incapaz de lidar com a diversidade de escalas e sinergias dos 

processos migratórios (DE HAAS, 2010). 

Por outro lado, tem sido recorrente a procura por entender as particularidades do 

Semiárido Brasileiro por meio de estudos que tratam da migração. Há quem privilegie as 

abordagens que tratam a migração como uma resposta aos desequilíbrios regionais, a teoria 

neoclássica ou a corrente histórico-estruturalista; contudo qualquer que seja a abordagem, os 

motivos associados a busca por emprego são colocados em primeiro plano (OLIVEIRA; 

JANNUZZI, 2005). 

Particularmente até a década de 1970 grandes fluxos migratórios de longa distância 

eram predominantes, notadamente aqueles no sentido Nordeste para o Sudeste. A partir da 

década de 1980 a população tem respondido de forma diferente a essa dinâmica através das 

migrações, inclusive com o regresso de nordestinos para a região de origem (CUNHA; 

BAENINGER, 2001), incremento notável pela migração de retorno para a região (QUEIROZ, 

2015). A migração de retorno chegou a representar 30% das migrações para o Nordeste em 

2010. No semiárido essa participação foi mais marcante chegando à marca dos 45% (OJIMA; 

NASCIMENTO, 2015; OJIMA; AZEVEDO; OLIVEIRA, 2015). 

Desse modo, algumas transformações estruturais ocorreram com as políticas de 

desenvolvimento regional, desconcentração econômica e surgimento das cidades médias 

(NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2015; OLIVEIRA; JANNUZZI, 2005). Os fluxos de 

emigração em larga escala perderam sua força expressiva (CUNHA; BAENINGER, 2001), 

tendo em vista que a região passou por mudanças estruturais que ampliaram as possibilidades 

de respostas a determinadas situações de vulnerabilidade. Contudo, as políticas sociais 

adotadas na última década, os retrocessos da agenda política atual, bem como o acesso aos 

meios de subsistência podem promover estímulos diferenciados entre os indivíduos e as 

famílias de uma mesma região (NAWROTZKI; DEWAARD, 2016). 

Principalmente no Semiárido Brasileiro como um todo, essas mudanças nas tendências 

migratórias precisam ser melhores investigadas. Nessa região há baixa capacidade 

institucional para lidar com as incertezas provocadas pela ameaça de mudança ambiental 

(OJIMA, 2013), as famílias dispõem de poucos recursos para se precaverem de mudanças 

climáticas futuras, tais como aperfeiçoar suas técnicas agrícolas, com sistemas de irrigação, 

dentre outras alternativas. Essas questões tornam a capacidade de adaptação in situ 
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praticamente inviável; e as unidades familiares decidem, quando não em conjunto, enviar pelo 

menos um membro da família para onde as condições ambientais e de mercado são mais 

favoráveis do que no lugar de origem (MASSEY et al; 1993; 1998; STARK; BLOOM, 1985). 

Diante das questões aqui expostas, o principal objetivo desse trabalho é entender como 

as famílias ajustam ou diversificam suas respostas aos choques provocados pelas secas, por 

meio da combinação de elementos como a migração, estratégias econômicas e a composição 

demográfica domiciliar1 na região do Seridó Potiguar entre 2010 e 2016. Adicionalmente, os 

objetivos específicos são: a) analisar a associação entre a composição demográfica domiciliar 

e estratégias de adaptação às secas no Seridó Ocidental e Seridó Oriental; b) comparar as 

percepções a eventos climáticos extremos (elevação da temperatura média anual, secas, etc) e 

às mudanças climáticas entre moradores de domicílios dos quais houve emigração para outros 

municípios e moradores de domicílios dos quais não houve emigração entre 2010 e 2016; e c) 

verificar a existência de famílias na região, as quais uma parcela da renda é proveniente de 

remessas de um ou mais indivíduos emigrantes. 

 Para tanto a pesquisa adota como fontes de dados, além dos Censos Demográficos, 

uma pesquisa domiciliar realizada a partir de janeiro de 2017 com mais de mil domicílios. A 

pesquisa integra o projeto intitulado “Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: 

Perspectivas Locais e Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar”, financiado pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em parceria com a 

Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (Rede CLIMA). O motivo 

para a escolha das microrregiões do Seridó Ocidental e Seridó Oriental (ver a localização na 

Figura 1) como recorte geográfico dessa pesquisa deu-se pelo fato de estas estarem 

localizadas na porção semiárida do Nordeste brasileiro. Complementarmente, algumas 

cidades da região passam por um processo de urbanização intenso, muito mais acelerado do 

que em alguns estados da região Sudeste que é a mais desenvolvida e urbanizada do país; a 

região possui áreas em processo de desertificação; e no biênio 2012-2013 enfrentou uma das 

maiores secas dos últimos trinta anos e enfrenta atualmente a maior crise hídrica dos últimos 

cinquenta anos, com perda da capacidade do solo e impactos negativos para a produção 

agrícola e a saúde humana. 

 

 

 

1 Ver o conceito de composição demográfica domiciliar na seção metodológica. 
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Figura 1. Localização do Seridó Potiguar, Estado do Rio Grande do Norte e municípios 
inseridos nas microrregiões do Seridó Ocidental e do Seridó Oriental – 2010. 

 
                 Fonte: IBGE, Malha Municipal Digital (2010). 

O trabalho está dividido em quatro seções mais essa introdução. A segunda seção 

apresenta uma revisão da literatura sobre os estudos de migração, enfatizando a relação entre 

migração e mudanças ambientais, sobretudo a migração no âmbito da família. Na terceira 

seção são esclarecidos os procedimentos metodológicos adotados. Na quarta seção são 

apresentados os resultados e discussões. O trabalho é encerrado nas considerações finais e 

com algumas implicações para as instituições. 
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2. A RELAÇÃO ENTRE POPULAÇÃO E AMBIENTE NA (RE)DEFINIÇÃO DE 
SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE: MUDANÇAS AMBIENTAIS, 
(I)MOBILIDADE E ESTRATÉGIAS DOMICILIARES 

A abordagem que trata da relação entre população e ambiente teve seu marco inicial 

com Malthus a partir de 1798, em que é ressaltada a conexão entre volume populacional e 

escassez dos recursos (SZMRECSÁNYI, 1982). Embora esse debate esteja consolidado, haja 

vista que os argumentos dos pensadores neomalthusianos são frágeis, tendo em vista 

principalmente o incremento da tecnologia e o subsequente aumento da produtividade 

(CARMO; DAGNINO; JOHANSEN, 2014), há uma necessidade em se discutir tais questões 

com mais intensidade (OJIMA, 2011a; 2011b; GIDDENS, 2010). Além disso, a queda nos 

níveis de fecundidade não foi acompanhada por uma redução das emissões de Gases de Efeito 

Estufa (GEE) e, por conseguinte, dos problemas ambientais (FREIRE DE MELLO; 

SATHLER, 2015).  

A partir da década de 1990, há uma crescente preocupação em inserir as questões 

ambientais aos estudos populacionais, principalmente se tratando dos níveis de emissões dos 

GEE e poluição do ar (BONGAARTS, 1992; BIRDSALL, 1992; O’NEILL; MACKELLAR; 

LUTZ, 2001), transformações na composição e uso do solo e desmatamento 

(BILSBORROW; DELARGY, 1991; BILSBORROW; STUPP, 1997) e da relação entre 

mudanças ambientais e migração humana (ANDERTON et al. 1994; HUNTER, 1998). 

Com a publicação do Quarto Relatório de Avaliação (AR4) do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o debate ganhou força nas esferas 

social, política e econômica (OJIMA, 2011a). Contudo, desde então, pouco tem se discutido 

sobre as dimensões humanas e implicações das mudanças climáticas, tal como as capacidades 

para lidar com as mudanças impostas por esses cenários. Na maior parte dos casos a questão 

da dinâmica populacional é tratada somente em termos de volume populacional (HOGAN, 

2009; LUTZ; PRSKAWETZ; SANDERSON, 2002; OJIMA, 2011b; O’NEILL; 

MACKELLAR; LUTZ, 2001). Ainda que seja importante entender o conjunto de variáveis e 

a heterogeneidade dessas mudanças, há uma necessidade em discutir as mudanças sociais que 

ela impõe em diferentes contextos e escalas (GIDDENS, 2010; OJIMA, 2011b). 

A mudança climática é um fenômeno que envolve múltiplas escalas, tanto no que diz 

respeito à origem do problema quanto às questões políticas, econômicas e sociais que estas 

impõem sobre as diversas camadas institucionais. Tal dinâmica deve ser entendida desde a 

esfera internacional, estendendo-se às regiões, países e municípios para que as políticas 

tenham eficácia (GIDDENS, 2010). 
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Na escala internacional, as discussões em reuniões promovidas por órgãos importantes 

como a Organização das Nações Unidas (ONU), tais como a RIO 92 e a de Kyoto em 1997 é 

um dos caminhos trilhados para limitar o aquecimento global. Para Giddens (2010), frear a 

mudança climática é uma tarefa difícil, justamente porque as medidas adotadas nesses debates 

ainda não alcançaram efeitos concretos principalmente em se tratando das reduções de 

emissões de GEE.  

No nível nacional, o Brasil instituiu, por meio da Lei 12.187/2009, a Política Nacional 

sobre Mudança no Clima (PNMC). No entanto as medidas políticas específicas de combate e 

enfrentamento às mudanças climáticas são mais enfáticas no sentido de minimizar os níveis 

de emissões dos GEE por biomas (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal) e 

de incentivar a substituição de tecnologias que limitem as mudanças climáticas do que em 

amenizar as vulnerabilidades de sistemas humanos (BRASIL, 2009; 2010). 

Complementarmente, algumas políticas sociais figuraram um papel importante nesse sentido 

ao passo que surtem efeitos não intencionais sobre o bem-estar da população e os mercados 

em geral e reduzem níveis de desigualdades nos âmbitos regional e local, o que chamamos de 

externalidades (MARINHO; LINHARES; CAMPELO, 2011; SOARES et al, 2006). 

Entendemos que é crucial não somente mitigar as mudanças climáticas através de 

políticas adequadas, mas também entender as variáveis que condicionam essas mudanças, 

inclusive as populacionais, para subsidiar medidas políticas de redução das emissões de GEE 

(OJIMA, 2011b; 2011b). Entretanto, advoga-se que algumas das mudanças já estão em curso 

e que precisamos criar expectativas para lidar com as incertezas que poderão agravar-se no 

futuro, antecipando-se aos riscos (GIDDENS, 2010). Além disso, é necessário discutir como 

os indivíduos e as famílias estão respondendo a esse tipo de pressão e quais são as 

implicações para as instituições e políticas públicas. 

Assim sendo, a questão demográfica envolvida nessas abordagens ainda é carente 

(HOGAN; MARANDOLA JR., 2009; OJIMA, 2011b). Os impactos das mudanças climáticas 

sobre os sistemas humanos são descritos em termos de vulnerabilidade, que é influenciada 

pelo nível de exposição e pela incapacidade de lidar com a mudança, sobretudo os estressores 

climáticos (GIDDENS, 2010; GILBERT; McLEMAN, 2010). A vulnerabilidade está 

diretamente associada à sensibilidade e negativamente relacionada à capacidade adaptativa 

(FORD; SMIT, 2004); e pode sofrer influência de um conjunto de variáveis de natureza 

econômica, social, institucional, tecnológica, etc (ADGER, 2003; GILBERT; McLEMAN, 

2010; LEICHENKO; O'BRIEN, 2002; PELLING; HIGH, 2005). 
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Alternativamente a adaptação é um processo que resulta dos mecanismos disponíveis 

aos indivíduos nas diferentes escalas em que eles atuam (famílias, comunidades, países, 

regiões) a fim de antecipar os potenciais riscos para lidar com ou gerenciar o estresse 

ambiental (SMIT; WANDEL, 2006). Nesse sentido, a migração é vista como uma das 

respostas às mudanças climáticas dentro de um conjunto mais amplo de alternativas de 

adaptação (GILBERT; McLEMAN, 2010; IOM, 2008; RENAUD et al, 2007; STOJANOV; 

NOVOSAK, 2008; WARNER et al, 2009). 

A região Nordeste é historicamente conhecida por sua vulnerabilidade socioeconômica 

e ambiental que, notadamente, tem sua relação com suas características morfoclimáticas e, por 

esse motivo, foi alvo de discussões teóricas importantes (AB’SABER, 1999; ARAÚJO, 1997; 

CASTRO, 2001; FURTADO, 1959; 1974; MARTINE, 1994). Muito embora a região 

concentre o segundo maior contingente populacional do país. A partir da década de 1970, o 

Nordeste cresceu à taxas superiores à média nacional embora que de forma desordenada, com 

uma concentração geográfica especialmente nas regiões metropolitanas. Em sua maior parte, 

os investimentos, infraestrutura e circulação de bens e serviços estão concentrados nas regiões 

metropolitanas de suas capitais afetando a redistribuição espacial da população 

(CARVALHO, 2008). 

Essa fragilidade elencou a literatura regional em obras clássicas como Morte e Vida 

Severina2 (MELO NETO, 1965), O Quinze (QUEIROZ, 1930), Vidas Secas (RAMOS, 1938) 

e nas canções do sanfoneiro, cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga, que 

anunciava a seca do Nordeste e a vida dos “retirantes da seca”. Além de Asa Branca3, que é 

um dos maiores clássicos da Música Popular Brasileira (MPB)4, podemos citar A Triste 

Partida, em que Luiz Gonzaga entoa a fuga de famílias nordestinas em busca de 

oportunidades de trabalho em São Paulo em um dos poemas mais conhecidos de Patativa do 

Assaré5. Durante décadas, essa literatura se apropriou do fenômeno da seca enquanto 

 

2 Publicada pela primeira vez em 1956 pela editora José Olympio em volume intitulado Duas águas.  

3 Composta em 1947, com a parceira do poeta cearense Humberto Teixeira. 

4 A música ganhou versões em línguas estrangeiras como o inglês, italiano, alemão e francês e foi gravada por 
grandes nomes da MPB, dentre eles Gilberto Gil, Elis Regina, Maria Bethânia, Jorge Goulart e Elba Ramalho. 
Em 2009 Asa Branca foi classificada em 4º lugar dentre as 100 maiores músicas da história do país pela Revista 
Rolling Stone Brasil. 

5 Agricultor nascido em Assaré/CE registrado com o nome de Antônio Gonçalves da Silva. O seu nome artístico 
faz referência a uma característica peculiar dos agricultores nordestinos, que é a profecia sobre as previsões de 
chuva com base na experiência e na observação de sinais da natureza como o canto dos pássaros e das cigarras, 
por exemplo. 
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elemento de destaque para explicação das condições sociais do Nordeste. Embora esse esforço 

tenha explanado o processo de usurpação política e econômica, as intervenções políticas que 

fogem de formas de manter essa dependência da população diante do discurso da seca 

praticamente inexistem no cenário atual (OJIMA, 2012). 

Os fatores ambientais, portanto, podem afetar a disponibilidade de recursos e a 

satisfação dos indivíduos com o seu lugar de residência, influenciado as decisões de 

migração. Entretanto, a migração só seria uma resposta padrão se todos os indivíduos 

tivessem as mesmas aspirações, motivações e condições de acesso às diversas formas de 

capital (social, financeiro, econômico, cultural, etc). A migração pode ser em algumas 

circunstâncias da vida, uma alternativa onerosa tanto em termos financeiros como 

psicológicos (KOUBI et al, 2016). Isso porque existe uma força que ata o indivíduo ao seu 

lugar de origem (CAMPOS, 2014), mesmo quando há elementos suficientemente apropriados 

para caracterizá-lo como área de expulsão (ADAMS, 2016). Por outro lado, há uma 

dificuldade em incorporar a diversidade de elementos associados à migração (causas e 

consequências) em uma única abordagem, refletindo na escassez de evidências empíricas 

(BARBIERI, 2007). 

Desse modo, tanto os estudos que abordam essa temática quanto as políticas públicas 

de adaptação e de governança das migrações devem considerar os diferentes níveis de 

exposição e vulnerabilidades específicas (ADGER et al., 2015; BLACK et al., 2011a; 2011b; 

2013) e as estratégias de adaptação adotadas numa perspectiva multiescalar (indivíduos, 

famílias, comunidades, municípios, regiões, países, etc). Além disso, a seca além de outros 

agentes como político-econômicos e sociais, devem ser concebidos como problemas 

interconectados (SIVAKUMAR; DAS; BRUNINI, 2005; RIBOT, 1996), como contemplados 

nesse trabalho. 

2.1 Principais abordagens acerca do fenômeno migratório 

O corpo de pesquisadores que estuda o fenômeno migratório tem sua origem com as 

“Leis de Migração” de Ravenstein (1889) ao passo em que a literatura tenta explicar as 

motivações migratórias (BARBIERI et al, 2010; GILBERT; McLEMAN, 2010). 

Opcionalmente, dividem-se as teorias em dois grandes grupos: as que analisam as decisões 

com foco no indivíduo e na família ou domicílio (aspectos micro) e as que focalizam suas 

análises em questões conjunturais e regionais das origens e dos destinos dos migrantes 

(aspectos macro) (SANTOS et al, 2010). 
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Dentro da perspectiva econômica, em que os indivíduos ou famílias comportam-se 

como agentes maximizadores de utilidade baseados na racionalidade e analisam o custo-

benefício de suas escolhas, as teorias interpretativas do fenômeno migratório foram retomadas 

por economistas neoclássicos (BARBIERI et al, 2010; BECKER, 1964; LEWIS, 1954; 

MASSEY et al, 1993; RANIS; FEI, 1961) como resultado de estímulos locacionais, muitas 

vezes apontados por Lee (1966) sob a forma de fatores push e pull (GILBERT; McLEMAN, 

2010) ou reassumindo os estudos de Ravenstein (1889). 

A corrente de pensamento Microeconômica Neoclássica defende essa racionalidade 

dos indivíduos na decisão de migrar. Sustenta-se que os indivíduos são racionais e, baseados 

em informações autênticas e a priori dos locais de origem e de destino e por meio das suas 

experiências pessoais, optam por migrar ou permanecer no local de origem. Estes, por sua 

vez, calculam o custo-benefício associado à decisão de migrar ou de permanecer. Nesse 

sentido, a migração é vista como um investimento pessoal para ajustar as condições de vida 

quando os custos associados forem inferiores aos ganhos (LILLEØR; VAN DEN BROECK, 

2011; SJAASTAD, 1962; TODARO, 1969). Por outro lado, enquanto alguns se comportarão 

como indiferentes ao risco, outros serão amantes ou até terão aversão ao risco.  Os migrantes, 

assim sendo, formarão um grupo seletivo com maior motivação, agressividade e menor 

aversão ao risco (CHISWICK, 1999). 

O modelo de Todaro (1969) e Harris e Todaro (1970) sugere que as migrações no 

sentido rural-urbano são favorecidas por fatores como os diferenciais entre os salários e 

também pela expectativa de maximização do bem-estar no futuro, o que justifica em parte a 

ocorrência de fluxos em direção às regiões em situação de desemprego (KOUBI; STOLL; 

SPILKER, 2016). Desse modo, o desemprego seria tolerável a um dado nível de renda 

impulsionado por programas sociais (BARBIERI et al, 2010). 

Os Novos Economistas da Migração e do Trabalho, ou New Economists of Labor 

Migration (NELM) contribuíram bastante para a rejeição de algumas das postulações sobre as 

migrações, principalmente as oriundas da teoria neoclássica. Esse “novos economistas” 

desafiavam a hipótese de que as decisões sobre a migração eram tomadas pelos indivíduos de 

forma isolada, destacando o papel da família no sentido de agir coletivamente para maximizar 

a renda esperada e proteger todo o agregado de perdas ou de ameaças relacionadas a uma 

mudança no comportamento do mercado (STARK; BLOOM, 1985). 

No tocante as teorias que se atém aos aspectos macro, novamente há uma retomada 

das proposições de Ravenstein (1889) e de Lee (1966). De acordo com Ravenstein (1889) o 
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motor das migrações seriam os desequilíbrios regionais, onde os indivíduos buscam melhorar 

suas condições materiais ofertando sua mão-de-obra nos grandes centros industriais, sendo os 

atributos individuais como educação, idade e sexo; considerados importantes. Para esses dois 

autores as migrações são sempre seletivas. 

Lee (1966), por seu turno, faz referência aos obstáculos intervenientes aos lugares de 

origem e de destino. Assim, haverá sempre os fatores de expulsão, atração e neutros tanto 

para o lugar de origem quanto para o de destino do migrante. Para que o indivíduo decida 

migrar é necessário que haja um saldo positivo em seu favor considerando os demais fatores, 

os quais serão importantes para explicar porque as migrações são sempre seletivas, haja vista 

que os “débeis e incapazes” não passarão pela peneira. Os contatos pessoais e as informações 

de que dispõem os indivíduos, portanto, serão úteis para superar alguns desses obstáculos 

(LEE, 1966, p. 112). 

Para os economistas da Teoria Macroeconômica Neoclássica, as migrações podem ser 

entendidas pelos diferenciais regionais na oferta e demanda por trabalho. A migração seria 

impulsionada pelo mercado de trabalho e a sua interação com os demais setores. As regiões 

menos favorecidas de capital em relação à oferta de trabalho tenderiam a ter salários mais 

baixos enquanto que nas regiões com pouca oferta de trabalho em relação ao capital teriam 

salários mais altos. Essa relação entre oferta de trabalho e capital das regiões definirá a 

direção dos movimentos populacionais, que poderiam ser eliminados pela extinção dos 

diferenciais salariais (LEWIS, 1954; RANIS; FEI, 1961). 

Na visão da Teoria Histórico-Estruturalista a causa das migrações são os diferenciais 

locacionais das regiões. Dessa forma, é necessário considerar as condições sociais as quais 

estão inseridos os indivíduos, ao passo que exercem pressão sobre as decisões das famílias e 

indivíduos fazendo muitas vezes com que estes tenham estímulos que fogem de uma 

racionalidade; e não apenas fatores de expulsão e de atração (GERMANI, 1974; SINGER, 

1980). Ainda assim, a migração é vista como a mobilidade de trabalhadores e uma resposta à 

um problema social (MARTINS, 1986; SINGER, 1980).  

Ambas as correntes entendem a migração como uma espécie de investimento, seja na 

forma de retorno para o indivíduo ou para a família como um todo (KOUBI; STOLL; 

SPILKER, 2016). Contudo, em nenhuma delas os fatores ambientais ocupam papel de 

destaque na tomada de decisões sobre a migração ou permanência do indivíduo no local de 

origem (MASSEY; AXINN; GHIMIRE, 2010). Mesmo quando as migrações são analisadas 
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sob a ótica do modelo push e pull, há uma predominância pelos efeitos de atração ligados a 

questões estruturais das regiões de destino dos migrantes. 

2.2 Entre deslocamentos forçados e voluntários: a (i)mobilidade como estratégia de 
adaptação 

A relação entre migração e ambiente é clássica. Assim, desde a origem da espécie 

humana as motivações ambientais realçaram os processos migratórios (ADAMO; IZAZOLA, 

2010). A migração, por sua vez, tem se constituído uma ferramenta importante, muitas vezes 

adotada pelas famílias para minimizar os riscos (BARBIERI; CARR; BILSBORROW, 2009; 

CARR et al, 2008; MURPHY, 2001). Evidências antigas apontam que parte das primeiras 

grandes cidades surgiu mediante situações climáticas e ambientais, como ocorreu na 

Mesopotâmia e no Egito (BROWN, 2008; MARQUES; MODESTO, 2012). Mais 

recentemente, com as preocupações em torno das dimensões humanas das mudanças 

climáticas, tanto a demografia quanto outras ciências têm se debruçado a entender a relação 

entre migração e mudanças ambientais (MARANDOLA JR., 2006). 

As mudanças incluem a elevação na temperatura e do nível do mar, intensificação de 

eventos extremos como tempestades, furacões, inundações ou secas, desertificação, mudanças 

na qualidade do solo e da água; e todos com impactos para a saúde humana e para atividade 

econômica como um todo, inclusive para os sistemas agrícolas e a disponibilidade de recursos 

de um modo geral (IDMC, 2015; IPCC, 2014a; 2014b). 

Na literatura internacional a definição de migração ambiental é amplamente discutida, 

entretanto ainda não existe um consenso tanto no que tange ao conceito quanto ao uso desse 

termo para definir pessoas deslocadas por motivos ambientais. Salvos os casos de algumas 

discussões preliminares (BARBIERI et al, 2010; CEDEPLAR; FIOCRUZ, 2008; OJIMA; 

NASCIMENTO, 2008), na América Latina ainda é extremamente incipiente o quadro teórico 

sobre migração ambiental  (MARQUES; MODESTO, 2012), embora para toda a região seja 

possível revelar uma diversidade de interações específicas entre mobilidade e ambiente. O 

Nordeste brasileiro, por exemplo, pode ser bastante útil para entender tais questões. 

Para Renaud et al (2007), a migração ambiental é a qual o motivo está associado à 

fenômenos ambientais e como proposta metodológica destacam três categorias de migrantes 

ambientais: i) migrantes motivados pelo ambiente; ii) migrantes ambientais forçados e iii) 

refugiados ambientais. Tanto os migrantes motivados quanto os forçados se deparam com a 

decisão entre migrar temporariamente, definitivamente ou de não sair do local, embora seja 

uma questão de luta pela sobrevivência. A diferença básica entre essas duas categorias é que 
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os motivados podem adiar essa decisão e mitigar os efeitos das mudanças in situ, uma vez que 

a natureza dos eventos ambientais, nesse caso, é de início lento. Entretanto, os refugiados 

migram apenas temporariamente até que o local de origem se recomponha (RENAUD et al, 

2007). 

O termo environmental refugees (refugiados ambientais) desde sua introdução por 

Lester Brown (1970) (MASSEY; AXINN; GHIMIRE, 2010) foi recebido com várias críticas, 

que se devem tanto pelas projeções quanto pelo não atendimento aos critérios ditados pelo 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) para definir o status legal 

de refugiados (BATES, 2002). Como alternativas, especialmente na língua inglesa, são 

adotados inúmeras expressões para definir pessoas deslocadas por motivações ambientais, tais 

como environmental emigrants, environmentally induced-migrants, forced migration, 

environmental displacement, dentre outras; embora o termo refugiados continue sendo usado 

principalmente por ambientalistas (MARQUES; MODESTO, 2012). 

Parte da comunidade científica aponta que as mudanças climáticas provocarão o 

deslocamento de dezenas de milhões de pessoas. Tais deslocamentos são considerados tanto 

em termos de escala interna como nos limites transfronteiriços, com movimentos de caráter 

temporário ou permanente (BARBIERI et al, 2010; BARDSLEY; HUGO, 2010; IPCC, 2012; 

2013; LACZKO; AGHAZARM, 2009; MYERS, 2002). Entretanto, há pouco consenso sobre 

essas estimativas, dados que elas foram feitas com base no número de pessoas que esperam 

sofrer o impacto das mudanças e não para as que efetivamente se deslocaram (ADGER et al, 

2015; KOUBI; STOLL; SPILKER, 2016). 

As causas específicas para os deslocamentos populacionais, desse modo, nunca foram 

consenso na literatura (CAMPOS, 2015). Para Hugo (1996), as decisões de migrar ou 

permanecer situam-se ao longo de uma escala. Essa escala se estenderia ao longo de dois 

pontos extremos, diferenciando os movimentos forçados dos movimentos voluntários. Os 

movimentos forçados são mais característicos das motivações políticas e ambientais como no 

caso de refugiados e de migrantes ambientais. Em contraste, para os movimentos voluntários 

são mais marcantes as aspirações pessoais e motivações econômicas. A partir dessa definição, 

Barbieri (2011) conclui que perfis puros são raros e constituem casos difíceis de observar 

empiricamente. 

Muito embora sejam simples de imaginar conceitualmente os movimentos 

populacionais localizados nas extremidades desse continuum, dificilmente eles podem ser 

considerados integralmente forçados ou voluntários (CAMPOS, 2015; PETERSEN, 1958). 
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No caso da região Nordeste do Brasil que é a mais atingida pelo fenômeno das secas e mais 

especificamente para o recorte dessa pesquisa, o Seridó Potiguar, que além de sofrer com as 

estiagem é uma das áreas do país que está ameaçada ao processo de desertificação, esses 

movimentos podem ter motivações complementares. Apesar de um histórico marcante com 

períodos de seca na região, atuando como um poderoso fator de expulsão da população 

nordestina, os diferenciais socioeconômicos das regiões receptoras também impulsionam as 

decisões de migração dos indivíduos (BARBIERI, 2011; OJIMA, 2012; 2013). 

Outra questão essencial diz respeito à migração como estratégia de adaptação 

(MARQUES; MODESTO, 2012). A migração é um mecanismo de adaptação ou representa o 

fracasso para aqueles que não conseguiram adaptarem-se as mudanças climáticas? Os que 

migraram são mais ou menos adaptados? Para Warner (2009) a migração poderá ser uma 

moeda de duas faces. A migração pode, inclusive, contribuir para acentuar situações de 

vulnerabilidade (ADGER; ADAMS, 2013). Embora ainda não exista um consenso sobre essas 

questões (BARBIERI, 2011), tal situação poderá depender muito da mobilização de recursos 

e capitais em diversos níveis de escala, incluindo o domicílio, mas também de condições 

políticas e institucionais (MASSEY; AXINN; GHIMIRE, 2010; OJIMA, 2013). 

Estudos recentes buscaram entender melhor essa relação entre mudança ambiental e 

migração. Bardsley e Hugo (2010) encontraram evidências empíricas para um aumento dos 

fluxos migratórios para o Nepal e a Tailândia através da reconstrução de dados da década de 

1990 e o emprego de percepções sobre o risco. Os autores constatam que as decisões de 

migração são moldadas em decorrência dos limiares de mudança ambiental, que podem 

acentuar os fluxos migratórios. Nesse sentido, as capacidades institucionais para lidar com a 

mudança e as políticas migratórias poderiam constituir ferramentas importantes para enfrentar 

esses desafios (BARDSLEY; HUGO, 2010). 

De acordo com os resultados de Barrios, Bertinelli e Strobl (2010) a emigração rural 

na África Subsahariana entre 1960 e 2000 era ocasionada pela falta de chuvas. Não obstante, 

através do estudo de Beegle, De Weerdt e Dercon (2011), usando microdados da Tanzânia do 

período de 1991 à 2004, contata-se que os altos índices pluviométricos elevaram a 

probabilidade de migração nas aldeias. 

Koubi et al (2016), por sua vez, propõem um tratamento diferenciado para eventos 

ambientais de início lento (secas e elevação do nível do mar) e de início súbito (furacões, 

inundações, etc) e examinam as decisões de migração e percepções dos indivíduos sobre esses 

diferentes eventos ambientais (de início lento e repentino) em países subdesenvolvidos: 
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Vietnã, Camboja, Uganda, Nicarágua e Peru. Os resultados encontrados para esses países 

apontam para uma sobreposição de eventos ambientais de início súbito como as inundações 

sobre as secas, por exemplo, que são de início lento no tocante a decisão de migrar. 

Entretanto, é possível que algumas populações persistam em regiões onde há elevados 

riscos de ocorrer eventos climáticos extremos (ADAMS, 2016). Assim, é necessário entender 

melhor tanto o conjunto de motivações associadas à decisão de migrar quanto à imobilidade. 

No que concerne a esta última, pode nos fornecer insights importantes para entender porque 

as migrações ocorrem ou não, pois, ao passo que nos aproximamos da força que ata o 

indivíduo no seu lugar de origem, podemos também nos aproximar dos fatores que repelem 

(CAMPOS, 2014). 

Uma gama de estudos defende que é importante considerar o nível de exposição dos 

indivíduos e suas diferentes escalas de vulnerabilidade às mudanças climáticas (ADGER et 

al., 2015; HUNTER; LUNA; NORTON, 2015; McLEMAN, 2014; GEMENNE, 2011; 

BLACK et al., 2011a; 2013; KNIVETON et al. 2008; KOUBI et al, 2016). Além disso, é uma 

tarefa árdua e quase impossível separar motivações econômicas de questões puramente 

ambientais sobre as decisões migratórias (LILLEØR; VAN DEN BROECK, 2011). Para 

Massey, Axinn e Ghimire (2010) a migração ambiental também pode ser mais acentuada 

quando há uma deterioração dos meios de subsistência. Dessa forma, julgamos como fator 

chave compreender as percepções ambientais, dada sua estreita relação com o nível de 

exposição dos indivíduos, capacidades para lidar com as mudanças e poder de explicação 

sobre a imobilidade (KOUBI et al, 2016; KOUBI; STOLL; SPILKER, 2016). 

Ademais, sendo a migração uma forma de ajustar-se em determinadas circunstâncias 

de ameaças à disponibilidade de recursos ou de incertezas, o interesse maior haveria de ser 

com a população que nunca migrou. Assim, tão importante quanto definir o migrante é 

considerar a categoria de não migrantes (MARTINS, 2002). Como afirma Cunha (2012), a 

imobilidade é, sem dúvida, uma questão ignorada em se tratando dos estudos sobre migração 

no país. Muito embora para alguns pesquisadores a imobilidade seja uma alternativa 

preferível à migração (MARTINE, 2005), é pouco provável que a população não migrante 

tenha optado por não se deslocar. 

 Dentro desse mesmo marco teórico, incorporamos a Teoria das Respostas 

Multifásicas de Kingsley Davis (1963). A Teoria de Davis (1963) é considerada uma 

ampliação do conceito de “transição demográfica”, desenvolvido para descrever como as 

populações tradicionais evoluíram de uma sociedade de altos níveis de fecundidade e 
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mortalidade para outra com baixos níveis de ambos. Em um primeiro momento, a mortalidade 

cai devido ganhos no avanço da ciência enquanto a fecundidade permanece alta. Durante esse 

estágio intermediário a população experimenta altas taxas de crescimento, aumentando a 

densidade populacional e a pressão sobre os recursos naturais (BILSBORROW, 1987).  

Baseado em observações da Europa Ocidental esse conceito de transição foi ampliado 

pela Teoria das Respostas Multifásicas (BILSBORROW, 1987; DAVIS, 1963). De acordo 

com Davis (1963), as famílias ou indivíduos, ao observarem o aumento da densidade 

populacional para aproveitar oportunidades econômicas e auferir maiores ganhos ou evitar 

perdas no padrão de vida, diversificam suas respostas a essas pressões por meio da redução na 

fecundidade e intensificação da mobilidade, simultaneamente. 

A teoria não especifica a natureza desses efeitos apesar de ter assumido o declínio da 

mortalidade e o aumento da densidade como uma sequência de eventos (BILSBORROW, 

1987). Sua incorporação na explicação de estratégias domiciliares em resposta à eventos 

extremos como as secas e às mudanças climáticas, considerando as diversas escalas em que 

atuam esses grupos (BARBIERI, 2011) e as suas vulnerabilidades específicas, além de 

constituir uma ferramenta importante para unir esses fatores, preenchendo essa lacuna 

conceitual da mobilidade; é útil para realçar formas de como a Demografia, especialmente no 

que concerne a configuração dos arranjos domiciliares, contribui para essa discussão6. 

2.3 As migrações sob a ótica da família 

Para os economistas da NELM, em contradição ao corpo teórico que analisa a decisão 

de migrar partindo de uma perspectiva de escolha individual, as decisões raras vezes são 

tomadas no nível do indivíduo. As famílias comportam-se como unidades de decisão para 

amenizar os riscos de incerteza no que diz respeito aos meios de subsistência e as migrações 

funcionariam como uma alternativa para diversificar a renda familiar. Isso ocorre 

principalmente nas áreas rurais, onde os indivíduos são incapazes de lidar com as ameaças, 

inclusive as relacionadas ao clima (MASSEY et al, 1990a; 1990b; NAWROTZKI; 

DEWAARD, 2016; STARK; BLOOM, 1985; TAYLOR, 1986). 

Outra direção importante para entender as migrações na perspectiva da família é a 

Teoria das Redes, a qual defende que a manutenção dos fluxos migratórios pode ser explicada 

por meio dos incentivos econômicos entre os locais de origem e de destino. Embora essa 

 

6 Embora essa abordagem tenha sido iniciada com Davis (1963) como uma dinâmica dos domicílios urbanos, 
Bilsborrow (1987) expandiu sua aplicação também para domicílios rurais. 
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abordagem não discuta sobre os domicílios ou a família de forma especifica, as redes 

familiares têm se constituído as mais importantes para minimizar os custos associados a 

emigração (FAZITO, 2010). Os laços estabelecidos entre os membros de um arranjo familiar 

são tidos como uma das estratégias de sobrevivência que mais obteve sucesso em todo 

percurso na história da humanidade (CAMPOS, 2015). Esses laços são extremamente 

importantes para ligar os migrantes aos potenciais migrantes nas suas regiões de origem 

(LITWIN, 1995). Além disso, os laços são instrumentos fundamentais na predisposição 

migratória dos indivíduos, devido à circulação das informações que reduzem os riscos da 

migração e eliminam os custos (TAYLOR, 1986). 

Outra questão discutida na literatura da migração familiar é que a propensão de migrar 

dos moradores do domicílio pode ser influenciada pela migração de outro morador 

(MINCER, 1978). Mincer (1978) usou as expressões tied movers e tied stayers para 

categorizar os indivíduos da família, tendo como critério a decisão sobre a migração. O tied 

mover é o indivíduo que não migraria individualmente, mas é impulsionado por outro 

membro do domicílio ao passo que os custos da migração são reduzidos e os retornos são 

maximizados considerando o agregado familiar. O tied stayer, por sua vez, é aquele que teria 

motivações individuais para migrar, embora não migre porque o custo-benefício da migração 

não seria favorável ao arranjo domiciliar. Assim, as escolhas entre migrar ou permanecer 

iriam considerar o custo-benefício para a família e ocorreriam mesmo quando houvesse uma 

perda relativa de benefício para um indivíduo (CAMPOS, 2015), refletindo em um trade off. 

Harbison (1981), por sua vez, salienta que a estrutura da família (tamanho da família, 

estrutura etária e razão de sexo) são condicionantes importantes para a migração. Essa autora 

foi uma das primeiras a introduzir os domicílios como unidade de análise dos fenômenos 

migratórios (JORGENSEN, 2015) e, sem dúvida alguma, trouxe uma importante contribuição 

para os estudos de população. Dentro dessa mesma perspectiva, as famílias ou alguns de seus 

membros migram para trabalhar em ramos da atividade econômica em regiões, onde os 

salários são superiores aos da região de origem das famílias. Assim, a migração constitui uma 

estratégia familiar para se proteger dos riscos (DE HAAS, 2008). 

De forma à complementar essa discussão acerca da bibliografia das migrações sob a 

ótica das famílias e arranjos domiciliares, a Teoria das Estratégias de Sobrevivência 

(livelihood approach) aponta que as migrações e, por conseguinte, o envio de remessas; 

figuram estratégias de sobrevivência adotadas pelos domicílios de regiões menos 

desenvolvidas em determinadas situações como a pobreza, mudanças ambientais e incertezas 
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de mercado (SHERBININ et al, 2008). Essa abordagem dos ciclos de vida domiciliar é 

fundamentada na contribuição seminal de Chayanov que defende que a quantidade de 

moradores do domicílio e sua distribuição entre trabalhadores e consumidores são 

modificadas no decorrer do ciclo de vida dos domicílios rurais (HAMMEL, 2005). Assim, ao 

pensar a o ciclo de vida dos indivíduos no domicílio, a composição demográfica domiciliar é 

um instrumento importante na decisão dos domicílios para definir estratégias de 

sobrevivência ou aproveitar oportunidades econômicas (VANWEY; D’ANTONA; 

BRONDÍZIO, 2007). Desse modo, esse marco conceitual é adotado como pilar para o 

presente estudo devido as abordagens do fenômeno migratório serem necessárias, porém 

insuficientes para explicar o objeto de estudo em questão. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 A pesquisa de campo 

A principal fonte de dados diz respeito ao projeto de pesquisa “Vulnerabilidade e 

Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e Regionais sobre a Urbanização no 

Seridó Potiguar” que integra a Sub Rede Cidades da Rede Brasileira de Pesquisas sobre 

Mudanças Climáticas Globais (Rede CLIMA). A pesquisa foi realizada entre os dias 31 de 

janeiro e 23 de fevereiro de 2017 em domicílios urbanos selecionados dos municípios de duas 

microrregiões inseridas no Semiárido Potiguar e almejando preencher algumas das lacunas 

das pesquisas populacionais. 

Os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Flávio 

Henrique Miranda de Araújo Freire e Marcos Roberto Gonzaga, desenharam a amostra 

probabilística da pesquisa domiciliar. Em um primeiro momento, foram selecionados 

municípios. Na segunda etapa, os setores urbanos dos municípios foram sorteados, embora 

que de forma balanceada considerando uma estratificação da renda, onde o estrato 1 

corresponde aos setores com renda média de pessoas com 10 ou mais abaixo de R$ 300,00 e o 

estrato 2 com renda acima de R$ 300,00. 

Na sequência foram estimados os k máximos para cada setor, considerando um 

número de entrevistas em torno de trinta por setor. Os k correspondem aos "pulos" de um 

domicílio para o outro na amostra. Portanto, o k é obtido por meio da divisão do número de 

domicílios pela quantidade de entrevistas a serem realizadas no setor. O ponto de partida foi 

sorteado aleatoriamente, podendo ser mais de um nos casos em que houve mais de um 

entrevistador por setor. 
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A coleta de dados ocorreu entre os dias 31 de janeiro e 23 de fevereiro de 2017. Esse 

período foi definido de modo que não tivéssemos que retornar a campo e que, por questões 

orçamentárias, seria inviável devido os custos de hospedagem e alimentação na região na 

época do carnaval. A definição desse intervalo de tempo também possibilitou que 

captássemos mais entrevistas fora do período mais chuvoso na região que vai do final de 

fevereiro até o final de maio. 

De um modo geral a receptividade dos moradores foi boa em toda a região, com 

poucas recusas à exceção de setores em bairros mais nobres e que raras vezes o morador 

responsável pelo domicílio não estava presente. Quando isso ocorria, o entrevistador 

retornava ao mesmo domicílio no dia seguinte em no máximo três vezes. Como o k era fixo, 

isso não impedia que o entrevistador continuasse aplicando os questionários normalmente no 

seu setor para aqueles domicílios definidos pelo pulo. Em caso de o morador não aparecer 

depois das três tentativas o entrevistador alternava uma substituição entre o domicílio anterior 

e o seguinte ao domicílio substituído, medida esta que também era aplicada em caso de 

recusa. 

O peso final foi calibrado de acordo com a probabilidade de seleção em cada um 

desses estágios (estágio 1: município; estágio 2: setor; e estágio 3: domicílio) e a partir da 

população urbana do Seridó estimada para 2017 em uma pesquisa sobre saneamento básico 

(PMSB) do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFRN, também sob a orientação 

desses professores. 

De acordo com o Censo Demográfico 2010, a população urbana do Seridó era de 

182.824 habitantes, o equivalente a mais de 84% da população total. Havia nesse mesmo 

período, 54.838 domicílios na zona urbana. A partir dessas informações obtém-se o número 

médio de 3,33 pessoas por domicílio.  

Em 2017, pela projeção da pesquisa PMSB, a população urbana do Seridó foi 

estimada em 197.970. Contudo, este total foi recalibrado em função do número médio de 3,26 

pessoas por domicílio, da amostra. Dessa forma, acionando o peso, obtemos um total de 

59.268 domicílios urbanos no Seridó em 2017 e uma população urbana de 193.448 habitantes. 

3.2 Banco de dados, escolha das variáveis e categorias selecionadas 

Embora as pesquisas populacionais, especialmente a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílio (PNAD) e os Censos Demográficos (os quais também utilizaremos como fonte 

de dados), apresentem uma diversidade de informações existem algumas limitações devido os 

custos operacionais, dentre outros fatores. Uma dessas lacunas, para os estudos de migração, 
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diz respeito à captação de informações referentes à pessoa que emigrou do domicílio para 

outro município, tal como a importância das remessas que esses indivíduos enviam para suas 

famílias7 nas suas regiões de origem e o papel dessas remessas para a diversificação da renda 

das famílias, especialmente aquelas em situações específicas de vulnerabilidade como no caso 

do recorte adotado nessa pesquisa. 

Essa perspectiva das remessas de migrantes é discutida com maior frequência pela 

literatura da migração internacional (CHAMI; COSIMANO; GAPEN, 2006; EL-SAKKA; 

McNABB, 1999; LUCAS; STARK, 1985; OIT, 2004; ONU, 2005). Entretanto, alguns 

estudiosos têm destacado a importância da mobilidade como uma estratégia de adaptação das 

famílias a situações de risco (BARBIERI; CARR; BILSBORROW, 2009; CARR et al, 2008). 

As remessas enviadas pelos emigrantes para sua região de origem, independente da escala 

geográfica podem representar um apoio fundamental para as famílias em determinadas 

circunstâncias. Complementarmente, o tema em termos de escala do município ainda é 

subutilizado. As migrações internacionais têm ganhado mais espaço no escopo dos debates 

sobre migração e ambiente em detrimento de outras formas de mobilidade e de fluxos de curta 

distância, as quais ganham maior expressividade no Brasil desde algumas décadas e que por 

isso necessitam de mais investigação. 

Dentro dessa discussão, adicionamos a Teoria das Respostas Multifásicas, onde as 

famílias adotam estratégias combinadas de sobrevivência para lidar com as pressões 

populacionais, situações de risco ou para aproveitar oportunidades econômicas, com o 

aumento da mobilidade e a diversificação da oferta de trabalho e/ou redução da fecundidade 

(BILSBORROW, 1987; DAVIS, 1963), que aqui serão adotados como proxys a migração de 

um ou mais moradores do domicílio em um período fixo (2010-2016), a renda não agrícola e 

a composição demográfica domiciliar8 (número de moradores, idosos com mais de 65 anos e 

crianças com idade inferior a 15 anos) (VANWEY; D'ANTONA; BRONDÍZIO, 2007), 

respectivamente. 

A composição demográfica domiciliar será analisada a partir de quatro variáveis e suas 

seguintes categorias: a) número de moradores: i) um, ii) dois, iii) três, iv) quatro e v) cinco ou 

mais; b) número de idosos com mais de 65 anos: i) um, ii) dois ou mais e iii) nenhum; e c) 

 

7 Nesse trabalho entendemos como sinônimos os conceitos de família e de domicílio. 

8 Como esse não é um estudo longitudinal não temos informações retrospectivas da composição demográfica 
domiciliar o que seria uma limitação, mas argumentamos que a composição atual é resultado das mudanças ao 
longo do tempo. 
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crianças com idade inferior a 15 anos: i) um, ii) dois, iii) três, iv) quatro, v) cinco ou mais e 

vi) nenhuma. As variáveis referentes a composição demográfica dos domicílios é resumida no 

Quadro 1 para uma melhor visualização. 

Quadro 1. Seridó Potiguar - Variáveis de interesse referentes a composição demográfica 

domiciliar e suas respectivas categorias, 2010-2016. 

Variável Categoria 

a) número de moradores 

i) um 

ii) dois 

iii) três 

iv) quatro 

v) cinco ou mais 

b) número de idosos (> 65 anos) 

i) um 

ii) dois ou mais 

iii) nenhum 

c) número de crianças (< 15 anos) 

i) um 

ii) dois 

iii) três 

iv) quatro 

v) cinco ou mais 

vi) nenhum 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 

Além da renda domiciliar per capita, analisar-se-á a renda proveniente da atividade 

não agrícola, que diz respeito à renda domiciliar per capita (exceto a renda proveniente de 

atividades agrícolas), cujas categorias adotadas são: i) Até ½ salário mínimo9; ii) ½ a 1 salário 

mínimo; iii) 1 a 2 salários mínimos; iv) 2 a 3 salários mínimos; v) 3 a 4 salários mínimos; e 

vi) 4 salários mínimos e mais. Nesse sentido, tanto as respostas econômicas por meio da 

diversificação da renda (BARBIERI; CARR; BILSBORROW, 2009; CARR et al, 2008) 
 

9 Com base no valor do salário mínimo de R$ 937,00, vigente em 2017. 
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quanto à vulnerabilidade das famílias as mudanças ambientais (GILBERT; McLEMAN, 

2010; MASSEY; AXINN; GHIMIRE, 2010) serão analisadas. 

Como um dos principais objetivos desse trabalho é distinguir, quanto à composição 

demográfica, os domicílios de onde pelo menos um dos moradores migrou dos quais nenhum 

morador migrou para outro município, a condição de mobilidade que queremos dar destaque é 

a migração no período de 2010 a 2016 e terá como unidade de análise o domicílio. Essa 

informação foi captada pela pergunta “D1 – Alguém do domicílio emigrou para outro 

município entre 2010-2016?” (ver Anexo I), onde serão distinguidos os domicílios com 

emigrante dos domicílios sem emigrante. Também perguntamos se “essas pessoas mandam 

dinheiro ou algum tipo de ajuda regularmente para quem mora nessa casa?” (D2), para 

analisar a participação relativa das remessas de migrantes na renda das famílias nas suas 

regiões de origem. 

A escolha do período específico de 2010-2016 é justificável pelo fato de coincidir com 

um período de ocorrência de eventos climáticos extremos (secas e aumento da temperatura 

média anual) na região que, segundo alguns pesquisadores, sua intensificação nos últimos 

anos já é um dos reflexos das mudanças climáticas globais (SOUZA et al, 2014). Tais 

mudanças reproduzem situações específicas de vulnerabilidade, notadamente expressas na 

perda de status das famílias com a queda na renda agrícola e que podem ter influência na 

diversificação de estratégias de sobrevivência dessas famílias (OJIMA, 2012; 2013), dadas 

essas situações de risco.  

Por outro lado, buscamos obter também informações sobre os aspectos psicológicos 

(motivações e aspirações) da decisão de migrar ou imobilidade, por meio das percepções a 

esses eventos extremos e as mudanças climáticas. Uma limitação a respeito disso é devido à 

dimensão territorial do país e os custos operacionais que seriam impostos ao propormos 

captar percepções de emigrantes da região e informações de indivíduos quando o domicílio 

foi extinto pela migração da família inteira. 

O migrante, nesse sentido, tem duas definições. Na primeira definição, entende-se por 

migrante o indivíduo que, em 2010, residia em município diferente do município em que 

residia em 31 de julho de 2005, ou seja, o migrante captado no quesito de data-fixa do Censo 

Demográfico de 2010. Na segunda, o migrante é o indivíduo que, no período de 2010 a 2016, 

residiu em um município diferente do qual residência no período em que o survey foi 

realizado, informação obtida por meio da variável D1 (Alguém do domicílio emigrou para 

outro município entre 2010-2016?). 
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Também serão incluídas variáveis para testar a importância de estratégias no nível do 

domicílio para lidar com a falta de água na região. A variável B5 (A quem recorre quando 

falta égua?) é uma delas, tendo como resultados as respostas: i) parentes, ii) vizinhos, iii) 

amigos, iv) associações/ONG, v) defesa civil, vi) igreja, vii) políticos, viii) prefeitura, ix) 

empregador, x) compra, xi) ninguém, xii) armazena água, xiii) outros e xiv) marcou mais de 

uma opção. De forma a complementar essa análise, foram feitas as perguntas: “você tem água 

disponível em casa quantos dias na semana?” e “em caso de emergência, qual a solução 

quando falta água?” (variáveis A9a e A9c). Assim faremos comparações dessas estratégias 

para os domicílios com emigrante e domicílios sem emigrante. 

As análises da condição de beneficiário de um dos programas de transferência de 

renda e a participação relativa desses recursos na renda domiciliar têm, de forma conjunta, o 

objetivo de avaliar o papel de tais políticas para gerar condições para adaptar-se em situações 

de vulnerabilidades específicas, mais especificamente pelo aumento da migração. Para captar 

essas informações, foram perguntados: “recebe algum benefício social?” (variável Y5) e 

“valor do benefício social em reais” (Y6). Para os entrevistados beneficiários dos PTR foram 

perguntados: “acha que se não recebesse esses benefícios você ou algum morador dessa casa 

teria mudado de cidade nesses últimos 5 anos?” (variável C2).  

Para testar a associação entre migração e as percepções aos eventos climáticos 

extremos e questões estruturais ou institucionais, serão utilizadas partes das perguntas do 

bloco B: “acha que em geral é difícil conseguir emprego na cidade?”, “já pensaram em se 

mudar de cidade por causa das secas?”, “apesar dos problemas, quais motivos levam você a 

não mudar de cidade?” (B6, B8 e B9, respectivamente). Adicionalmente, perguntam-se: ‘na 

sua opinião, a cidade é atualmente?”, tendo como alternativas: tão quente como no passado 

(1), mais quente que no passado (2), mais fresca que no passado  (3) e não sabe (4); e “na sua 

opinião como são os problemas da seca hoje em relação ao passado?”; a qual o indivíduo 

poderia responder: mais graves (1), menos graves (2), não mudou nada (3), não sei responder 

(4) (variáveis B20 e B22).  Essas variáveis ajudarão a entender como as famílias se sentem 

pressionadas em uma situação especifica de ameaçada à perda de status e adotam como 

resposta a migração (BARBIERI; CARR; BILSBORROW, 2009; CARR et al, 2008; DAVIS, 

1963; MURPHY, 2001; SHERBININ et al, 2008), dentre outras estratégias domiciliares. 
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3.3 Análise dos dados 

3.3.1 Testes estatísticos 

Os dados do Survey foram analisados por meio de estatísticas descritivas e a estatística 

Deff (Design Effect). O Deff foi desenvolvido por Kish (1965) e mensura o impacto do plano 

amostral complexo sobre a variabilidade das informações. Esse indicador é calculado por 

meio da razão entre a variância estimada incorporando o plano amostral efetivamente 

utilizado e a variância estimada supondo amostra aleatória simples. 

Dessa forma, o Design Effect – que é apresentado para apontar o impacto de não 

considerar o desenho amostral complexo – é obtido por meio da raiz quadrada do Deff. 

Quanto mais distante ele for da unidade, mais imprecisa será a estimativa que não leve em 

consideração o desenho amostral complexo (CAMERON; TRIVEDI, 2005). 

3.3.2 Pesquisador observador 

Por meio da experiência pessoal do autor desse trabalho como migrante e ex-

camponês que vivenciou as mudanças ocorridas nos espaços rurais da sua região, também 

localizada no Sertão nordestino, foram despertados o interesse e a sensibilidade para analisar 

a experiência do Seridó Potiguar com a seca. Sua mãe também foi migrante, ou mais do que 

isso, uma retirante que aos 13 anos de idade, junto a sua família venderam parte da colheita 

passada e migraram do interior do Ceará em busca de oportunidades de trabalho no estado do 

Maranhão após a seca da década de 1970. 

Na sua infância presenciou a chegada da energia elétrica na zona rural e, mais 

recentemente, os avanços dos meios de comunicação que culminaram com o acesso à internet 

foram acompanhados pelo pesquisador observador. Tais avanços permitiram que as atividades 

econômicas fossem se desenvolvendo para além das atividades agrícolas, difundindo o modo 

de vida urbano nesses espaços (BAENINGER, 2012; HOGAN; MARANDOLA JR.; OJIMA, 

2010; MONTE-MÓR, 2006). Também se observaram mudanças nas estratégias das famílias 

camponesas, seja pela redução do número de membros, oferta de trabalho nos espaços 

urbanos ou com a coabitação (BARBIERI; PAN, 2013; LOMBARDI; GUEDES; BARBIERI, 

2015; VANWEY; GUEDES; D’ANTONA, 2012; VANWEY; VITHAYATHIL, 2013) 

Essas experiências motivaram o desenvolvimento da pesquisa desde a estruturação das 

perguntas do questionário até o processo de coleta dos dados e análise dos resultados, embora 

sem deixar de lado a importância dos significados, dentro da multiplicidade que eles 

apresentam para cada indivíduo (HUSSERL, 1975). A observação é uma ferramenta útil para 

complementar e confrontar as análises dos dados a realidade (GÜNTHER, 2006). Além disso, 
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ela é importante para familiarizar mais ainda o pesquisador com o ambiente e para que possa 

entendê-lo em seu potencial (SHAH, 2006). 

4. MUDANÇAS AMBIENTAIS, EVENTOS EXTREMOS E MIGRAÇÕES: 

VULNERABILIDADE, ADAPTAÇÃO E IMPLICAÇÕES INSTITUCIONAIS PARA 

O SEMIÁRIDO BRASILEIRO E O SERIDÓ POTIGUAR 

O Nordeste como um todo é classificado como uma região expulsora de população 

seja por fatores ambientais, incluindo a seca, ou por indicadores socioeconômicos e/ou 

regionais inferiores às áreas de atração dessas populações (OLIVEIRA, 2008; RIBEIRO; 

BARBOSA, 2006; FUSCO; DUARTE, 2010). No entanto, em nenhuma dessas discussões as 

questões ambientais são tratadas como centrais (OJIMA, 2012). 

Analisando os saldos migratórios dos estados do Nordeste mais o estado de Minas 

Gerais – sendo que este último também possui municípios inseridos no Semiárido – até o 

quinquênio de 1986/1991 todos os estados do Nordeste, com exceção do estado de Sergipe, 

mais o estado de Minas Gerais apresentavam saldos migratórios negativos. A Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) era o principal destino dos migrantes nordestinos 

(RIGOTTI, 2006; RIGOTTI; CAMPOS; HADAD, 2017) e mineiros, vislumbrados pelas 

oportunidades na região de maior dinamismo econômico e devido os fatores de expulsão das 

regiões de origens. 

No quinquênio de 1995/2000, conforme se observa na Tabela 1, há uma queda ainda 

que pouco acentuada no saldo migratório negativo da região Nordeste. O estado de Minas 

Gerais reverteu seu saldo migratório negativo, alcançando um saldo positivo em torno de 39,1 

mil. Dentre os estados do Nordeste, apenas o Rio Grande do Norte alcançou um saldo 

migratório positivo (6,6 mil), embora, haja um recrudescimento nos volumes de imigrantes, 

especialmente pelo incremento com a migração de retorno (QUEIROZ, 2015) e arrefecimento 

nos volumes de emigrantes em algumas dessas UF. 
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Tabela 1. Unidades da Federação (UF) do Nordeste mais o estado de Minas Gerais, Seridó Potiguar e regiões selecionadas: imigrantes, 

emigrantes, saldos migratórios e taxas líquidas de migração – 1995/2000 e 2005/2010. 

UF/Região 

1995/2000 2005/2010 

Imigrantes 
(I) 

Emigrantes 
(E) 

Saldo 
Migratório 

(I - E) 

População 
2000 

TLM 

  

Imigrantes 
(I) 

Emigrantes 
(E) 

Saldo 
Migratório 

(I - E) 

População 
2010 

TLM 

Maranhão 100.820 274.470 -173.650 5.657.552 -3,1 105.682 270.663 -164.981 6.574.789 -2,5 

Piauí 88.736 140.815 -52.079 2.843.428 -1,8 73.614 144.036 -70.422 3.118.360 -2,3 

Ceará 162.926 186.709 -23.783 7.431.597 -0,3 
 

112.372 181.223 -68.851 8.452.381 -0,8 

Rio Grande do Norte 77.917 71.286 6.631 2.777.509 0,2 
 

67.728 54.014 13.714 3.168.027 0,4 

Paraíba 102.005 163.485 -61.480 3.444.794 -1,8 
 

96.028 125.523 -29.495 3.766.528 -0,8 

Pernambuco 164.872 280.289 -115.417 7.929.154 -1,5 148.498 223.586 -75.088 8.796.448 -0,9 

Alagoas 55.967 127.949 -71.982 2.827.856 -2,5 53.591 130.307 -76.716 3.120.494 -2,5 

Sergipe 52.109 56.931 -4.822 1.784.829 -0,3 53.038 45.143 7.895 2.068.017 0,4 

Bahia 250.572 518.038 -267.466 13.085.769 -2,0   229.226 466.360 -237.134 14.016.906 -1,7 

NORDESTE 1.055.924 1.819.972 -764.048 47.782.488 -1,6 939.777 1.640.855 -701.078 53.081.950 -1,3 

Minas Gerais 447.781 408.659 39.122 17.905.134 0,2 376.519 390.624 -14.105 19.597.330 -0,1 
SEMIÁRIDO 
SETENTRIONAL 878.299 1.030.383 -152.084 12.852.412 -1,18 

 
823.480 1.030.842 

 
-207.362 14.181.369 -1,46 

SERIDÓ POTIGUAR 16.028 16.422 -394 204.097 -0,2   13.054 16.205 -3.151 216.518 -1,5 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 

 

 



 

28 

 

Dentre as Unidades da Federação do Nordeste, merecem destaque especial os estados 

do Ceará e a Bahia. O estado do Ceará, por exemplo, tinha um volume de imigrantes de 121,6 

mil em 1896/1991 que passou para 162,9 mil em 1995/2000. O volume de emigrantes caiu de 

245,1 mil para 186,7 mil, resultando em mudanças no seu saldo migratório negativo de mais 

de 123,5 mil em 1896/1991 para apenas 23,7 mil em 1995/2000. O estado da Bahia mantém 

seu saldo migratório negativo sem muitas diferenças em seu volume, porém com suas 

particularidades. O volume de imigrantes deu um salto de 186,6 mil em 1986/1991 para 250,5 

mil no quinquênio seguinte. No entanto, as perdas (número de emigrantes) especialmente nas 

trocas com o estado de São Paulo (CUNHA, 1999) continuaram a aumentar, refletindo num 

saldo negativo. 

Em 2005/2010, as perdas do Nordeste nas trocas com as outras Unidades da Federação 

continuam caindo, paulatinamente. No tocante as UF, apenas o Rio Grande do Norte (13,7 

mil) e Sergipe (7,8 mil) possuem saldos migratórios positivos nesse último quinquênio. 

Entretanto, o Nordeste como um todo que apresentava em 1896/1991 um saldo negativo de 

876,5 mil, 764,0 mil em 1995/2000 e nesse último quinquênio analisado (2005/2010) um 

saldo migratório negativo de 701,0 mil; tem experimentado mudanças importantes nas suas 

trocas migratórias. 

Cabe destacar aqui a importância que as políticas de desconcentração da atividade 

econômica adotadas durante a década de 1970, com a reestruturação produtiva e as políticas 

de desenvolvimento regional (MARTINE, 1994; OJIMA, 2013; QUEIROZ, 2003; 2015), 

permitindo o surgimento de novos polos regionais (BAENINGER, 2000) e também, mais 

recentemente, que o conjunto de políticas sociais como o Programa Bolsa Família e demais 

Programas de Transferência de Renda (PTR) tiveram nesses processos (GAMA, 2012; 

OJIMA, 2013). 

Dentre os PTR existentes, destacam-se, inicialmente, o Benefício da Prestação 

Continuada (BPC) que foi criado em 1993, destinado a idosos e deficientes com renda per 

capta inferior a um quarto de um salário mínimo; o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI) (1996), com a oferta de renda para jovens menores de 16 anos de idade e 

atividades e serviços em turnos extraescolares, objetivando afastá-los do trabalho infantil; e o 

Programa Bolsa Família (PBF) criado em 2003. O valor do BPC é de um salário mínimo, o 

PETI apresentava valores diferenciados para residências localizadas em áreas rurais e urbanas 

e o PBF com o número e estrutura dos membros da família beneficiária (QUEIROZ et al, 

2010). 
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O PBF é parâmetro no Brasil e na América Latina tanto pela sua integração com 

outros programas sociais através do Cadastro Único (CadÚnico)10 quanto pelo volume de 

recursos aplicados e número de usuários do benefício, embora que a cobertura dos gastos 

represente uma parcela bem menor do Produto Interno Bruto (PIB) do que o Oportunidades 

do México e do Bono de Desarollo Humano do Equador, sendo importante destacar que neste 

último 44% da população chegou a ser atendida pelo programa até o ano de 2010 

(CECCHINI; MADARIAGA, 2011). 

Em 2013 os recursos destinados ao PBF, por exemplo, foram de R$ 24,5 bilhões. 

Embora representem uma parcela insignificante do PIB nacional (0,46%), o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) destaca que um aumento no repasse desses recursos na 

ordem de 1% do PIB traduz em um acréscimo de 1,78% na atividade econômica, além de 

reduzir a concentração de renda e a pobreza extrema do país. Nesse mesmo ano o PBF atingiu 

mais de 14 milhões de famílias, das quais mais de 3 milhões eram do semiárido.  

Considerando essas mudanças nos fluxos migratórios, que foram observadas 

principalmente a partir da década de 1990 (BAENINGER, 2012; BRITO, 2009), os fluxos 

inter-regionais passam a ser observados partindo de uma visão mais holística e peculiaridades 

são assumidas especialmente para aqueles da região Nordeste (OJIMA et al, 2010). Dentre 

essas peculiaridades a proximidade com as mudanças ambientais (BARBIERI, 2011; 

HOGAN; MARANDOLA JR.; OJIMA, 2010) no sentido de lidar com essas mudanças por 

meio de políticas públicas de desenvolvimento regional, mitigação e adaptação ganham 

espaço. Sobretudo com a publicação dos relatórios do IPCC, esse debate se tornou mais 

caloroso. 

Embora essas mudanças tenham ocorrido nas últimas décadas, elas parecem pouco 

homogêneas quando consideramos biomas distintos, particularmente no caso dos estados 

brasileiros nos quais estão inseridos os municípios do Semiárido, à saber: Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. A Figura 2 

mostra que mais de 75% dos municípios de toda essa região possuem TLM11 negativas. Isso 

significa que maior parte dessa área tem características de expulsão de população que, 

 

10 O CadÚnico é uma forma de manter uma base de dados atualizada em observância as condicionalidades do 
PBF para garantir o acesso a outros programas de proteção social relacionados ao Fome Zero, como o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC). 

11 A Taxa Líquida de Migração (TLM) é obtida por meio da razão entre o saldo migratório e a população no final 
do período. 
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notadamente, se associa às desigualdades regionais. Por outro lado, a partir da Figura 2, é 

possível perceber que existem particularidades dentro desses estados no que diz respeito à 

dinâmica migratória da região. As TLM negativas mais altas concentram-se em sua maior 

parte na porção semiárida dos estados, diferente do que acontece com os municípios do 

entorno. Principalmente se tratando dos municípios do norte de Minas Gerais e os municípios 

costeiros dos estados, estes apresentam taxas positivas e que os diferenciam da porção 

semiárida. 

Figura 2. Semiárido Brasileiro: Taxa Líquida de Migração (TLM), municípios do Semiárido 
e municípios do entorno – 2005/2010. 

 

         Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Enquanto no imaginário social a seca é um fenômeno ambiental que predomina em 

toda a região nordestina, nela convivem duas características bem distintas: enquanto os 

períodos de estiagem, tradicionalmente associadas ao cenário regional como um todo, 

dominam a porção semiárida dos estados, desastres naturais atingem as áreas litorâneas com 

altos índices de ocorrências de chuvas (OJIMA, 2013). Devido as mudanças climáticas, a 

tendência é que esses eventos se intensifiquem e elevem o nível do mar. E quanto a essa 

questão, é importante também reforçar que as cidades litorâneas correspondem a cerca de 

18% da população urbana brasileira (MARTINE; OJIMA; MARANDOLA JR., 2015). Assim, 

principalmente as regiões metropolitanas que compreendem uma porção significativa das 
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áreas costeiras, representam um potencial risco tanto para a população que nela já residia 

quanto para os que outrora buscam refúgio das secas.  

Algumas pesquisas têm apontado uma queda em torno de 80% na produção agrícola 

do semiárido em períodos de secas (KHAN; CAMPUS, 1992), intensificando os processos 

migratórios (BARBIERI, 2011) e reconfigurando as situações de vulnerabilidade no espaço 

geográfico (ADGER; ADAMS, 2013). Por outro lado, não há um consenso na literatura tanto 

na discussão se a migração seria uma alternativa de adaptação ou se esta contribuiria para 

reiterar cenários de vulnerabilidade (BARBIERI, 2011) quanto no que diz respeito à 

intensificação desses movimentos populacionais motivados por mudanças ambientais 

(ADGER et al, 2015; KOUBI; STOLL; SPILKER, 2016). Além das perdas na produção e na 

receita agrícolas, o efeito das estiagens sobre o emprego agrícola (KHAN et al, 2005) podem 

contribuir para realçar o modo de vida das cidades que se estende para além das metrópoles 

(BAENINGER, 2012; HOGAN; MARANDOLA JR.; OJIMA, 2010; MONTE-MÓR, 2006) 

por meio da integração de atividades agrícolas e não-agrícolas (VANWEY; GUEDES; 

D'ANTONA, 2008) e da busca por serviços públicos (OJIMA, 2013). 

Assim como os investimentos, serviços de saúde e educação e oportunidades de 

empregos diversos, boa parte da população está concentrada nos centros urbanos das grandes 

cidades e nas regiões metropolitanas, tais como Fortaleza, Recife e Salvador (SUASSUNA, 

2002). Essas áreas não estão imunes aos efeitos de secas extremas e muito menos dos 

impactos das mudanças climáticas – sobretudo porque boa parte dessas cidades está 

localizada em zonas costeiras – como o aumento do nível do mar e a elevação da temperatura 

média, conforme indicam os relatórios do IPCC (IPCC, 2012; 2013; 2014a; 2014b). 

Em uma situação não menos preocupante, a mobilidade para as regiões com maiores 

ofertas de serviços de saúde, educação e ecossistêmicos provoca a expansão do tecido urbano 

para áreas costeiras com riscos de inundação e deslizamentos, que é uma questão que 

preocupa as grandes cidades (ADGER; ADAMS, 2013). Embora, as metrópoles são regiões 

com capacidades institucionais diferenciadas. As três regiões metropolitanas do Nordeste12, 

por exemplo, respondem juntas por mais de 70% do PIB da região (IBGE, 2012). Os 

municípios do Semiárido, por sua vez, dependem em sua maior parte de transferências 

constitucionais como o Fundo de Participação dos Estados e Municípios (OJIMA, 2013). 

 

12 Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Região Metropolitana de Recife (RMR) e Região Metropolitana de 
Salvador (RMS). 
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Embora a mobilidade possa constituir-se numa importante estratégia de sobrevivência 

para as famílias, um mundo mais móvel, por outro lado, tem suas consequências e desafios 

para as instituições ao passo que pode representar um mecanismo de gerar novos riscos e 

vulnerabilidades. Complementarmente, os migrantes que saem do Semiárido com direção às 

grandes metrópoles podem ser em muitos dos casos mais vulneráveis do que os que lá já 

residem há algum tempo, embora o estabelecimento de redes e capital social possa reduzir o 

grau de exposição desses indivíduos ao risco e suas vulnerabilidades (ADGER; ADAMS, 

2013; BLACK et al, 2011b). 

Essa preocupação tem sido recorrente, especialmente no que concerne ao 

planejamento urbano das regiões receptoras desses migrantes do que para as regiões de 

expulsão e justifica-se por coincidir com a realidade de uma parcela da população urbana 

brasileira que está em torno da metade e tal necessidade de estudos e políticas públicas 

específicas. Entretanto, os problemas ambientais urbanos são muito mais complexos e é 

necessário admitir que eles assumem singularidades diante de contextos regionais distintos. 

Inclusive, que gostaríamos de chamar a atenção diz respeito ao ritmo de crescimento e à 

urbanização dos municípios do Semiárido Brasileiro, que ocorrem de formas cada vez mais 

intensas embora ainda fique aquém das capitais e regiões metropolitanas dos estados (OJIMA, 

2013). 

Nesse sentido, a urbanização e o ritmo acelerado de crescimento dos municípios do 

Semiárido como um todo apresentam desafios importantes para o planejamento urbano. Ao 

mesmo tempo em que possibilita ganhos de economia de escala decorrente da eficiência na 

distribuição de serviços básicos como serviços de saúde, educação e abastecimento de água 

(HOGAN; OJIMA, 2008; MARTINE, 2007; OJIMA, 2013), além de amenizar os problemas 

decorrentes da alta densidade e expansão de áreas de risco nos grandes centros metropolitanos 

e oportunizar a diversificação de estratégias domiciliares; pode por outro lado ampliar a 

demanda por serviços ecossistêmicos e contribuir para o aumento do desmatamento e 

processos de desertificação já em curso (ADGER; ADAMS, 2013).  

Tais estratégias podem representar consequências negativas para as regiões receptoras 

no que diz respeito à vulnerabilidade dessas pessoas e quanto à oferta de serviços que 

dependem de maior capacidade orçamentária por parte desses municípios. Os pequenos 

municípios representam mais de 75% da região semiárida (IBGE, 2010). Em mais de 81% 

desses municípios a participação de atividades do PIB relativas à administração, saúde e 

educação e seguridade social representam mais de 1/3 da economia, as quais dependem 
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principalmente das transferências constitucionais como o Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) (STN, 2016). 

Além disso, conforme destaca Ojima (2013), 73% dos municípios do Semiárido não 

possuíam plano diretor em 2009. O plano diretor é um instrumento importante para o 

desenvolvimento dos municípios em relação à capacidade de oferta de serviços básicos como 

saúde, educação e condições de vida de modo geral. A urbanização dessa região poderá 

reproduzir formas de ocupação excludentes, acentuando os processos de desigualdades e 

injustiças sociais. Embora, as particularidades da ocupação urbana na região poderá constituir 

uma ferramenta importante para desenhar políticas de redução das desigualdades 

socioambientais, as políticas precisam ser bem articuladas para que formas de exclusão social 

não sejam reproduzidas, como o acesso desigual ao saneamento básico e formas de 

assentamento precárias. 

Desse modo, uma parcela massiva da população não tem acesso a bens e serviços que 

garantem condições de vida digna, tais como saúde, educação e saneamento básico enquanto 

um grupo restrito de pessoas detém a maior parcela da renda (BORGES, 2011). Essa parcela 

menos favorecida da população é que, evidentemente, sofrerá o maior impacto. Isso porque as 

mudanças climáticas envolvem muito além de gerenciar os “riscos” e “incertezas”. Elas 

demandam estratégias de enfrentamento (GIDDENS, 2010: 25) e a criação de capacidade de 

resposta a essas mudanças. 

No semiárido como um todo – que compreende 1.13413 municípios dos estados do 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas 

Gerais – o PIB per capita variava em torno de R$ 7,5 mil em 2013 enquanto que nos demais 

municípios desses estados mantinham-se na ordem de R$ 13,5 mil para o mesmo período 

(IBGE, 2013). Contudo, o PIB per capita não diz muita coisa em termos de equidade, haja 

vista que existem nessas regiões indivíduos com rendas inferiores aos valores médios. No 

mais, mostra que há um descompasso entre os municípios das próprias UF. Além disso, 

nessas regiões mais propensas a enfrentar problemas de secas, boa parte da renda dos 

municípios é proveniente de recursos de Programas de Transferência de Renda (PTR), como o 

Programa Bolsa Família (PBF) e o Benefício da Prestação Continuada (BPC); com amplas 

reformas nas regras de concessão, manutenção e até possíveis cortes desses benefícios então 

 

13 Adotando a delimitação do Ministério da Integração Nacional de 2005, embora adicionando o município 
piauiense de Aroeiras do Itaim, originário do desmembramento da área do município de Picos/PI. 
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anunciados pelo Congresso Nacional. Essas particularidades apresentam desafios importantes 

para as políticas públicas de modo geral. 

Nesses municípios as desigualdades tornam-se mais marcantes devido a 

vulnerabilidade aos eventos extremos como o aumento da temperatura e secas periódicas 

associada a dependência pela atividade agrícola de pequena escala e, por esse motivo, essas 

políticas de redistribuição de renda são importantes para reduzir as desigualdades. De acordo 

com Ab’Saber (1999), a região do semiárida do Nordeste é uma das maiores do planeta. Além 

disso, apesar dos fluxos migratórios originários do Semiárido em direção à região Sudeste, 

historicamente contextualizados na literatura nacional, nela vivem em torno de 22,5 milhões 

de pessoas, número que representa mais de 10% da população do país. Tais constatações 

reforçam a necessidade de um fortalecimento das instituições para planejar e subsidiar 

políticas de proteção social, envolvendo tanto ações de mitigação quando de adaptação às 

secas. A região é conhecida pela ocorrência de períodos longos de estiagens e, portanto, é 

mais vulnerável às mudanças ambientais. As precipitações registradas são entre 200 e 800 

mm anuais para esses municípios, com evaporações três vezes acima disso e incidência de 

períodos de chuvas irregulares (OJIMA; FUSCO, 2016). 

O Seridó Potiguar não se distancia muito da realidade do Semiárido nordestino como 

um todo. Essa região é caracterizada por altas temperaturas, instabilidade e escassez de 

chuvas e baixa fertilidade dos solos, afetando as atividades agrícolas e agropastoris. Essa 

insustentabilidade dos sistemas agrícolas pode ter reflexo no atual processo de urbanização da 

região, que atingiu em 2010 cerca de 85% da população concentrada em áreas urbanas. 

O Seridó Potiguar, considerado por essa pesquisa, é formado por duas microrregiões 

do interior do estado do Rio Grande do Norte (RN), o Seridó Ocidental e o Seridó Oriental, a 

região possui sete municípios na parte Ocidental (Caicó, Ipueira, Jardim de Piranhas, São 

Fernando, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte e Timbaúba dos Batistas) e dez na 

Oriental (Acari, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Jardim do Seridó, 

Ouro Branco, Parelhas, Santana do Seridó e São José do Seridó). Os municípios de maior 

contingente populacional são Caicó (62.709) e Currais Novos (42.652) (IBGE, 2010). 
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Tabela 2. Seridó Potiguar, Semiárido e lugares selecionados: taxas de crescimento por 

situação do domicílio, 1991-2010. 

          

Taxa de crescimento 

Região analisada 
1991-2000 2000-2010 

Rural Urbana   Rural Urbana 

Seridó Ocidental -0.02 0.02 -0.03 0.02 

Caicó -0.02 0.02 -0.02 0.01 

Ipueira -0.06 0.04 -0.06 0.02 

Jardim de Piranhas -0.03 0.05 0.00 0.02 

São Fernando -0.02 0.01 -0.05 0.04 

São João do Sabugi -0.01 0.01 -0.03 0.01 

Serra Negra do Norte 0.00 -0.01 -0.05 0.06 

 

Timbaúba dos 
Batistas -0.01 0.02 0.01 0.00 

Seridó Oriental -0.02 0.01 -0.02 0.01 

Acari -0.03 0.01 -0.01 0.00 

Carnaúba dos Dantas -0.01 0.03 0.00 0.02 

Cruzeta -0.01 0.01 -0.05 0.01 

Currais Novos -0.02 0.01 -0.01 0.01 

Equador -0.06 0.03 -0.02 0.01 

 
Jardim do Seridó -0.02 0.01 -0.02 0.01 

 
Parelhas -0.01 0.02 -0.01 0.01 

 
Ouro Branco -0.03 0.02 -0.02 0.01 

Santana do Seridó -0.04 0.03 -0.01 0.02 

São José do Seridó -0.03 0.05 -0.02 0.02 

Semiárido -0.01 0.03 -0.01 0.02 

Brasil -0.01 0.02   -0.01 0.02 

                         Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970 à 2010. 

As taxas de crescimento médio anual da população nessa região foram pouco 

significativas desde a década de 1970 até o último censo, não chegando a alcançar os 2% ao 

ano em quase todos os municípios que a compõem. No Semiárido como um todo não é muito 

diferente, as taxas de crescimento médio anual da população também ficaram em torno de 1% 

nesse mesmo período, inferiores a média nacional conforme mostradas na Tabela 2.  

Entretanto, nessas duas regiões as taxas de crescimento da população urbana têm alcançado 

nas últimas décadas um ritmo diferenciado, chegando a ultrapassar os 6% ao ano em alguns 

municípios do Seridó Potiguar (IBGE, 1970; 1980; 1991; 2000; 2010). 

Assim, a região do Seridó é formada por municípios pequenos (com menos de 100 mil 

habitantes cada) e com pouca capacidade para enfrentar problemas de ordem ambiental, já 
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que dependem em sua maior parte das transferências constitucionais. Além disso, no Brasil a 

tendência é que esses municípios com menor contingente populacional (de até 500 mil 

habitantes) cresçam à um ritmo mais acelerado, sobretudo pela perda expressiva dos fluxos 

migratórios de longa distância para as grandes cidades (CUNHA, 2005). A urbanização dessa 

região também acontece de forma mais intensa do que em alguns estados da região Sudeste, 

por exemplo – que é a mais urbanizada14 do país – o que demanda políticas públicas 

específicas (CORREIA, 2016a; 2016b; CORREIA; OJIMA, 2017). 

Os municípios de Caicó, que tinha 57,4 mil pessoas residindo na zona urbana em 2010 

e Ipueira que tinha 1,8 mil pessoas, eram os mais urbanizados e chegam a concentrar mais de 

90% da população na zona urbana. Em seguida está o município de Currais Novos com uma 

população urbana de 37,7 mil habitantes (88,6%) que além de apresentar uma taxa de 

urbanização acima da média nacional, se destaca na região do Seridó em termos de 

contingente populacional, ocupando a segunda posição, conforme dito acima. 

A população urbana do Seridó mais que duplicou entre as décadas de 1970 e 2010, 

passando de 72,2 mil para 182,8 mil habitantes. A região se tornou majoritariamente urbana 

somente na década de 1980 (com mais de 100,5 mil pessoas morando na zona urbana, ou 

60,9%). Embora esse processo tenha ocorrido no Seridó antes do Semiárido que atingiu 

56,3% (ou 11,7 milhões) nos anos 2000, em comparação com o Brasil que iniciou esse 

processo ainda na década de 1950 a partir do encadeamento da industrialização no país, foi 

considerado tardio. Por outro lado, entre as décadas de 1980-1991 o aumento na proporção de 

habitantes que residiam na zona urbana do Seridó foi mais acentuado em relação aos outros 

períodos analisados e o ritmo de crescimento da população urbana no Semiárido foi superior à 

média nacional dede os anos de 1991 e no Seridó, dede a década de 1970. 

Todo o estado do Rio Grande do Norte, por outro lado, passou por um processo lento 

no que diz respeito à urbanização devido ao engendramento e à manutenção de sua estrutura 

produtiva baseada na agropecuária. As cidades estavam assentadas sob os velhos caminhos do 

gado; e após a crise da atividade açucareira, a mesma é substituída pelo cultivo do algodão; 

vestígios de uma economia ainda de base agrícola e, nesse caso, o centro da atividade 

econômica ainda é o meio rural. Os municípios de base agrária e atrasada, pela ineficiência 

nos serviços de transporte inviabilizavam os negócios ainda até a década de 1980 no estado. 

Esse processo dificultou ainda a circulação de pessoas, mercadorias e informações e, 

 

14 Proporção de habitantes da zona urbana em relação à população total. Os estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo apresentam taxas de urbanização de 85,3% e 83,4% respectivamente. 
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consequentemente, o crescimento econômico dos municípios (CLEMENTINO, 1995; 

MORAIS, 1999). 

Os municípios nordestinos, em sua maior parte (em torno de 61,3%) ainda são 

identificados como de baixo desenvolvimento humano (LINS et al, 2015). O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que é um indicador de desenvolvimento15 

criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), tem melhorado 

bastante no Brasil, com um crescimento de 47,5% de 1991 a 2010; e deixou de ser 

classificado como muito baixo (0,493) para alto (0,727). Não restam dúvidas de que nas 

últimas décadas vários avanços ocorreram, o que implicou na melhoria desse indicador, tais 

como a elevação na escolaridade média da população, aumento da renda, redução das taxas de 

mortalidade principalmente nas idades iniciais com ampliação do acesso a serviços básicos de 

saúde. Porém, a média nacional pode esconder grandes discrepâncias. 

Entre os dezessete municípios do Seridó Potiguar, por outro lado, a evolução do 

IDHM varia entre 20,9% e 27,6% de 1991 a 2010. Em média o desenvolvimento humano da 

região cresceu 24,3%, ainda muito abaixo do contexto nacional. As maiores evoluções 

observadas são principalmente nos municípios de Santana do Seridó, Equador, Serra Negra do 

Norte, São Fernando e Ouro Branco, regiões em que os índices apresentavam-se bem 

inferiores as demais no ano de 1991. A exceção é São José do Seridó que apresentava o 4º 

maior IDHM da região e obteve uma evolução de destaque (25,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 O IDHM considera, basicamente, o desempenho dos municípios no que diz respeito a três componentes: 
longevidade, educação e renda. Para maiores detalhes sobre a metodologia de cálculo desse indicador de 
desenvolvimento, consultar o site do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil. A adoção desse indicador é 
mais aplicável, nesse caso, porque a intenção do presente trabalho é fazer referência à uma abordagem de 
desenvolvimento mais atual e que foge da concepção de desenvolvimento baseada exclusivamente na renda. 
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Figura 3. Seridó Potiguar: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 1991/2000/2010. 

 

Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano (2010). 

Percebe-se, a partir da Figura 3, que com exceção do município de Currais Novos, o 

período de melhores desempenhos para o indicador é de 1991 a 2000, que coincide com a 

instabilidade econômica do país e surgimento dos programas de assistência social. As 

melhorias no acesso aos serviços de saúde, por exemplo, com a criação do Programa Saúde da 

Família (PSF) em 1994, que permitiu uma redução na taxa de mortalidade infantil e o 

aumento da expectativa de vida também podem ajudar a explicar melhor a evolução média de 

31,5% na região (ROSA; LABATE, 2005). 

A evolução percentual dos indicadores foi mais significativa na dimensão educação do 

que na renda e na longevidade. No tocante a renda, os municípios que mais evoluíram foram 

Santana do Seridó (39,7%), Equador (33,2%), Ouro Branco (30,9%) e Parelhas (30,5%), 

ambos localizados na parte oriental da região; evidenciando a existência de uma correlação 

espacial. Na dimensão longevidade, os que cresceram mais foram Ipueira e Ouro Branco (os 
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dois com 27,9% cada). Embora, no que se referem à educação, as maiores evoluções foram 

em Serra Negra do Norte (280,5%), Equador (239,1%), São Fernando (232,0%) e Santana do 

Seridó (210,2%). 

Ainda assim, esses municípios têm baixa capacidade para criar expectativas 

adaptativas às mudanças climáticas (OJIMA, 2012; 2013) ou até mesmo para gerir problemas 

de ordem ambiental como períodos de secas inesperados com impactos para a produção 

agrícola e o abastecimento de água. Isso porque há uma forte dependência da transferência de 

recursos do Governo Federal. De acordo com o site do Tesouro Nacional, mais de R$ 357 

milhões foram repassados para os dezessete municípios do Seridó Potiguar através do Fundo 

de Participação dos Municípios (FPM) somente no ano de 2016 (STN, 2016). 

Adicionalmente, o montante repassado nesse mesmo período por meio do Programa 

Bolsa Família ultrapassou os R$ 43 milhões com mais de 23 mil famílias beneficiadas de 

acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS, 2016). 

Somados, esses dois recursos chegam a representar mais de 18% do PIB16 dessa região, sem 

mencionar outros programas com base na transferência de renda como o Benefício da 

Prestação Continuada (BPC), por exemplo. Essas políticas sociais através da transferência de 

renda podem constituir instrumentos cruciais para reduzir a vulnerabilidade dessas famílias, 

seja para aquelas que permanecem no local de nascimento ou para as que migram para outras 

regiões do país, embora sejam questões que necessitam de maior investigação para que sejam 

confirmadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Tomando como base o Produto Interno Bruto de 2013 (IBGE).  
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Tabela 3. Seridó Potiguar: Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios - Valor adicionado, a 

preços correntes (mil reais), 2014. 

Município 

Atividade 

Administração          

seg. pública,          

Educação          

seg. social  Agropecuária  Indústria  Serviços 

Abs. %   Abs. %  Abs. %  Abs. % 

Caicó 255.539 31,0  22.084 2,7  55.476 6,7  492.172 59,6 

Ipueira 12.992 68,6  1.583 8,4  542 2,9  3.830 20,2 

Jardim de Piranhas 57.374 44,8  8.807 6,9  31.265 24,4  30.722 24,0 

São Fernando 17.125 44,5  6.135 16,0  5.322 13,8  9.881 25,7 

São João do Sabugi 24.821 58,7  6.071 14,4  1.293 3,1  10.108 23,9 

Serra Negra do Norte 32.493 55,4  6.942 11,8  7.738 13,2  11.493 19,6 

Timbaúba dos Batistas 13.291 61,8  2.441 11,4  1.156 5,4  4.607 21,4 

Acari 45.090 47,3  12.414 13,0  8.674 9,1  29.245 30,6 

Carnaúba dos Dantas 33.368 49,0  2.048 3,0  13.477 19,8  19.247 28,2 

Cruzeta 35.038 8,1  9.366 2,2  307.693 70,8  82.585 19,0 

Currais Novos 170.908 33,4  15.970 3,1  71.961 14,1  253.291 49,5 

Equador 24.097 57,5  3.238 7,7  3.929 9,4  10.657 25,4 

Jardim do Seridó 48.398 45,1  6.990 6,5  17.376 16,2  34.497 32,2 

Parelhas 86.449 40,1  9.068 4,2  42.075 19,5  77.932 36,2 

Ouro Branco 21.825 60,4  3.222 8,9  3.286 9,1  7.783 21,6 

Santana do Seridó 13.797 48,0  3.468 12,1  6.862 23,9  4.638 16,1 

São José do Seridó 20.663 43,2   5.891 12,3  10.711 22,4  10.575 22,1 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios de 2014. 

Em cinco dos municípios do Seridó (Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do 

Norte, Timbaúba dos Batistas e Jardim do Seridó) mais de 60% do PIB é relativo às 

atividades de administração, saúde e educação e seguridade social. De acordo com a Tabela 3, 

esse segmento produziu um montante de R$ 913,2 milhões em 2014, que corresponde a 

33,6% do PIB em média. A agropecuária representa cerca de 5% (ou R$ 125,7 milhões) do 

PIB da região. Coincidentemente, os municípios com os maiores PIB que são Caicó (R$ 

825,2 milhões), Currais Novos (R$ 512,1 milhões) e Cruzeta (R$ 434,6 milhões), possuem os 

maiores PIB per capita da região, com R$ 13,9 mil, R$ 12,7 mil e R$ 54,4 mil, 

respectivamente. As maiores participações da atividade agropecuária na composição do PIB 

são em São Fernando (16% ou R$ 6,1 milhões), São João do Sabugi (14,4% ou R$ 6 milhões) 

e Acari (13% ou R$ 12,4 milhões). 
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Desde a consolidação do povoamento do Seridó Potiguar a atividade agropecuária 

ocupa posição de destaque na economia, atividade que também sofre grande influência dos 

regimes pluviométricos e das condições climáticas da região. Por outro lado, a criação de 

gado para o abate e a indústria artesanal do couro e, posteriormente, para a produção e 

beneficiamento de leite, com a fabricação de queijo de diversos tipos (manteiga, ricota, 

coalho, etc), iogurte, requeijão, doce de leite, manteiga e nata; impulsionaram o crescimento 

da região seridoense (ANDRADE, 1999; AZEVEDO, 2005; ARAÚJO, 1990). 

A Figura 4 apresenta a evolução do PIB referente a atividade agropecuária no Seridó 

Potiguar. É importante destacar que de 1999 a 2001 esse indicador apresentou os menores 

valores observados, considerando o período analisado. Esses anos têm sido reportados em 

alguns estudos como um período de estiagens na região semiárida como um todo e com 

perdas para a produção e trabalho agrícola (KHAN; CAMPUS, 1992; KHAN et al, 2005), 

conforme já discutido aqui anteriormente. 

Figura 4. Seridó Potiguar: Produto Interno Bruto (PIB) relativo à atividade agropecuária - 
Valor adicionado, a preços correntes (mil reais), 1999-2014. 

 

                      Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios de 1999 a 2014. 

A partir dessa dinâmica da população urbana do Seridó Potiguar e analisando o PIB 

agropecuário é possível extrair conexões com as estratégias de sobrevivência das famílias, em 

que as respostas as pressões ambientais e/ou econômicas podem ter estreita relação com a 

diversificação da renda através da renda não agrícola e o processo de concentração da 

população na zona urbana desses municípios (OJIMA, 2013; D'ANTONA; VANWEY, 2009; 

VANWEY; GUEDES; D'ANTONA, 2008). As dinâmicas rurais, embora ainda pouco 

exploradas na região, parecem estar crescentemente interligadas ao meio urbano, seja com a 
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coabitação de seus membros ou pela oferta de trabalho de seus moradores na cidade 

(BARBIERI; PAN, 2013; LOMBARDI; GUEDES; BARBIERI, 2015; VANWEY; GUEDES; 

D’ANTONA, 2012; VANWEY; VITHAYATHIL, 2013). Estudos que privilegiam a análise 

dessas regiões emissoras de fluxos migratórios e as sinergias com as regiões receptoras desses 

migrantes são cada vez mais importantes para ajudar na compreensão dessas estratégias de 

sobrevivência das famílias e dos desafios políticos e institucionais que as mudanças 

ambientais impõem. 

Na subseção seguinte serão discutidas as características dos domicílios com emigrante 

e sem emigrante do Seridó Potiguar e de seus moradores, baseadas nas informações do Survey 

Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e Regionais sobre a 

Urbanização no Seridó Potiguar. A Tabela 4 mostra o número de observações na amostra (n) 

e o valor que esse número representa na população total do Seridó (N), seguidos dos seus 

respectivos intervalos de confiança de 95% e a estatística Deff (Design Effect). Os valores do 

Deff apresentados reafirmam a importância e necessidade em considerar o plano amostral 

complexo nas estimativas. 

Tabela 4. Seridó Potiguar: distribuição proporcional dos domicílios segundo a condição de 

migração de seus moradores, 2010-2016. 

              

Alguém do domicílio 
migrou entre 2010-
2016? 

Domicílios 
  

n % N % I .C - 95% Deff 

Sim 164 15,4 9.285 15,7 (5.849-12.721) 2,14 

Não 900 84,6 49.983 84,3 (37.861-62.105) 7,57 

Total 1.064 100,0 59.268 100,0 (45.805-72.731) - 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 

Os domicílios com emigrante representam apenas 15,7% dos domicílios urbanos do 

Seridó Potiguar de acordo com os dados da pesquisa. Embora maior parte dos domicílios 

urbanos da região sejam domicílios sem emigrante (84,3%), estes também constituem nosso 

objeto de análise à medida que estratégias de adaptação importantes podem ser adotadas ou 

não dependendo da capacidade das instituições e da rede de apoio a esses domicílios de um 

modo geral (ADGER; ADAMS, 2013; BLACK et al, 2011b). 

4.1 A escassez de água e suas pressões sobre as atividades econômicas 

Desde 2011, os municípios do Rio Grande do Norte de um modo geral têm passado 

por uma situação difícil devida os baixos índices pluviométricos, especialmente os municípios 
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do Seridó que é a região mais seca do estado potiguar. O governo do estado declarou no ano 

de 2017 por meio de decreto, baseando-se em dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária do 

Rio Grande do Norte (EMPARN) e da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da 

Pesca (SAPE), que as estiagens provocaram uma perda de R$ 4 bilhões (72,30% na 

agricultura; 27,70% da pecuária). 

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) também 

declarou que teve prejuízos financeiros devido às interrupções no abastecimento de água aos 

domicílios, à medida que há a confirmação de colapso em seus mananciais. Os principais 

açudes do Seridó tiveram suas capacidades comprometidas devido aos baixos índices 

pluviométricos seguidos nos anos de 2012 a 2017, ficando abaixo dos 550 mm acumulados no 

período de janeiro a julho que é considerado o mais chuvoso na região (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2017). Desse modo, o abastecimento de água para os domicílios do Seridó ficou 

comprometido durante esses últimos seis anos, geralmente funcionando de forma periódica, 

mas não regular para algumas famílias dependendo da forma de armazenamento e da 

disponibilidade de recursos financeiros para comprar água no comércio. 

Tabela 5. Seridó Potiguar: domicílios segundo a presença de emigrantes e a quantidade de 

dias na semana em que há água disponível no domicílio, 2010-2016. 

                
Água disponível no 
domicílio Domicílios   

(Quant. dias/semana) 
Com emigrante  Sem emigrante 

I. C - 95% Deff N %   N % 

Nenhum 1.233 13,3  6.380 12,8 (-6.672-21.902) 9,7 

Um 882 9,5  3.520 7,0 (-3.258-12.062) 6,6 

Dois 1.246 13,4  8.133 16,3 (1.886-16.873) 4,7 

Três 1.341 14,4  11.332 22,7 (419-24.928) 6,8 

Quatro 279 3,0  2.091 4,2 (620-4.120) 2,0 

Cinco 420 4,5  1.732 3,5 (-1.517-5.822) 4,5 

Seis 0 0,0  41 0,1 (-59-141) 0,9 

Sete 3.566 38,4  15.655 31,3 (-6.986-45.419) 12,7 

Não sabe/não respondeu 322 3,5  1.098 2,2 (295-2.545) 1,7 

Total 9.285 100,0   49.983 100,0 (45.805-72.731) - 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 

A Tabela 5 apresenta a proporção de domicílios com emigrante e de domicílios sem 

emigrante segundo a quantidade de dias na semana em que há água disponível no domicílio. 

Em mais de 10% dos domicílios não havia distribuição de água de forma regular. Nos 
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domicílios com emigrante esse percentual era de 13,3% e de 12,8% para os domicílios sem 

emigrante. A maior proporção dos domicílios é para aqueles que tinham água em casa todos 

os dias da semana (32,4%), tanto em domicílios com emigrante (38,4%) quanto em domicílios 

sem emigrante (31,3%). No entanto, uma parcela dos domicílios tem água disponível em 

somente de um a três dias na semana (44,6%), com uma leve diferença em favor dos 

domicílios sem emigrante (46,0%) em relação aos domicílios com emigrante (37,3%). Mais 

uma vez a estatística Deff mostra valores distantes da unidade, o que corrobora a importância 

de levar em consideração o desenho amostral complexo. 

Essa situação é preocupante especialmente para domicílios sem qualquer meio de 

armazenamento da água. Maior parte tanto dos domicílios com emigrante (56,1%) quanto em 

domicílios sem emigrante (51,2%) compra água quando falta, devido a irregularidade no 

sistema de abastecimento que muitas vezes é complementado por meio de carros pipa. Em 

cerca de 34% dos domicílios sem emigrante a solução é esperar a água voltar, conforme 

mostra a Tabela 6. Esse mesmo percentual é de 18,8% para dos domicílios com emigrante. 

Dentre os domicílios com emigrante o percentual daqueles que dispõem de reservatórios 

(24,6%) é superior ao mesmo percentual para os domicílios sem emigrante (14,5%). Nesse 

caso, o efeito do desenho amostral sobre as estimativas é menor em relação aos resultados da 

Tabela 5, com a estatística Deff se aproximando da unidade em alguns casos, o que torna as 

estimativas mais confiáveis. 

Tabela 6. Seridó Potiguar: domicílios segundo a presença de emigrantes e a solução adotada 
quando falta no domicílio, 2010-2016. 

                

Solução adotada 

Domicílios   

Com emigrante  Sem emigrante 

I. C - 95% Deff N %   N % 

Espera voltar 1.749 18,8  16.757 33,5 (9.273-27.738) 4,5 

Compra 5.208 56,1  25.614 51,2 (19.948-41.698) 4,9 

Usa de poço, cisterna ou bica 2.288 24,6  7.258 14,5 (1.230-17.862) 5,1 

Usa de reservatório (comum) 20 0,2  77 0,2 (-136-332) 1,3 

Não sabe/não respondeu 19 0,2  277 0,6 (-72-664) 1,2 

Total 9.285 100,0   49.983 100,0 (45.805-72.731) - 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 

Os domicílios sem emigrante contam com uma rede de apoio maior no que diz 

respeito aos órgãos a quem recorrem em caso de emergência devido a falta de água, conforme 
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indica a Tabela 7. Nesses domicílios, no entanto, 38,5% disseram não ter a quem pedir ajuda 

no caso de faltar água. Nos domicílios sem emigrante esse percentual foi um pouco superior, 

de 39,2%. Os números da Tabela 6 referente aos domicílios que usam poço, cisterna ou bica 

são inferiores aos valores da Tabela 7 que informaram que armazenam. Ou seja, mesmo os 

domicílios que têm reservatórios parecem já ter passado por esse tipo de problema. Essa 

proporção de domicílios que armazenam água é superior nos domicílios sem emigrantes 

(10,7%) em relação aos domicílios com emigrante (3,3%). Os resultados da estatística Deff 

reforçam a relevância de considerar o desenho amostral nas estimativas.  

Tabela 7. Seridó Potiguar: domicílios segundo a presença de emigrantes e a organização a 
qual recorre quando falta água no domicílio (caso de emergência), 2010-2016. 

                

A quem recorre, 
quando falta água? 
(emergência) 

Domicílios   

Com emigrante  Sem emigrante 

I. C - 95% Deff N %   N % 

Parentes 919 9,9  4.810 9,6 (2.428-9.029) 2,5 

Vizinhos 1.321 14,2  9.404 18,8 (3.174-18.276) 4,4 

Amigos 120 1,3  1.006 2,0 (-55-2.307) 2,0 

Associações/ONG 27 0,3  654 1,3 (-345-1.708) 2,2 

Políticos 0 0,0  22 0,0 (-32-76) 0,6 

Prefeitura 1.703 18,3  1.512 3,0 (755-5.675) 2,5 

Compra 193 2,1  2.600 5,2 (-3.178-8.764) 6,4 

Não há a quem 3.571 38,5  19.580 39,2 (14.452-31.851) 4,0 

Armazena 303 3,3  5.328 10,7 (2.919-8.341) 2,1 

Outros 1.128 12,2  5.067 10,1 (747-11.644) 4,0 

Total 9.285 100,0   49.983 100,0 (45.805-72.731) - 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 

Desse modo, o período recente de seca que dura mais de seis anos além de dificultar o 

abastecimento para o consumo humano, inviabilizou atividades econômicas e agropastoris 

que são a fonte de renda de famílias da região. O retardamento dos períodos de chuvas e 

ocorrências de baixos índices pluviométricos na região podem ter contribuído para acentuar 

os processos migratórios e/ou oportunizar outras mudanças nas estratégias de sobrevivência 

das famílias, seja de forma indutiva ou por pressões, de caráter endógeno (BARBIERI, 2011; 

BARBIERI et al, 2010; OJIMA, 2013), com danos para a prática da agricultura de sequeiro na 

região do Seridó, com descapitalização de camponeses e afetando negativamente nos 

processos decisórios dos produtores rurais com queda na produção e na demanda por trabalho 

agrícola (RIO GRANDE DO NORTE, 2017). 
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Dessa forma, as secas podem estimular o processo migratório de forma endógena para 

os domicílios cujas estratégias para mitigar essas mudanças falharam (BARBIERI et al, 

2010). Por outro lado, em situações em que os domicílios dispõem de maiores oportunidades 

de escolhas, é possível que essa dualidade entre estratégias de adaptação in situ e mobilidade 

não necessariamente exista. Determinadas situações de risco podem representar uma 

oportunidade para os domicílios estabelecerem relações diretas e indiretas com mercados 

urbanos (SHERBININ et al, 2008), como a dupla residência que permite por exemplo os 

acessos a empregos urbanos e serviços básicos. 

Tais questões trazem implicações tanto para as regiões de origem devido as falhas no 

processo de adaptação dos domicílios quanto para as cidades receptoras dos migrantes, no que 

diz respeito à demanda por recursos e postos de trabalho; e que interferem inclusive na 

capacidade de planejamento dos municípios e dos estados com relação ao gerenciamento de 

recursos financeiros (OJIMA, 2013). A mobilidade também pode representar um risco à 

medida que as vulnerabilidades específicas acompanham os migrantes ou pode ser uma forma 

de adaptação (BARBIERI et al, 2010), dependendo muito da capacidade das instituições 

(ADGER; ADAMS, 2013; BLACK et al, 2011b). A intervenção institucional por meio da 

criação de políticas de adaptação e convivência com a seca é fator chave para otimizar as 

escolhas dos domicílios para que aproveitem essas oportunidades, refletindo em um cenário 

mais favorável tanto para as regiões de origem quanto para regiões de destino, geralmente as 

grandes cidades e regiões metropolitanas dos estados. 

4.2 Os motivos para não migrar e as percepções sobre as secas  

Nos domicílios sem emigrantes, de um modo geral, a proporção de pessoas que não 

trabalham é de 59,5% que, para os domicílios com emigrantes, é de 57,1% (N = 17,2 mil). 

São pequenas diferenças, no entanto, nos domicílios sem emigrantes vivem cerca de 85% das 

pessoas que não trabalham (N=97,2 mil). Conforme alguns estudos aqui já discutidos 

apontam para choques negativos no mercado de trabalho devido os períodos de seca (KHAN; 

CAMPUS, 1992; KHAN et al, 2005), esses números já mostram que a migração pode 

constituir um mecanismo importante para lidar com situações de pressões no mercado de 

trabalho (BARBIERI; CARR; BILSBORROW, 2009; SHERBININ et al, 2008).  

Na Tabela 8 estão as percepções sobre a inserção no mercado de trabalho de famílias 

com emigrantes e sem emigrantes. Nos domicílios com emigrantes, em cerca de 97% (N = 9 

mil) a pessoa de referência declarou que é difícil conseguir empregos na cidade. Em maior 
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parte dos domicílios sem emigrantes (92,5%) foi dada essa mesma resposta. Embora, nos 

domicílios sem emigrantes a proporção dos que responderam que não é difícil conseguir 

empregos na cidade (7%) foi maior do que em domicílios com emigrantes (2,8%). Dessa 

forma, há indicativos de que a emigração nesses domicílios se deu, dentre outras questões, por 

motivos de trabalho. Embora nos domicílios com emigrante o pessimismo com relação ao 

mercado de trabalho seja maior, mesmo nas famílias sem emigrantes se sugerem motivações 

para migrar relacionadas ao mercado de trabalho. Por outro lado, o efeito do desenho amostral 

complexo sobre as estimativas é mais forte sobre as pessoas que foram mais pessimistas em 

relação ao mercado de trabalho (Deff = 10,2) em comparação as que responderam que não 

acham difícil conseguir empregos (Deff = 2,6). 

Tabela 8. Seridó Potiguar: domicílios segundo a presença de emigrantes e a percepção sobre 

o acesso ao mercado de trabalho, 2010-2016. 

          

É difícil conseguir empregos 
na cidade? 

Domicílios   

Com emigrante  Sem emigrante 

I. C - 95% Deff N %   N % 

Sim 9.000 96,9  46.238 92,5 (43.878-66.958) 10,2 

Não 263 2,8  3.485 7,0 (960-6.534) 2,6 

Não sabe ou não respondeu 22 0,2   261 0,5 (-40-605) 1,1 

Total 9.285 100,0   49.983 100,0 (45.805-72.731) - 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 

Como as percepções dizem respeito à pessoa que não migrou, e que mesmo nos casos 

em que há motivações individuais para migrar devido às dificuldades de se conseguir trabalho 

na região de origem, esta comporta-se tal como os indivíduos tied stayers definidos por 

Mincer (1978), embora ele tenha tratado da migração entre casais. Os motivos para 

permanecer, por outro lado, podem variar desde a posição na família (HARBISON, 1981), os 

custos da migração (STARK; BLOOM, 1985) ou redes sociais bem fortalecidas (ADGER; 

ADAMS, 2013; BLACK et al, 2011b) e outras estratégias de adaptação adotadas pelo 

domicílio (MASSEY; AXINN; GHIMIRE, 2010), como será visto mais adiante. 
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Tabela 9. Seridó Potiguar: domicílios segundo a presença de emigrantes e a percepção sobre 

a temperatura média atual em relação ao passado, 2010-2016. 

          

Quanto à temperatura atual 
em relação ao passado, a 
cidade é...? 

Domicílios   

Com emigrante  Sem emigrante 

I. C - 95% Deff N %   N % 

Mais quente 8.010 86,3  44.745 89,5 (32.932-56.558) 10,0 

Menos quente 41 0,4  298 0,6 (-194-873) 1,6 

Não mudou nada 1.194 12,9  4.872 9,7 (4.651-7.481) 1,1 

Não sabe ou não respondeu 39 0,4   68 0,1 (-147-361) 1,4 

Total 9.285 100,0   49.983 100,0 (45.805-72.731) - 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 

No que diz respeito às percepções sobre a temperatura média na região do Seridó, 

tanto nos domicílios com emigrante (86,3%) quanto nos domicílios sem emigrantes (89,5%) 

maior parte dos entrevistados afirmou que a temperatura média aumentou conforme indicados 

na Tabela 9. Nos domicílios com emigrante o percentual de pessoas que acreditam nessa 

mudança (89,5%), ou seja, aqueles que responderam que a temperatura atual está mais quente 

em relação ao passado, foi superior ao mesmo percentual nos domicílios sem emigrante 

(86,3%). 

No entanto, as estimativas para os que acreditam que a temperatura atual é mais 

quente em relação ao passado são menos confiáveis (Deff = 10,0). Para os que responderam 

que não mudou nada ou acham que a temperatura está menos quente os domicílios com 

emigrante têm uma maior participação (12,9% e 0,4%) do que os domicílios sem emigrante 

(9,7% e 0,6%, respectivamente) e as estimativas são mais confiáveis já que o efeito do 

desenho amostral ficou por um pouco acima da unidade (1,1 e 1,6).  

A pergunta sobre a gravidade dos problemas da seca atual em relação ao passado, na 

Tabela 10, mostra algo bem semelhante. A proporção de pessoas que acreditam que os 

problemas atuais relacionados à seca são piores do que os do passado nos domicílios sem 

emigrante (66,9%) é superior ao mesmo percentual nos domicílios com emigrante (66,4%). 

Em contrapartida, o percentual dos que consideram os problemas da seca atual menos críticos 

nos domicílios com emigrante (22,2%) é superior ao dos domicílios sem emigrante (17,0%). 

Os valores encontrados para a estatística Deff nesse cruzamento de variáveis revelam que as 

estimativas foram fortemente influenciadas pelo desenho da amostra. 
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Tabela 10. Seridó Potiguar: domicílios segundo a presença de emigrantes e a percepção sobre 

a gravidade da seca atual em relação ao passado, 2010-2016. 

          

Quanto aos problemas da 
seca atual em relação ao 
passado, eles são...? 

Domicílios   

Com emigrante  Sem emigrante 

I. C - 95% Deff N %   N % 

Mais grave 6.163 66,4  34.796 69,6 (28.602-53.317) 6,1 

Menos grave 2.060 22,2  8.493 17,0 (5.673-11.314) 2,4 

Não mudou nada 586 6,3  3.906 7,8 (2.531-6.453) 1,7 

Não sabe ou não respondeu 475 5,1   2.787 5,6 (1.468-5.057) 1,8 
Total 9.285 100,0   49.983 100,0 (45.805-72.731) - 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 

No entanto, tais resultados permitem interpretações importantes sob duas perspectivas 

diferentes, porém não excludentes. A primeira diz respeito à vulnerabilidade desses 

domicílios, onde os que não enviaram migrantes (domicílios sem emigrantes) podem ter 

escolhido adaptar in situ e, portanto, são mais adaptados ao local. A segunda é referente à 

capacidade de resposta frente a essas situações de seca e o aumento da temperatura média, 

podendo as famílias que dispõem de maior capacidade optar pela migração de pelo menos um 

morador do domicílio e/ou adotar estratégias de adaptação no lugar de origem (in situ). 

Assim, embora maior parte desses domicílios que não optaram pela migração perceba 

determinadas situações de risco no lugar de origem, a resposta a essas pressões pode variar de 

acordo com a capacidade das instituições. Os custos da migração, por exemplo, podem ser 

uma forma de manter famílias inteiras no local de origem (BERKES; JOLLY, 2002; 

MASSEY; AXINN; GHIMIRE, 2010). 

Tabela 11. Seridó Potiguar: domicílios segundo a presença de emigrantes e a percepção sobre 

a decisão de migração induzida pela seca, 2010-2016. 

          

Já pensou em se mudar por 
causa da seca? 

Domicílios   
Com emigrante  Sem emigrante 

I. C - 95% Deff N %  N % 

Sim 2.452 26,4  11.403 22,8 (8.035-19.674) 3,1 

Não 6.443 69,4  38.210 76,4 (29.192-47.229) 4,9 

Não sabe 390 4,2  370 0,7 (-151-1.671) 1,8 

Total 9.285 100,0  49.983 100,0 (45.805-72.731) - 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 
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Outra indagação eminente concerne à percepção nesses domicílios sobre a decisão 

individual de migrar impulsionada pela seca. Como mostra a Tabela 11, nos domicílios com 

emigrante a participação relativa daqueles que, em alguma circunstância da vida, pensaram 

em migrar por causa das secas (26,4%) é maior do que para os domicílios sem emigrante 

(22,8%). No entanto, nos domicílios com emigrante (69,4%) e também nos domicílios sem 

emigrante (76,4%) maior parte dos indivíduos afirmaram que nunca pensaram em se mudar 

por causa da seca. Dessa forma, apesar da recorrente apropriação da seca como um fator de 

expulsão da população dessa região (OJIMA, 2013), a decisão de migrar envolve uma 

combinação de fatores muito mais extensa (BARBIERI, 2011; CAMPOS, 2015; HUGO, 

1996). Por outro lado, a estatística Deff alcançou valores acima de 1 nas duas categorias mais 

importantes da Tabela 11 (Sim e Não), mostrando pouca solidez nos resultados alcançados. 

Quando perguntadas pelos motivos para não migrar, os principais que as pessoas 

informaram foram relacionados ao apego ao lugar de origem, à família e ao trabalho; tanto em 

domicílios com emigrantes quanto em domicílios sem emigrantes conforme se observa na 

Tabela 12. Porém, nos domicílios com emigrante a participação relativa dos que responderam 

que gosta do local de residência, sempre morou nesta cidade ou que a atual possui melhor 

qualidade de vida (42,7%) foi menor do que nos domicílios sem emigrante (48,2%), refletindo 

na importância dos laços para que as pessoas permaneçam residindo no lugar de origem 

(MASSEY et al; 1993; 1998; TAYLOR, 1986). 
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Tabela 12. Seridó Potiguar: domicílios segundo a presença de emigrantes e os motivos para 

não migrar declarados pela pessoa de referência do domicílio, 2010-2016. 

          

Motivos para não migrar 

Domicílios   

Com emigrante  Sem emigrante 

I. C - 95% Deff N %   N % 

Gosta do local de 
residência/Sempre morou 
nesta cidade/ a atual possui 
melhor qualidade de vida 

3.967 42,7  24.097 48,2 (20.453-35.674) 3,5 

Possui família, parentes no 
local de residência 
atual/membro da família ou 
do domicílio não quer 
emigrar 

1.428 15,4  8.567 17,1 (6.331-13.658) 2,2 

Possui trabalho ou outra 
fonte de renda no local de 
residência atual 

1.491 16,1  5.430 10,9 (3.259-10.584) 2,6 

Não há para onde ir/Há 
seca em todos os lugares/ 
Não observa perspectivas 
positivas em nenhum local 

168 1,8  967 1,9 (26-2.245) 1,8 

O entrevistado pensa em 
emigrar em busca de 
emprego e/ou qualidade de 
vida 

127 1,4  949 1,9 (-26-2.176) 1,9 

Não possui condições 
financeiras para emigrar 

107 1,2  677 1,4 (-8-1.577) 1,6 

É um migrante retornado e 
não apresenta propensão a 
emigrar novamente 

36 0,4  416 0,8 (-123-954) 1,5 

Possui casa própria no 
local de residência atual 

152 1,6  759 1,5 (-158-1.981) 2,0 

Outros motivos diversos 1.545 16,6  4.671 9,3 (2.546-9.887) 2,7 

Não sabe 264 2,8  3.450 6,9 (1.980-5.447) 1,6 

Total 9.285 100,0   49.983 100,0 (45.805-72.731) - 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 

Tanto as percepções sobre as mudanças quanto as motivações para migrar e para não 

migrar são relativamente parecidas para pessoas que moram em domicílios com emigrantes 

em relação as que moram em domicílios sem emigrantes. No entanto, as respostas às 
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mudanças ambientais ou a combinação entre as estratégias de adaptação e a migração são 

diferenciadas. Isso porque essas decisões dependem tanto de aspirações e motivações 

individuais como da capacidade institucional e de resposta desses domicílios (ADGER; 

ADAMS, 2013; BLACK et al, 2011b; MASSEY; AXINN; GHIMIRE, 2010).  

4.3 Principais motivos da emigração, a composição da renda domiciliar e as remessas  

A renda per capita para os domicílios com emigrante é, em média, R$ 650,80 e para 

domicílios sem emigrante é de R$ 782,75. Além disso, a partir da Figura 5 é possível observar 

que, em tese, os domicílios com emigrante em relação aos domicílios sem emigrante têm uma 

renda domiciliar per capita inferior. Por outro lado, nos domicílios com renda domiciliar per 

capita entre meio e um salário mínimo a participação de domicílios com emigrantes é maior. 

Embora uma parcela da população possa considerar a migração como uma estratégia de 

adaptação, seja por questões puramente econômicas e/ou ambientais a partir do que já foi 

discutida na literatura, a decisão de migrar envolve uma combinação de uma série de 

motivações, desde as econômicas às aspirações individuais, mas também sofrem influências 

dos custos intervenientes (LEE, 1966) e, nesse caso, de outras estratégias de adaptação 

disponíveis aos indivíduos ou domicílios (NAWROTZKI; DEWAARD, 2016; AFIFI; 

WARNER, 2008; WARNER et al, 2009). 

Figura 5. Seridó Potiguar: distribuição proporcional dos domicílios segundo a presença de 

emigrantes e composição da renda domiciliar per capita (não agrícola e total) em número de 

salários mínimos, 2010-2016. 

 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 



 

53 

 

Analisando a renda não agrícola para os domicílios com renda não agrícola domiciliar 

per capita entre meio e um salário mínimo e, especialmente, os de quatro salários mínimos e 

mais, eles não se distanciam muito. Para os domicílios com renda domiciliar per capita de até 

meio salário mínimo, a renda não agrícola tem uma participação relativa importante na 

composição da renda total, com uma maior participação para domicílios com emigrante, o que 

sugere uma combinação de estratégias no nível do domicílio com a migração e o incremento 

da renda com atividades não agrícolas (BARBIERI; CARR; BILSBORROW, 2009; OJIMA, 

2013; SHERBININ et al, 2008; VANWEY; GUEDES; D'ANTONA, 2008). 

Outra questão interessante é que mais da metade dos domicílios com emigrantes e que 

recebem remessas (56,1%) está concentrada nos níveis de renda mais baixos, de até dois 

salários mínimos per capita. Assim, o efeito das remessas na renda familiar ainda não pode 

ser comprovado se comparado aos níveis de renda dos domicílios sem emigrantes. No 

entanto, podem ter um papel importante no processo de adaptação das famílias com os mais 

baixos níveis de renda per capita da região do Seridó Potiguar. Assim, para os domicílios da 

região com níveis de renda per capita mais elevados outras estratégias são concorrentes à 

migração. 

Por outro lado, é interessante discutir que as remessas podem tornar as regiões de 

origem desses migrantes cada vez mais dependentes das regiões de destino, sendo altamente 

vulneráveis a crises externas (CORBIN; ARAGÓN, 2015). Portanto, é necessário recorrer 

também a estratégias de convivência e adaptação por meio de políticas que considerem tais 

particularidades mas que também incorporem a complementariedade das escalas. 

No que diz respeito aos motivos da migração que foram mencionados pelos moradores 

de domicílios com emigrantes, os principais motivos são relacionados à busca por trabalho 

(37,5%), estudo (36,7%) ou questões pertinentes à família (18,9%), incluindo o casamento ou 

conflitos intradomiciliares. Conforme mostra a Tabela 13, mais de 2 mil (23%) das famílias 

com pelo menos um dos membros vivendo em um município diferente do agregado 

domiciliar recebem remessas desses indivíduos que emigraram. Os valores Deff mostram 

pouca influência do desenho amostral sobre as estimativas, demonstrando consistência nos 

resultados encontrados. Maior parte dos moradores que emigraram e que enviam remessas 

para suas famílias na região de origem emigraram por motivo de trabalho (62,5%), seguidos 

pelos motivos de estudo (27,1%) e de questões relacionadas à família (5,8%), sinalizando a 

importância da migração para o incremento da renda dessas famílias (BARBIERI; CARR; 

BILSBORROW, 2009; CARR et al, 2008).  
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Tabela 13. Seridó Potiguar: proporção de emigrantes que enviam remessa segundo o motivo 

da migração, 2010-2016. 

              

Motivo da 
migração 

Envio de remessa 

I. C - 95% Deff Sim % Não % 

Trabalho 1.250 62,5 1.952 29,8 (1.621-4.783) 1,9 

Estudo 543 27,1 2.588 39,6 (676-5.586) 3,0 
Família 116 5,8 1.497 22,9 (573-2.653) 1,6 

Vontade própria 37 1,8 390 6,0 (-204-1.057) 1,7 

Outros 56 2,8 115 1,8 (-79-420) 1,0 

Total 2.001 100,0 6.542 100,0 (4.696-12.390) - 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 

O total da Tabela 17 (N = 8,5 mil) é inferior ao somatório de domicílios dos quais pelo 

menos um dos moradores emigrou, mostrado na Tabela 4 (N = 9,2 mil), devido alguns 

entrevistados (N = 742) não terem respondido a pergunta referente às remessas. Assim, 

julgamos importante mencionar também os motivos da migração referentes a essas entrevistas 

que podem ter uma relação com possíveis conflitos intradomiciliares. Dentre esses domicílios 

dos quais não houve resposta sobre o envio de remessas, os motivos da migração 

mencionados são o acompanhamento da família ou parente e casamento (43,1%), trabalho 

(38,2%) e vontade própria (18,7%). A composição demográfica domiciliar, que será discutida 

na subseção seguinte, também poderá influenciar na postura dos domicílios frente a essas 

respostas (BARBIERI; BILSBORROW; PAN, 2005; GUEDES et al, 2017; 

VANWEY; D'ANTONA; BRONDÍZIO, 2007). 

4.4 A composição demográfica domiciliar 

 A configuração dos domicílios do Seridó Potiguar, no que diz respeito à estrutura 

etária e a distribuição proporcional por sexo de seus moradores e o número de moradores, é 

uma ferramenta útil para realçar formas de entender a migração tanto na perspectiva desses 

arranjos domiciliares quanto pela perspectiva individual. Pois, ao mesmo tempo em que as 

migrações são seletivas, considerando que o sexo e a idade são fatores importantes (LEE, 

1966; RAVENSTEIN, 1889), também podem ser frutos de decisões coletivas e de caráter 

domiciliar (HARBISON, 1981; MINCER, 1978; STARK; BLOOM, 1985). 
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Tabela 14. Seridó Potiguar: domicílios segundo a presença de emigrantes e a quantidade de 
moradores, 2010-2016. 

                  

Quantidade de 
moradores 

 Domicílios   

 
Com emigrante  Sem emigrante 

I. C - 95% Deff   N %   N % 

Um  802 8,6  4.869 9,7 (2.147-9.195) 2,7 

Dois  2.136 23,0  12.752 25,5 (11.372-18.404) 1,8 

Três  2.722 29,3  12.328 24,7 (11.325-18.776) 1,9 

Quatro  1.856 20,0  10.463 20,9 (5.894-18.745) 3,6 

Cinco ou mais   1.769 19,0  9.570 19,1 (7.490-15.187) 2,2 

Total   9.285 100,0   49.983 100,0 (45.805-72.731) - 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 

Mais de 68% dos domicílios com emigrante é composta por três (29,3%) ou mais de 

três moradores (39%). Esse mesmo percentual é de 54,7% para os domicílios sem emigrante. 

A proporção de arranjos unipessoais nos domicílios sem emigrante (9,7%) é maior do que 

para os domicílios com emigrante (8,6%), conforme são indicadas na Tabela 14. No entanto, 

nesse caso as estimativas para os domicílios com dois (Deff = 1,8) e três (Deff = 1,9) 

moradores são mais confiáveis do que para os demais. 

Fazendo uma análise mais detalhada, observa-se que cerca de 74% dos domicílios 

unipessoais com emigrante eram formados por mulheres com idades entre 26 e 74 anos e 

idade média de 57,5 anos. Em contrapartida, os 26,5% restantes referentes aos domicílios 

unipessoais formados por homens tinham moradores com idades variando entre 41 e 62 anos 

e idade média de cerca de 52 anos. 

Embora, nos domicílios sem emigrante com esse tipo de arranjo quase 73% dos 

moradores eram mulheres com idades entre 20 e 90 anos e idade média de 64,5 anos. Para os 

27,2% que dizem respeito aos homens, as idades eram entre 31 a 78 anos e com idade média 

de 55,7 anos. Essa maior proporção de mulheres nos domicílios com esse tipo de arranjo pode 

ser explicada pelo processo migratório tardio em relação aos homens, devido o maior número 

de chefes de famílias do sexo masculino e que oportuniza o deslocamento dos homens em 

detrimento das mulheres (FUSCO, 2000; SILVA; QUEIROZ, 2016; CORREIA; OJIMA, 

2017). 

Cabe aqui uma observação para os domicílios com emigrante. Para os domicílios 

unipessoais, por exemplo, em 78,3% deles uma pessoa emigrou e, portanto, eles eram 
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formados por dois moradores em um arranjo ou do tipo monoparental, composto por apenas 

um dos pais e o filho; casais sem filhos; ou até mesmo não familiar, onde nenhum dos 

moradores são parentes (WAJNMAN, 2012). Os 21,7% restantes também enviaram pelo 

menos dois migrantes e eram outras formas de arranjo domiciliar que não seja o unipessoal, já 

que foi reajustado pela emigração desses moradores. Da mesma forma ocorre com os 

domicílios com emigrante formados por dois ou mais moradores, de onde saíram mais de 

90% dos emigrantes. Portanto, foram de domicílios mais numerosos que saiu a maior parte 

dos emigrantes. Não obstante, é necessário compreender ainda de que modo a estrutura etária 

dos domicílios oportunizou essa emigração ou foi modificada por ela.  

A estrutura etária dos domicílios sem emigrante é bem semelhante a da população 

total conforme indica a Figura 6. No entanto, os domicílios sem emigrante quando 

comparados aos domicílios com emigrante, são mais envelhecidos considerando a proporção 

de moradores com mais de 65 anos de idade. Em relação aos domicílios com emigrante a 

estrutura etária é diferenciada e, especialmente nos grupos de idades entre 30 e 44 anos e de 0 

a 9 anos, a proporção é menor para ambos os sexos. Esses resultados sugerem duas leituras. 

Figura 6. Seridó Potiguar: distribuição proporcional da população por sexo e a idade, 

domicílios segundo a presença de emigrantes, 2010-2016. 

 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 
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Uma primeira observação seria que, com a migração de moradores desses domicílios 

nas idades ativas, principalmente entre 30 a 44 anos de idade, geralmente chefes de família, a 

composição demográfica do domicílio é modificada. Isso ocorre devido algumas mudanças no 

ciclo vital dos indivíduos serem mais marcantes em determinadas idades, geralmente com o 

início da idade ativa, como a interrupção da vida escolar, o acesso ao matrimônio e ao 

mercado de trabalho; momentos que poderão promover estímulos as migrações (LEE, 1966). 

Outra interpretação referente à população de 0 a 9 anos de idade é que, nos domicílios 

com emigrante a migração foi oportunizada pela menor proporção de dependentes e que 

sugere respostas multifásicas com a combinação da regulação da fecundidade e a migração 

(BILSBORROW, 1987). Outra questão importante, que a Figura 1 aponta, é que mesmo nos 

domicílios com emigrante existe um descompasso entre o número de meninos e de meninas 

de 0 a 14 anos de idade em que há mais meninas do que meninos. Uma hipótese plausível, 

embora ainda não possa ser confirmada devido as limitações da pesquisa, é sobre os efeitos 

indiretos da migração onde os meninos desse grupo etário acompanham os pais e as meninas 

ficam sob os cuidados da mãe na região de origem. Referente aos homens nas idades ativas, 

estrategicamente esses moradores migram para ofertar trabalho fora do domicílio (VANWEY; 

D'ANTONA; BRONDÍZIO, 2007) devido a maior inserção no mercado de trabalho (OSAKI, 

2003), oportunizando o engajamento do domicílio em diferentes atividades na busca de 

estratégias de sobrevivência (BEBBINGTON, 1999; SHERBININ et al, 2008; VANWEY et 

al, 2012) e modificando a sua composição demográfica nas suas regiões de origem. 

Tabela 15. Seridó Potiguar: domicílios segundo a presença de emigrantes e o número de 
crianças com idade inferior a 15 anos de idade, 2010-2016. 

                  

Quantidade de 
crianças (< 15 
anos) 

 Domicílios   

 Com emigrante  Sem emigrante 

I. C - 95% Deff   N %   N % 

Nenhum  785 8,4  7.069 14,1 (4.359-11.349) 2,3 

Um  4.836 52,1  27.619 55,3 (26.039-38.870) 2,9 

Dois  3.075 33,1  11.618 23,2 (8.626-20.759) 3,2 

Três  489 5,3  2.974 5,9 (1.990-4.935) 1,4 

Quatro  85 0,9  458 0,9 (-70-1.156) 1,5 

Cinco ou mais   17 0,2   246 0,5 (-28-552) 1,0 

Total   9.285 100,0   49.983 100,0 (45.805-72.731) - 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 
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No que diz respeito aos moradores com idade inferior a 15 anos, em mais de 14% dos 

domicílios sem emigrante não tem nenhuma criança nessa faixa etária, conforme é apontado 

na Tabela 15. Esse mesmo percentual é de apenas 8,4% para os domicílios com emigrante. 

Como as crianças são mais vinculadas ao domicílio pela necessidade de subsistência e de 

cuidado (CAMPOS, 2015; LEE, 1966) a permanência destas, mesmo nos domicílios com 

emigrantes, é marcante. Por outro lado, a proporção de domicílios com três (5,3%) ou mais de 

três crianças (1,1%) nessa faixa etária para domicílios com emigrantes é inferior ao mesmo 

percentual para domicílios sem emigrante (5,9% e 1,4%, respectivamente), corroborando com 

as proporções mostradas na Figura 5 especialmente para os grupos etários de 5 a 9 e 15 a 19 

do sexo masculino, 10 a 14 do sexo feminino e 0 a 4 de ambos os sexos. Mais uma vez, as 

estimativas para domicílios com pelo menos três crianças nessa faixa etária são mais 

confiáveis, ao passo que a estatística Deff pouco se distancia da unidade. 

No que refere-se a população com mais de 65 anos de idade, a Tabela 16 mostra que 

enquanto 63,6% dos domicílios sem emigrante não tem nenhum idoso nesse grupo de idade, o 

percentual dos domicílios com emigrante que também não tem nenhum idoso é de 72,3%. 

Complementarmente, nos domicílios sem emigrante a participação de pelo menos um 

morador nesse grupo de idade (36,4%) é maior do que para os domicílios com emigrante 

(27,7%). Porém, a estatística Deff ultrapassou a unidade e revelou que as estimativas são 

pouco confiáveis sem considerar o desenho amostral complexo.  

Tabela 16. Seridó Potiguar: domicílios segundo a presença de emigrantes e o número de 
idosos com mais de 65 anos de idade, 2010-2016. 

                  

Quantidade de 
idosos (> 65 anos) 

 Domicílios   

 Com emigrante  Sem emigrante 

I. C - 95% Deff   N %   N % 

Nenhum  6.713 72,3  31.800 63,6 (30.975-46.052) 3,6 

Um  1.693 18,2  13.522 27,1 (8.352-22.078) 3,6 

Dois ou mais   879 9,5   4.660 9,3 (2.414-8.666) 2,4 

Total   9.285 100,0   49.983 100,0 (45.805-72.731) - 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 

De acordo com alguns estudos, ao atingir essa idade, os indivíduos tem mais liberdade 

para escolher o local de residência devido o acesso ao benefício da aposentadoria, podendo 

decidir até retornar ao seu lugar de origem (CAMPOS; BARBIERI; CARVALHO, 2008; 

SJAASTAD, 1962) ou permanecer nele, sem a necessidade de procurar trabalho. Esse grupo, 
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assim como as crianças de 0 a 15 anos de idade, também necessita de cuidados especiais, tais 

como maiores cuidados relacionados a saúde. Inclusive a proporção desse grupo de idade tem 

crescido, especialmente devido o declínio da fecundidade iniciado no final da década de 1960 

e que impulsionou o processo de envelhecimento no Brasil (CARVALHO; GARCIA, 2003). 

Ojima, Azevedo e Oliveira (2015) confirmaram o impacto da aposentadoria sobre a 

migração de retorno para o Rio Grande do Norte como um todo e para a região semiárida do 

estado, na qual estão inseridas as duas microrregiões que compõem o recorte desse trabalho. 

A aposentadoria concede o poder de escolha do indivíduo no que diz respeito à residência na 

sua região de origem (OJIMA; AZEVEDO; OLIVEIRA, 2015). No entanto, a autonomia 

financeira conquistada com o fim do vínculo no mercado de trabalho permite que o indivíduo 

tome a decisão ou de retornar a terra natal (CAMPOS; BARBIERI; CARVALHO, 2008) ou 

de permanecer nela (ARAUJO, 2012). O benefício social, nesse caso, permite que o indivíduo 

tenha maior liberdade de escolher o tipo de resposta e a migração muitas vezes pode ser uma 

escolha onerosa para indivíduos com laços bem fortalecidos no lugar de origem (KOUBI et 

al, 2016), o que justificaria domicílios sem emigrantes com maior proporção de idosos do que 

os domicílios com emigrantes. 

O papel que as políticas de transferência de renda como a aposentadoria e, mais 

recentemente, com o PBF tiveram nesse processo, quer seja dinamizando um mercado 

consumidor mesmo que em pequena escala (OJIMA, 2013), contribuindo para a migração de 

retorno (OJIMA; AZEVEDO; OLIVEIRA, 2015) ou para que parte da população permaneça 

na sua região de origem (ARAUJO, 2012); será discutido com mais detalhes na subseção a 

seguir. 

4.5 As políticas sociais e as decisões de migração 

 Dentre os programas de transferência de renda mais mencionados pelos entrevistados 

destacaram-se o PBF, BPC e o auxílio doença. Em 55,4% dos domicílios sem emigrante não 

há beneficiário de qualquer programa social do governo contra 61,8% dos domicílios com 

emigrante, assim como mostra a Tabela 17. A participação de domicílios beneficiários do 

PBF em domicílios sem emigrante (20,2%) é superior ao mesmo percentual em domicílios 

com emigrante (17,4%). No entanto, nos domicílios com emigrante os percentuais de 

domicílios que recebem o BPC (3,1%) e o auxílio doença (4,7%) são superiores em relação 

aos mesos percentuais para domicílios sem emigrante (2,1% e 0,6%, respectivamente). No 

entanto, o efeito do desenho amostral complexo foi considerável, com a estatística Deff se 

distanciando um pouco da unidade, o que dá pouca consistência às estimativas. 
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 Os programas sociais nessa região representam um apoio fundamental para os 

domicílios, tanto para aqueles com emigrante quanto para os sem emigrante, embora ainda 

existam poucas evidências sobre essa afirmação (OJIMA, 2013). O Bolsa Família, por 

exemplo, é reportado em alguns estudos como uma política que faz com que a população 

permaneça no lugar de residência (ARAÚJO, 2012; GAMA, 2012). Por outro lado, esse 

benefício é destinado as famílias inscritas no CadÚnico e engloba uma parcela da população 

que  dispõe de poucos recursos para se moverem. A migração, por sua vez, é uma estratégia 

de sobrevivência que além de uma série de motivações exige a oportunidade de escolha dos 

indivíduos e dos domicílios. 

Tabela 17. Seridó Potiguar: domicílios segundo a presença de emigrantes e benefício social, 

2010-2016. 

                

Recebe algum 
benefício social? Qual? 

Domicílios   
Com 

emigrante 
 Sem emigrante 

I. C - 95% Deff N %   N % 

Nenhum 5.741 61,8  27.674 55,4 (23.619-43.211) 4,5 

Bolsa Família 1.619 17,4  10.119 20,2 (8.773-14.704) 1,7 

BPC 288 3,1  1.041 2,1 (-221-2.878) 2,4 

Bolsa Estiagem 33 0,4  390 0,8 (-500-1.344) 2,5 

Seguro desemprego 96 1,0  73 0,1 (-232-570) 1,7 

Auxílio doença 434 4,7  318 0,6 (-127-1.630) 1,8 

Auxílio defeso 46 0,5  0 0,0 (-66-158) 0,9 

Outros 73 0,8  611 1,2 (-199-1.566) 1,9 

Não respondeu 956 10,3  9.757 19,5 (4.309-17.118) 3,8 

Total 9.285 100,0   49.983 100,0 (45.805-72.731) - 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 

A Tabela 18 mostra que nos domicílios com emigrante e ao mesmo tempo há algum 

dos moradores que é beneficiário de programas sociais, a participação relativa dos domicílios 

que recebem os valores mais altos (de R$ 233,00 a R$ 1.874,00) é de 23,8%, percentual este 

que é superior em relação aos demais valores. Para os domicílios sem emigrante a distribuição 

percentual é mais uniforme, sem tantas diferenças entre os percentuais. Nesse cruzamento de 

variáveis a estatística Deff alcança valores próximos da unidade, o que significa uma maior 

confiabilidade nas estimativas. 
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Tabela 18. Seridó Potiguar: domicílios segundo a presença de emigrantes e valor do benefício 

social (em R$), 2010-2016. 

                

Valor do benefício social (em 
R$)17 

Domicílios   

Com emigrante  Sem emigrante 

I. C - 95% Deff N %   N % 

30 a 105 622 17,6  2.660 11,9 (1.680-4.884) 1,6 

106 a 131 566 16,0  3.042 13,6 (2.639-4.578) 0,9 

132 a 232 176 5,0  3.153 14,1 (2.192-4.467) 1,1 

233 a 1.874 844 23,8  3.346 15,0 (2.176-6.206) 1,8 

Não sabe/ não respondeu 1.334 37,7  10.107 45,3 (4.713-18.171) 3,9 

Total 3.542 100,0   22.309 100,0 (45.805-72.731) - 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 

De acordo com Araújo (2012), as políticas sociais foram importantes para manter a 

população nordestina na região, população esta que outrora buscava trabalho em outras 

regiões do país devido as estiagens prolongadas na sua terra natal. Gama (2012) constatou 

para o estado de Minas Gerais que a probabilidade de migrar diminui para beneficiários do 

PBF enquanto que Ojima, Azevedo e Oliveira (2015), para o Rio Grande do Norte e o 

Semiárido Potiguar, descobriram que a aquisição da aposentadoria aumenta a chance do 

indivíduo retornar a sua região de origem. No entanto, ambos os estudos analisam a migração 

numa perspectiva de escolha individual sem considerar os efeitos dessas políticas sobre a 

migração no âmbito domiciliar como um todo. 

A observação permitiu perceber que o BPC e o auxílio doença envolvem segmentos da 

sociedade como os idosos que necessitam de maiores cuidados e que podem ser motivados a 

migrar pela busca por serviços e cuidados com saúde que não são oferecidos na cidade de 

origem. Por outro lado, como o valor do BPC e do auxílio doença são superiores em relação 

ao PBF, eles podem exercer uma maior influência sobre o processo migratório, permitindo 

tanto a migração do beneficiário quanto de outro indivíduo, ao subsidiar a migração de pelo 

menos um morador do domicílio. Além disso, até mesmo o PBF que apresenta valores 

pequenos é de suma importância para as famílias, sendo que para algumas delas (15,9%) é a 

única fonte de renda. Mais de 9 mil pessoas que não trabalham vivem nesses domicílios, em 

 

17 Foi adotada a técnica de categorização quantílica. 
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que 7,1 mil (75,3%) são pessoas que moram em domicílios em que nenhum morador exerce 

atividade remunerada e só recebem o Bolsa Família.  

Tabela 19. Seridó Potiguar: domicílios segundo a presença de emigrantes e a decisão de 

migração associada à ausência do benefício social para o domicílio, 2010-2016. 

                

Alguém do domicílio 
teria migrado na ausência 
do benefício social 

Domicílios   

Com emigrante  Sem emigrante I. C - 95% Deff 

N %   N %   

Sim 266 7,5  2.347 10,5 (823-4.402) 2,0 

Não 2.307 65,1  11.177 50,1 (10.668-16.300) 1,5 

Não sabe/ não respondeu 971 27,4  8.785 39,4 (3.222-16.291) 4,0 

Total 3.544 100,0   22.309 100,0 (45.805-72.731) - 

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e 

Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2010-2016. 

Quando perguntados sobre a possibilidade de algum morador migrar caso a família 

não recebesse o benefício social, conforme se observa na Tabela 19, em 10,5% dos domicílios 

sem emigrante a resposta foi afirmativa, corroborando com a literatura que diz que esses 

benefícios são importantes para manter a população na sua região (ARAÚJO, 2012). Para os 

domicílios com emigrante essa proporção foi de 7,5%. Contudo, maior parte dos domicílios 

com emigrante (65,1%) e também dos domicílios sem emigrante (50,1%) afirmaram que o 

benefício social não influenciaria na decisão de migração dos moradores. Nesse último caso 

os percentuais demonstraram um menor efeito do plano amostral em relação aos demais, com 

a estatística Deff = 1,5. 

5. DESAFIOS PARA AS POLÍTICAS DE ADAPTAÇÃO E DE PLANEJAMENTO 
URBANO E REGIONAL NO SERIDÓ POTIGUAR 

A migração no Seridó Potiguar tem uma estreita relação com o ciclo de vida 

domiciliar. Os resultados mostraram que a composição demográfica domiciliar tanto pode ser 

resultante quanto pode ter influenciado o processo migratório na região, ao passo que os 

domicílios com emigrantes são marcados pela ausência de moradores em idade ativa, 

especialmente homens, enquanto os domicílios sem emigrantes possuem maior proporção de 

crianças com idades entre 0 e 15 anos de idade. 

Essa fuga de mão de obra para outros municípios tem um ponto positivo à medida que 

as remessas para as famílias na região de origem são incorporadas em sua a economia, 

servindo de suporte para as famílias especialmente em determinadas situações de 

vulnerabilidade como é o caso dos períodos de seca e escassez hídrica. Porém, isso tanto 
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representa uma dependência entre municípios emissores de população para com aqueles que 

possuem taxas líquidas de migração mais altas quanto sinaliza desafios para regiões 

receptoras, havendo assim uma maior necessidade de planejamento e capacidade orçamentária 

para gerenciar a demanda por serviços básicos de educação, saúde e também de acesso ao 

mercado de trabalho para que retenha essa mão de obra.  

Os efeitos das secas parecem bastante interligados a dinâmica urbano-regional do 

Seridó Potiguar. As estratégias domiciliares revelam sinergias com a expansão do modo de 

vida das cidades, especialmente falando da migração com a oferta de trabalho urbano e da 

constituição de famílias menos numerosas devido o controle da fecundidade. Tais fenômenos 

têm rebatimentos importantes sobre o planejamento das cidades e, por isso, exigem 

instituições bem fortalecidas para promover políticas que beneficiem a população como um 

todo. 

Embora os resultados tenham mostrado que a seca na região impulsionou as respostas 

multifásicas por parte das famílias mais de forma endógena, o agravamento das secas pode 

acentuar os processos migratórios e intensificar situações específicas de vulnerabilidade. A 

tendência é que a população fique mais envelhecida no futuro por causa dos baixos níveis de 

fecundidade. Outra tendência é a concentração da população nas cidades. Assim, teremos uma 

população cada vez mais envelhecida e urbana. As mudanças ambientais tendem a intensificar 

esse processo, à medida que as famílias reduzem a fecundidade e buscam refúgio nas cidades. 

Com um número de moradores reduzido, a necessidade de apoio do estado para com essas 

famílias é amplificada. Além disso, isso implica em profundas mudanças em todas as escalas 

e segmentos da sociedade desde a assistência social ao mercado de trabalho; e que demandam 

políticas públicas específicas, inclusive de mobilidade urbana que permitam a acessibilidade 

e, dentre outras, que envolvam uma rede de apoio muito mais ampla.  

Há uma necessidade de criação de políticas a nível local, porém articuladas às demais 

escalas, e que considerem as particularidades da região. O papel das cidades no processo de 

adaptação às mudanças ambientais deve ocupar posição de destaque, especialmente em 

pequenos municípios devido as tendências dos fluxos migratórios atuais e à concentração das 

pessoas cada vez mais em áreas urbanas. No Brasil como um todo ainda existem falhas nas 

politicas de enfrentamento as mudanças ambientais ao passo que as estratégias são mais 

focadas em mitigação e menos em adaptação e que as singularidades das diversas escalas não 

são consideradas.  
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Dessa forma, a concentração da população na zona urbana parece ser resultado desses 

processos, em que a região chegou a alcançar uma taxa de urbanização em torno de 85% em 

2010. Essa urbanização, embora tenha suas singularidades, pode tanto oportunizar o 

engajamento das famílias em outras atividades econômicas quanto um meio de gerenciar com 

maior eficiência os recursos naturais da zona rural a demanda por serviços básicos e de 

educação, saúde e abastecimento de água nas cidades. Embora esse processo possa significar 

um desafio para as instituições no que diz respeito à capacidade orçamentária, representa uma 

oportunidade de maior eficiência principalmente na distribuição e gestão dos recursos 

hídricos, que para a região é fator crucial. Tanto a migração quanto a concentração de pessoas 

nas áreas urbanas pode ser importante para enfrentar os desafios ambientais, desde que sejam 

acompanhadas por uma política adequada de planejamento urbano. As políticas devem 

considerar tais impactos para evitar que formas de ocupação excludentes se reproduzam e 

maximizar os benefícios que essas estratégias oferecem para as famílias. 

Sendo um dos primeiros trabalhos, senão o primeiro a explorar os reais motivos da 

migração para o interior do Nordeste e o papel das transferências monetárias para a adaptação 

dos domicílios as secas, espera-se que a partir desta outras pesquisas tenham motivação para 

entender melhor as especificidades da região relacionadas a mobilidade e outros fenômenos 

no contexto das secas, inclusive até que ponto essas transferências monetárias contribuem 

para o bem-estar das famílias, funcionam como uma estratégia de sobrevivência, 

especialmente comprar água e outros meios de subsistência; ou de que modo esses recursos 

são introduzidos na economia da região. 

Outras questões importantes e que podem ser exploradas em pesquisas futuras na 

região dizem respeito ao forte apego dos indivíduos ao lugar, pois ele pode sinalizar respostas 

econômicas concorrentes à migração e complementares ou não ao modo como as famílias 

modificam sua composição demográfica; e informações mais específicas dos indivíduos que 

emigraram, como a idade e o sexo para entender melhor se e como esse é seletivo ou 

excludente e até que ponto a composição demográfica domiciliar pode influenciar ou ser 

resultado dessa dinâmica.  
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO SURVEY SERIDÓ POTIGUAR 2016 

Projeto de Pesquisa: “Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: 
Perspectivas Locais e Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar” 

 

DADOS DO INFORMANTE 
 
VARIÁVEIS GEOGRÁFICAS 
V0002 – Município (Código IBGE) 
 
V0003 – Setor Censitário (IBGE) 
 
V0503 – Ordem do questionário 
Número de ordem sequencial para cada questionário do setor. 
 
V0504 – Ordem da pessoa 
Número de ordem sequencial para cada morador. 
 
V0505 – Controle 
 
V0506 – Tipo de Registo 
Classificação da Informação: 
0 – Pessoas 
1 – Domicílio 
 
V0507 – Código do domicílio 
Número de ordem sequencial para cada domicílio. 
 
peso_dom – Peso do domicílio 
Variável de peso do domicílio. 
 
peso_pess – Peso da pessoa 
Variável de peso da pessoa. 
 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 
A1 – Idade calculada em anos: 
Idade da pessoa em anos completos na data da pesquisa. 
Branco: não sabe ou não quis informar. 
 
A2 – Sexo 
Sexo da pessoa entrevistada. 
Classificação da Informação: 
1 – Masculino 
2 – Feminino 
 
 
 



 

 

A3 – Cor ou raça 
Cor ou raça conforme declaração da pessoa recenseada. 
Classificação da Informação: 
1 – Branca: para a pessoa que se declarou branca. 
2 – Preta: para a pessoa que se declarou preta. 
3 – Parda: para a pessoa que se declarou parda. 
4 – Amarela: para a pessoa que se declarou de cor amarela (de origem oriental: 
japonesa, chinesa, coreana; etc.). 
5 – Indígena: para a pessoa que se declarou indígena ou índia. Esta classificação se 
aplica tanto aos indígenas que viviam em terras indígenas como aos que viviam fora 
delas. 
6 – Não sabe ou não quis informar. 
97 – Outras 
A4 – Estado conjugal 
1 – Em união: Quando o cônjuge ou companheiro(a) for morador do domicílio. 
2 – Nunca unido: Quando a pessoa nunca viveu em companhia de cônjuge ou 
companheiro(a). 
3 – Ao menos uma vez unido: Quando o cônjuge ou companheiro(a) perdeu a 
condição de morador ou quando houve dissolução da união. 
 
A5 – Tipo do domicílio 
Classificação da Informação: 
1 – Casa: quando localizado em uma edificação de um ou mais pavimentos, desde que 
ocupada integralmente por um único domicílio, com acesso direto a um logradouro 
(arruamento, vila, avenida, caminho, etc.) ou em condomínio, legalizado ou não, 
independentemente do material utilizado em sua construção. 
2 – Apartamento: quando localizado em edifício: de um ou mais andares, com mais 
de um domicílio, servidos por espaços comuns (hall de entrada, escadas, corredores, 
portaria ou outras dependências); de dois ou mais andares em que as demais unidades 
eram não residenciais; e de dois ou mais pavimentos com entradas independentes para 
os andares. 
3 - Cômodo: quando localizado em habitação que se caracteriza pelo uso comum de 
instalações hidráulica e sanitária (banheiro, cozinha, tanque etc.) com outras moradias e 
utilização do mesmo ambiente para diversas funções (dormir, cozinhar, fazer refeições, 
trabalhar, etc.). Faz parte de um grupo de várias habitações construídas em lote urbano 
ou em subdivisões de habitações de uma mesma edificação, sendo geralmente alugadas, 
subalugadas ou cedidas e sem contrato formal de locação. 
Branco: não sabe ou não quis informar. 
 
 
VARIÁVEIS DO REGISTRO DE DOMICÍLIOS 
A6 – Número de Cômodos (total) 
Branco: não sabe ou não quis informar. 
 
A7 – Número de Cômodos (dormitórios) 
Branco: não sabe ou não quis informar. 
 
 
 
 



 

 

A8 – Abastecimento de água, canalização 
Classificação da Informação: 
1 - Sim, em pelo menos um cômodo: Quando o domicílio for servido de água 
canalizada com distribuição interna para um ou mais cômodos. 
2 – Sim, só na casa: Quando a água chegar canalizada até a propriedade, havendo 
distribuição interna em apenas um dos cômodos do domicílio. 
3 – Não: Quando não existir água canalizada no domicílio. 
 
A9 – Abastecimento de água, forma 
Classificação da Informação: 
1 - Rede geral: quando o domicílio ou o terreno, ou a propriedade onde estava 
localizado, estava ligado a uma rede geral de distribuição de água. 
2 - Poço: quando o domicílio era servido por água proveniente de poço localizada no 
terreno ou na propriedade onde estava construído. 
3 - Cisterna: quando o domicílio era servido por água proveniente de cisterna 
localizada no terreno ou na propriedade onde estava construído. 
4 – Bica/Chafariz: quando o domicílio era servido por água transportada por carro-
pipa. 
5 – Reservatório de uso comunitário: quando o domicílio era servido por água de 
chuva armazenada em poço, açude, caixa ou outro tipo de reservatório de uso 
comunitário. 
6 – Compra/Carro-pipa: quando o domicílio era servido por água transportada por 
carro-pipa ou compra no comércio para usos diversos. 
7 - Outros: quando a forma de abastecimento de água do domicílio era diferente das 
descritas anteriormente. 
Branco: não sabe ou não quis informar. 
 
A9a – Abastecimento de água, quantidade de dias na semana 
Branco: não sabe ou não quis informar. 
 
A9b – Uso da água encanada 
Classificação da Informação: 
1 – Inclusive para beber. 
2 – Exclusive para beber. 
 
A9c – Solução quando falta água 
Classificação da Informação: 
1 – Não faz nada/espera voltar. 
2 – Compra. 
3 – Usa poço/cisterna/bica. 
4 – Usa de outro tipo de reservatório de uso comunitário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A10 – Domicílio, condição de ocupação 
Classificação da Informação: 
1 - Próprio de algum morador - ainda pagando: quando o domicílio era de 
propriedade, total ou parcial, de um ou mais moradores e ainda não estava integralmente 
pago. 
2 - Próprio de algum morador - já pago: quando o domicílio era de propriedade, total 
ou parcial, de um ou mais moradores, estando integralmente pago. 
3 - Alugado: quando o domicílio era alugado e o aluguel era pago por um ou mais 
moradores. Considerou-se também como alugado o domicílio em que o empregador (de 
qualquer um dos moradores) pagava, como parte integrante do salário, uma parcela em 
dinheiro para o pagamento do aluguel.  
4 – Emprestado: quando o domicílio era cedido gratuitamente por pessoa que não era 
moradora ou por instituição que não era empregadora de algum dos moradores, ainda 
que mediante uma taxa de ocupação (impostos, condomínio, etc.) ou de conservação. 
Incluiu-se, neste caso, o domicílio cujo aluguel integral era pago, direta ou 
indiretamente, por não morador ou por instituição que não era empregadora de algum 
morador. 
5 – Do empregador: quando o domicílio era cedido por empregador (público ou 
privado) de qualquer um dos moradores, ainda que mediante uma taxa de ocupação ou 
conservação (condomínio, gás, luz, etc.). Incluiu- se, neste caso, o domicílio cujo 
aluguel era pago diretamente pelo empregador de um dos moradores do domicílio. 
6 – Ocupado: quando o domicílio era ocupado por invasão. 
97 - Outra: quando a forma de ocupação do domicílio era diferente das descritas 
anteriormente. 
 
A10a – Valor mensal do aluguel/prestação 
Informação coletada somente para domicílios alugados. 
Branco: não sabe, não quis informar ou não se aplica. 
 
A11 – Esgoto, forma de coleta 
1 – Rede geral: quando a canalização das águas servidas e dos dejetos, proveniente do 
banheiro ou sanitário, estava ligada a um sistema de coleta que os conduzia a um 
desaguadouro geral da área, região ou município, mesmo que o sistema não dispusesse 
de estação de tratamento da matéria esgotada. 
2 - Fossa: quando o banheiro ou sanitário estava ligado a uma fossa rústica (fossa 
negra, poço, buraco, etc.) ou fossa séptica, ou seja, a matéria era esgotada para uma 
fossa próxima, onde passava por um processo de tratamento ou decantação, sendo, ou 
não, a parte líquida conduzida em seguida para um desaguadouro geral da área, região 
ou município. 
3 - Vala: quando o banheiro ou sanitário estava ligado diretamente a uma vala a céu 
aberto. 
99 – Não sabe. 
  
A12 – Energia elétrica, forma de abastecimento 
Classificação da Informação: 
1 - Independente: Quando existir medidor ou relógio de uso exclusivo para registro do 
consumo de energia elétrica do domicílio. 
2 – Comum a mais domicílios: Quando existir no domicílio medidor ou relógio que 
registre o consumo de energia elétrica de mais de um domicílio ou quando o medidor 
for de uso comum de um domicílio e um ou mais estabelecimentos. 



 

 

 
A13 – Lixo, destino 
Destino do lixo proveniente do domicílio particular permanente: 
Classificação da Informação: 
1 - Coleta direta: quando o lixo do domicílio era coletado diretamente por serviço de 
empresa pública ou privada. 
2 - Coleta indireta: quando o lixo do domicílio era depositado em uma caçamba, 
tanque ou depósito, fora do domicílio, para depois ser coletado por serviço de empresa 
pública ou privada. 
3 - Queimado (na propriedade): quando o lixo do domicílio era queimado no terreno 
ou propriedade em que se localizava o domicílio. 
4 - Enterrado (na propriedade): quando o lixo do domicílio era enterrado no terreno 
ou propriedade em que se localizava o domicílio. 
5 - Jogado em terreno baldio ou logradouro: quando o lixo do domicílio era jogado 
em terreno baldio ou logradouro público, rio, lago ou mar. 
6 - Tem outro destino: quando o lixo do domicílio tinha destino diferente dos descritos 
anteriormente. 
 
 
PERCEPÇÕES 
B1 – Acha a cidade violenta? 
Classificação da Informação: 
1 - Sim. 
2 - Não. 
 
B1a – Tipo de violenta 
Informação coletada somente para os que acham a cidade violenta 
Classificação da Informação: 
1 – Assalta/roubo/furtos. 
2 – Drogas. 
3 – Sequestro. 
4 – Homicídio. 
5 – Outros 
6 – Todos. 
97 – Marcou duas opções. 
98 – Marcou três opções. 
 
B1a97 – Múltiplas respostas de B1a (opção 97) 
Informação com base nos que mencionaram DOIS tipos de violência 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Assalta/roubo/furtos e (2) Drogas. 
2 – (1) Assalta/roubo/furtos e (4) Homicídio. 
3 – (1) Assalta/roubo/furtos e (5) Outros. 
4 – (2) Drogas e (4) Homicídio. 
 
 
 
 
 
 



 

 

B1a98 – Múltiplas respostas de B1a (opção 98) 
Informação com base nos que mencionaram TRÊS tipos de violência 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Assalta/roubo/furtos, (2) Drogas e (3) Sequestro.  
2 – (1) Assalta/roubo/furtos, (2) Drogas e (4) Homicídio. 
3 – (1) Assalta/roubo/furtos, (2) Drogas e (5) Outros. 
 
B2 – Alguém que mora no domicílio já foi vítima de violência? 
Classificação da Informação: 
1 - Sim. 
2 - Não. 
 
B2a – Tipo de violência 
Informação coletada somente para os que tiveram vítima(s) de violenta no domicílio 
Classificação da Informação: 
1 – Assalta/roubo/furtos. 
2 – Drogas. 
3 – Sequestro. 
4 – Homicídio. 
5 – Violência doméstica. 
6 – Agressão ou tentativa de homicídio. 
7 – Outros. 
 
B3 – Casos de violência, como fica sabendo 
Classificação da Informação: 
1 – Televisão.  
2 – Rádio. 
3 – Jornal. 
4 – Internet/Facebook/Outras. 
5 – Boca a boca. 
6 – Outros. 
7 – Todos. 
97 – Marcou duas opções. 
98 – Marcou três opções. 
 
B397 – Múltiplas respostas de B3 (opção 97) 
Informação com base nos que mencionaram DOIS tipos de fontes 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Televisão e (2) Rádio. 
2 – (1) Televisão e (4) Internet/Facebook/Outras. 
3 – (1) Televisão e (5) Boca a boca. 
4 – (2) Rádio e (5) Boca a boca. 
5 – (3) Jornal e (4) Internet/Facebook/Outras. 
6 – (4) Internet/Facebook/Outras e (5) Boca a boca. 
 
B398 – Múltiplas respostas de B3 (opção 98) 
Informação com base nos que mencionaram TRÊS tipos de fontes 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Televisão, (2) Rádio e (4) Internet/Facebook/Outras.  
2 – (1) Televisão, (2) Rádio e (5) Boca a boca. 



 

 

 
B4 – Principal problema da cidade, fora a violência 
Classificação da Informação: 
1 – Nenhum.  
2 – Poluição. 
3 – Acidentes de carro/moto. 
4 – Sujeira/lixo. 
5 – Seca. 
6 – Saúde. 
7 – Desemprego. 
8 – Todos. 
9 – Outros. 
97 – Marcou duas opções. 
98 – Marcou três opções. 
 
B497 – Múltiplas respostas de B4 (opção 97) 
Informação com base nos que mencionaram DOIS problemas 
Classificação da Informação: 
1 – (2) Poluição e (6) Saúde. 
2 – (2) Poluição e (9) Outros. 
3 – (3) Acidentes de carro/moto e (5) Seca. 
4 – (4) Sujeira/lixo e (5) Seca. 
5 – (5) Seca e (6) Saúde. 
6 – (5) Seca e (9) Outros. 
7 – (6) Saúde e (7) Desemprego. 
8 – (6) Saúde e (9) Outros. 
 
B498 – Múltiplas respostas de B4 (opção 98) 
Informação com base nos que mencionaram TRÊS problemas 
Classificação da Informação: 
1 – (3) Acidentes de carro/moto, (4) Sujeira/lixo e (5) Seca. 
 
B5 – A quem recorre quando falta água 
Classificação da Informação: 
1 – Parentes.  
2 – Vizinhos. 
3 – Amigos. 
4 – Associações/ONG. 
5 – Defesa Civil. 
6 – Igreja. 
7 – Políticos. 
8 – Prefeitura. 
9 – Empregador. 
10 – Compra. 
11 – Não há a quem pedir ajuda. 
12 – Mantém água armazenada. 
13 – Outros. 
97 – Marcou duas opções. 
 
 



 

 

B597 – Múltiplas respostas de B5 (opção 97) 
Informação com base nos que mencionaram DOIS casos a quem recorre(u) 
Classificação da Informação: 
1 – (10) Compra e (12) Mantém água armazenada. 
2 – (11) Não há a quem pedir ajuda e (12) Mantém água armazenada. 
3 – (11) Não há a quem pedir ajuda e (13) Outros. 
 
B6 – É difícil conseguir empregos na cidade? 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
3 – Não sabe ou não respondeu. 
 
B7 – Quantidade de vezes que passou por problemas de secas 
Classificação da Informação: 
1 – Uma. 
2 – Duas. 
3 – Três ou mais. 
4 – Nenhuma. 
5 – Não lembra. 
 
B8 – Já pensou em se mudar por causa da seca? 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
3 – Não sabe. 
 
B9 – Motivos que levam a não mudar de cidade 
Classificação da Informação: 
1 – Gosta do local de residência atual/Sempre morou nesta cidade/ a cidade de 
residência atual possui melhor qualidade de vida.  
2 – Possui família, parentes no local de residência atual/membro da família ou do 
domicílio não quer emigrar. 
3 – Possui trabalho ou outra fonte de renda no local de residência atual. 
4 – Não há para onde ir/ Há seca em todos os outros lugares/ Não observa 
perspectivas positivas em nenhum possível local de destino. 
5 – O entrevistado pensa em emigrar em busca de emprego e/ou qualidade de vida. 
6 – Não possui condições financeiras para emigrar. 
7 – É um migrante retornado e não apresenta propensão a emigrar novamente. 
8 – Possui casa própria no local de residência atual. 
9 – Outros. 
97 – Marcou duas opções. 
98 – Marcou três opções. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B997 – Múltiplas respostas de B9 (opção 97) 
Informação com base nos que mencionaram DOIS motivos para permanecer 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Gosta do local de residência atual Sempre morou nesta cidade/ a cidade de 
residência atual possui melhor qualidade de vida e (2) Possui família, parentes no 
local de residência atual/membro da família ou do domicílio não quer emigrar.  
2 – (1) Gosta do local de residência atual/ Sempre morou nesta cidade/ a cidade de 
residência atual possui melhor qualidade de vida e (3) Possui trabalho ou outra 
fonte de renda no local de residência atual. 
3 – (1) Gosta do local de residência atual/ Sempre morou nesta cidade/ a cidade de 
residência atual possui melhor qualidade de vida e (7) É um migrante retornado e 
não apresenta propensão a emigrar novamente. 
4 – (1) Gosta do local de residência atual/ Sempre morou nesta cidade/ a cidade de 
residência atual possui melhor qualidade de vida e (8) Possui casa própria no local 
de residência atual. 
5 – (2) Possui família, parentes no local de residência atual/membro da família ou 
do domicílio não quer emigrar e (8) Possui casa própria no local de residência 
atual. 
6 – (1) Gosta do local de residência atual/ Sempre morou nesta cidade/ a cidade de 
residência atual possui melhor qualidade de vida e (9) Outros. 
7 – (2) Possui família, parentes no local de residência atual/membro da família ou 
do domicílio não quer emigrar e (3) Possui trabalho ou outra fonte de renda no 
local de residência atual. 
8 – (2) Possui família, parentes no local de residência atual/membro da família ou 
do domicílio não quer emigrar e (4) Não há para onde ir/ Há seca em todos os 
outros lugares/ Não observa perspectivas positivas em nenhum possível local de 
destino. 
9 – (2) Possui família, parentes no local de residência atual/membro da família ou 
do domicílio não quer emigrar e (6) Não possui condições financeiras para 
emigrar. 
10 – (2) Possui família, parentes no local de residência atual/membro da família ou 
do domicílio não quer emigrar e (7) É um migrante retornado e não apresenta 
propensão a emigrar novamente. 
11 – (2) Possui família, parentes no local de residência atual/membro da família ou 
do domicílio não quer emigrar e (9) Outros. 
12 – (3) Possui trabalho ou outra fonte de renda no local de residência atual e (5) O 
entrevistado pensa em emigrar em busca de emprego e/ou qualidade de vida. 
13 – (3) Possui trabalho ou outra fonte de renda no local de residência atual e (8) 
Possui casa própria no local de residência atual. 
14 – (3) Possui trabalho ou outra fonte de renda no local de residência atual e (9) 
Outros. 
15 – (4) Não há para onde ir/ Há seca em todos os outros lugares/ Não observa 
perspectivas positivas em nenhum possível local de destino e (8) Possui casa 
própria no local de residência atual. 
16 – (4) Não há para onde ir/ Há seca em todos os outros lugares/ Não observa 
perspectivas positivas em nenhum possível local de destino e (9) Outros. 
17 – (8) Possui casa própria no local de residência atual e (9) Outros. 
 
 
 



 

 

B998 – Múltiplas respostas de B9 (opção 98) 
Informação com base nos que mencionaram TRÊS motivos para permanecer 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Gosta do local de residência atual/ Sempre morou nesta cidade/ a cidade de 
residência atual possui melhor qualidade de vida, (2) Possui família, parentes no 
local de residência atual/membro da família ou do domicílio não quer emigrar e (3) 
Possui trabalho ou outra fonte de renda no local de residência atual.  
2 – (1) Gosta do local de residência atual/ Sempre morou nesta cidade/ a cidade de 
residência atual possui melhor qualidade de vida, (2) Possui família, parentes no 
local de residência atual/membro da família ou do domicílio não quer emigrar e (4) 
Não há para onde ir/ Há seca em todos os outros lugares/ Não observa perspectivas 
positivas em nenhum possível local de destino. 
3 – (1) Gosta do local de residência atual/ Sempre morou nesta cidade/ a cidade de 
residência atual possui melhor qualidade de vida, (2) Possui família, parentes no 
local de residência atual/membro da família ou do domicílio não quer emigrar e (8) 
Possui casa própria no local de residência atual. 
4 – (1) Gosta do local de residência atual/ Sempre morou nesta cidade/ a cidade de 
residência atual possui melhor qualidade de vida, (2) Possui família, parentes no 
local de residência atual/membro da família ou do domicílio não quer emigrar e (9) 
Outros. 
5 – (2) Possui família, parentes no local de residência atual/membro da família ou 
do domicílio não quer emigrar, (3) Possui trabalho ou outra fonte de renda no local 
de residência atual e (8) Possui casa própria no local de residência atual. 
6 – (2) Possui família, parentes no local de residência atual/membro da família ou 
do domicílio não quer emigrar, (3) Possui trabalho ou outra fonte de renda no local 
de residência atual e (9) Outros. 
 
B10 – Alguém do domicílio já teve problema de saúde relacionado a falta de água? 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
 
B11 – Responsável para ajudar no enfrentamento da seca (opinião) 
Classificação da Informação: 
1 – Prefeitura.  
2 – Governo do Estado. 
3 – Governo Federal. 
4 – Cada um de nós. 
5 – Conjunto. 
6 – Deus, Jesus ou Crença. 
7 – Outros. 
97 – Marcou duas opções. 
98 – Marcou três opções. 
 
B1197 – Múltiplas respostas de B11 (opção 97) 
Informação com base nos que mencionaram DOIS responsáveis 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Prefeitura e (2) Governo do Estado.  
2 – (2) Governo do Estado e (3) Governo Federal. 
 



 

 

B1198 – Múltiplas respostas de B11 (opção 98) 
Informação com base nos que mencionaram TRÊS responsáveis 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Prefeitura, (2) Governo do Estado e (3) Governo Federal.  
 
B12 – Diante da seca é mais fácil viver na zona urbana? 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
3 – Indiferente. 
Branco: não sabe ou não respondeu. 
 
B13 – Por que diante da seca é mais fácil viver na zona urbana? 
Informação com base nos que responderam que é mais fácil na zona urbana 
Classificação da Informação: 
1 – Melhor infraestrutura.  
2 – Acesso mais fácil a água (urbano: compra; rural: sistemas de extração, 
abastecimento e armazenamento). 
3 – Redes sociais já estabelecidas ajudam no convívio com as dificuldades locais. 
4 – Na zona rural a subsistência é afetada pelo abastecimento de água, prejudica a 
agricultura ou trato de animais.  
5 – Escassez de trabalho, emprego ou outros meios de subsistência. 
6 – Escassez ou dificuldade em se obter água. 
7 – Maior facilidade em se obter renda, trabalho ou meios de subsistência. 
8 – Dificuldades gerais, não especificadas. 
9 – Observa más condições na zona rural devido a emigração do campo em direção 
às áreas urbanas.  
10 – Devido à violência. 
11 – Densidade populacional (urbano: facilitar o abastecimento da água; rural: 
aliviar a pressão sob a demanda de água). 
12 – Considera o local de residência atual melhor de forma geral. 
13 – Não sabe responder. 
14 – Indiferente: ambos os locais apresentam suas dificuldades. 
15 – Outros. 
97 – Marcou duas opções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B1397 – Múltiplas respostas de B13 (opção 97) 
Informação com base nos que mencionaram DOIS motivos 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Melhor infraestrutura e (2) Acesso mais fácil à água (urbano: compra; 
rural: sistemas de extração, abastecimento e armazenamento).  
2 – (1) Melhor infraestrutura e (3) Redes sociais já estabelecidas ajudam no 
convívio com as dificuldades locais. 
3 – (1) Melhor infraestrutura e (5) Escassez de trabalho, emprego ou outros meios 
de subsistência.  
4 – (1) Melhor infraestrutura e (9) Observa más condições na zona rural devido a 
emigração do campo em direção às áreas urbanas. 
5 – (1) Melhor infraestrutura e (10) Devido à violência. 
6 – (1) Melhor infraestrutura e (12) Considera o local de residência atual melhor 
de forma geral.  
7 – (2) Acesso mais fácil à água (urbano: compra; rural: sistemas de extração, 
abastecimento e armazenamento) e (3) Redes sociais já estabelecidas ajudam no 
convívio com as dificuldades locais. 
8 – (2) Acesso mais fácil à água (urbano: compra; rural: sistemas de extração, 
abastecimento e armazenamento) e (4) Na zona rural a renda ou os meios de 
subsistência são diretamente afetados pelo abastecimento de água, visto que 
prejudica a prática da agricultura ou trato de animais. 
9 – (2) Acesso mais fácil à água (urbano: compra; rural: sistemas de extração, 
abastecimento e armazenamento) e (7) Maior facilidade em se obter renda, 
trabalho ou meios de subsistência. 
10 – (2) Acesso mais fácil à água (urbano: compra; rural: sistemas de extração, 
abastecimento e armazenamento) e (9) Observa más condições na zona rural 
devido a emigração do campo em direção às áreas urbanas. 
11 – (2) Acesso mais fácil à água (urbano: compra; rural: sistemas de extração, 
abastecimento e armazenamento) e (10) Devido à violência. 
12 – (2) Acesso mais fácil à água (urbano: compra; rural: sistemas de extração, 
abastecimento e armazenamento) e (11) Devido à densidade populacional 
(concentração no urbano pode facilitar o abastecimento e circulação da água; no 
rural a baixa densidade populacional pode aliviar a pressão sob a demanda de 
água). 
13 – (2) Acesso mais fácil à água (urbano: compra; rural: sistemas de extração, 
abastecimento e armazenamento)e (15) Outros. 
14 – (4) Na zona rural a renda ou os meios de subsistência são diretamente 
afetados pelo abastecimento de água, visto que prejudica a prática da agricultura 
ou trato de animais e (7) Maior facilidade em se obter renda, trabalho ou meios de 
subsistência.. 
15 – (4) Na zona rural a renda ou os meios de subsistência são diretamente 
afetados pelo abastecimento de água, visto que prejudica a prática da agricultura 
ou trato de animais e (9) Observa más condições na zona rural devido a emigração 
do campo em direção às áreas urbanas. 
16 – (4) Na zona rural a renda ou os meios de subsistência são diretamente 
afetados pelo abastecimento de água, visto que prejudica a prática da agricultura 
ou trato de animais e (12) Considera o local de residência atual melhor de forma 
geral.. 
17 – (12) Considera o local de residência atual melhor de forma geral e (14) 
Indiferente: ambos os locais apresentam suas dificuldades. 



 

 

 
B14 – Ações das quais o indivíduo estaria disposto a fazer para ajudar na proteção 
do meio ambiente 
B14a – Separaria o lixo para ser reciclado 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
 
B14b – Eliminaria o desperdício de água 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
 
B14c – Reduziria o consumo de energia 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
 
B14d – Participaria de mutirões 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
 
B14e – Participaria de campanhas contra empresas que poluem 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
 
B14f – Contribuiria para organizações ambientais 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
 
B14g – Pagaria mais caro por alimentos sem produtos químicos 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
 
B14h – Compraria eletrodomésticos que consomem menos energia 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
 
B14i – Consertaria e reutilizar produtos ao invés de trocá-los 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
 
 
 



 

 

B14j – Pararia de comprar produtos que fazem mal ao meio ambiente 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
 
B14k – Reduziria o consumo de carne 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
 
B15 – Maior problema ambiental do BRASIL (opinião) 
Classificação da Informação: 
1 – Saneamento ambiental.  
2 – Poluição. 
3 – Desmatamento. 
4 – Falta de espaços verdes. 
5 – Enchentes. 
6 – Queimadas. 
7 – Estiagens/Secas. 
8 – Outros. 
9 – Todos. 
10 – Não sabe responder. 
97 – Marcou duas opções. 
98 – Marcou três opções. 
 
B1597 – Múltiplas respostas de B15 (opção 97) 
Informação com base nos que mencionaram DOIS problemas 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Saneamento ambiental e (2) Poluição.  
2 – (1) Saneamento ambiental e (3) Desmatamento. 
3 – (1) Saneamento ambiental e (6) Queimadas. 
4 – (2) Poluição e (3) Desmatamento. 
5 – (2) Poluição e (6) Queimadas. 
6 – (2) Poluição e (7) Estiagens/Secas. 
7 – (3) Desmatamento e (6) Queimadas. 
8 – (3) Desmatamento e (7) Estiagens/Secas. 
9 – (5) Enchentes e (6) Queimadas. 
10 – (6) Queimadas e (7) Estiagens/Secas. 
 
B1598 – Múltiplas respostas de B15 (opção 98) 
Informação com base nos que mencionaram TRÊS problemas 
Classificação da Informação: 
1 – (2) Poluição, (3) Desmatamento e (6) Queimadas.  
2 – (3) Desmatamento, (4) Falta de espaços verdes e (7) Estiagens/Secas. 
 
 
 
 
 
 



 

 

B16 – Quem deveria resolver problema ambiental do BRASIL  
Classificação da Informação: 
1 – Cada um de nós.  
2 – Prefeitura. 
3 – Governo Estadual. 
4 – Governo Federal. 
5 – Organismos internacionais. 
6 – Entidades ecológicas. 
7 – Comunidades. 
8 – Líderes mundiais. 
9 – Empresários. 
10 – Meios de comunicação. 
11 – Cientistas. 
12 – Igreja. 
13 – Militares. 
14 – Outros. 
15 – Todas as anteriores. 
16 – Deus, Jesus ou crença religiosa. 
97 – Marcou duas opções. 
98 – Marcou três opções. 
 
B1697 – Múltiplas respostas de B16 (opção 97) 
Informação com base nos que mencionaram DOIS responsáveis 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Cada um de nós e (4) Governo Federal.  
2 – (1) Cada um de nós e (5) Organismos internacionais.  
3 – (1) Cada um de nós e (9) Empresários.  
4 – (2) Prefeitura e (3) Governo Estadual. 
5 – (2) Prefeitura e (4) Governo Federal. 
6 – (3) Governo Estadual e (4) Governo Federal. 
7 – (4) Governo Federal e (9) Empresários. 
 
B1698 – Múltiplas respostas de B16 (opção 98) 
Informação com base nos que mencionaram TRÊS responsáveis 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Cada um de nós, (3) Governo Estadual e (4) Governo Federal.  
2 – (2) Prefeitura, (3) Governo Estadual e (4) Governo Federal. 
3 – (3) Governo Estadual, (4) Governo Federal e (11) Cientistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B17 – Maior problema ambiental da sua CIDADE (opinião) 
Classificação da Informação: 
1 – Saneamento ambiental.  
2 – Poluição. 
3 – Desmatamento. 
4 – Falta de espaços verdes. 
5 – Enchentes. 
6 – Queimadas. 
7 – Estiagens/Secas. 
8 – Outros. 
9 – Todos. 
10 – Não sabe. 
97 – Marcou duas opções. 
98 – Marcou três opções. 
 
B1797 – Múltiplas respostas de B17 (opção 97) 
Informação com base nos que mencionaram DOIS problemas 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Saneamento ambiental e (3) Desmatamento.  
2 – (2) Poluição e (3) Desmatamento. 
3 – (2) Poluição e (7) Estiagens/Secas. 
4 – (3) Desmatamento e (7) Estiagens/Secas. 
5 – (4) Falta de espaços verdes e (7) Estiagens/Secas. 
 
B1798 – Múltiplas respostas de B17 (opção 98) 
Informação com base nos que mencionaram TRÊS problemas 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Saneamento ambiental, (2) Poluição e (6) Queimadas.  
2 – (1) Saneamento ambiental, (4) Falta de espaços verdes e (7) Estiagens/Secas. 
 
B18 – Quem deveria resolver problema ambiental da sua CIDADE  
Classificação da Informação: 
1 – Cada um de nós.  
2 – Prefeitura. 
3 – Governo Estadual. 
4 – Governo Federal. 
5 – Organismos internacionais. 
6 – Entidades ecológicas. 
7 – Comunidades. 
8 – Líderes mundiais. 
9 – Empresários. 
10 – Meios de comunicação. 
11 – Cientistas. 
12 – Igreja. 
13 – Militares. 
14 – Outros. 
15 – Todas as anteriores. 
16 – Deus, Jesus ou crença religiosa. 
97 – Marcou duas opções. 
98 – Marcou três opções. 



 

 

B1897 – Múltiplas respostas de B18 (opção 97) 
Informação com base nos que mencionaram DOIS  responsáveis. 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Cada um de nós e (2) Prefeitura.  
2 – (1) Cada um de nós e (8) Líderes mundiais.  
3 – (1) Cada um de nós e (9) Empresários.  
4 – (2) Prefeitura e (3) Governo Estadual. 
5 – (2) Prefeitura e (9) Empresários. 
6 – (3) Governo Estadual e (4) Governo Federal. 
7 – (1) Cada um de nós e (3) Governo Estadual.  
 
B1898 – Múltiplas respostas de B18 (opção 98) 
Informação com base nos que mencionaram TRÊS responsáveis. 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Cada um de nós, (2) Prefeitura e (3) Governo Estadual.  
2 – (1) Cada um de nós, (2) Prefeitura e (4) Governo Federal. 
3 – (1) Cada um de nós, (2) Prefeitura e (9) Empresários.  
4 – (1) Cada um de nós, (3) Governo Estadual e (4) Governo Federal. 
5 – (1) Cada um de nós, (4) Governo Federal e (6) Entidades ecológicas. 
6 – (2) Prefeitura, (3) Governo Estadual e (4) Governo Federal. 
7 – (2) Prefeitura, (4) Governo Federal e (7) Comunidades.  
 
B19 – Afirmações sobre a relação entre o homem e o meio ambiente 
Classificação da Informação: 
1 – Concorda totalmente.  
2 – Concorda parcialmente. 
3 – Indiferente. 
4 – Discorda parcialmente. 
5 – Discorda totalmente. 
6 – Sem condições de responder. 
7 – Não sabe. 
 
B19a – Tem tanta gente no mundo que em breve a natureza não será capaz de 
atender as necessidades das pessoas. 
 
B19b – O homem tem direito de alterar a natureza de acordo com suas 
necessidades. 
 
B19c – Quando o homem mexe/interfere na natureza, sempre acontecem coisas 
ruins. 
 
B19d – A inteligência do homem fará com que a terra sempre tenha pessoas 
vivendo nela. 
 
B19e – O homem está prejudicando/maltratando demais a natureza. 
 
B19f – Tudo que a natureza nos dá será sempre suficiente se soubermos como usar. 
 
B19g – As plantas e os animais têm os mesmos direitos de existir que as pessoas. 
 



 

 

B19h – Toda a poluição das indústrias não será capaz de destruir a natureza. 
 
B19i – Mesmo com toda nossa inteligência, somos dominados pelas leis da 
natureza. 
 
B19j – Os problemas da natureza (ENCHENTES, TEMPESTADES, POLUIÇÃO), 
não são tão graves como dizem. 
 
B19k – A Terra é como uma casa, que possui um limite de pessoas que pode 
acolher. 
 
B19l – Os homens nasceram para dominar a natureza. 
 
B19m – A natureza é delicada e pode ser facilmente prejudicada pelo homem. 
 
B19n – Um dia os homens conseguirão controlar a natureza. 
 
B19o – Se os homens continuarem a maltratar a natureza, muitas tragédias irão 
acontecer. 
 
B20 – Quanto a temperatura, a cidade é... 
Classificação da Informação: 
1 – Tão quente como no passado.  
2 – Mais quente 
3 – Menos quente. 
4 – Não mudou nada. 
5 – Não sabe responder. 
 
B21 – O motivo de a temperatura ser mais alta atualmente... 
Classificação da Informação: 
1 – Estiagem/ Seca/ Falta de água/ Falta de chuvas/ Ausência de Inverno/ Aumento 
da temperatura ou do calor. 
2 – Falta de arborização/ Aumento do calçamento ou do asfalto/ urbanização e 
superpopulação (problemas urbanos em geral). 
3 – Poluição e/ou destruição do meio ambiente (de ampla forma). 
4 – Desmatamento/ Desertificação/ Atividade ceramista ou mineradora. 
5 – Efeito Estufa/ Aquecimento global/ Ação do homem no ambiente/ Mudanças 
climáticas. 
6 – Causas divinas, espirituais ou revoltas da natureza. 
7 – Devido à mudança na distância relativa entre o Sol e a Terra. 
8 – Não houve mudanças/ Sempre foi assim. 
9 – Não sabe. 
10 – Outros. 
97 – Marcou duas opções. 
98 – Marcou três opções. 
 
 
 
 
 



 

 

B2197 – Múltiplas respostas de B21 (opção 97) 
Informação com base nos que mencionaram DUAS opções. 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Estiagem/ Seca/ Falta de água/ Falta de chuvas/ Ausência de Inverno/ 
Aumento da temperatura ou do calor e (2) Falta de arborização/ Aumento do 
calçamento ou do asfalto/ urbanização e superpopulação (problemas urbanos em 
geral). 
2 – (1) Estiagem/ Seca/ Falta de água/ Falta de chuvas/ Ausência de Inverno/ 
Aumento da temperatura ou do calor e (3) Poluição e/ou destruição do meio 
ambiente (de ampla forma). 
3 – (1) Estiagem/ Seca/ Falta de água/ Falta de chuvas/ Ausência de Inverno/ 
Aumento da temperatura ou do calor e (4) Desmatamento/ Desertificação/ 
Atividade ceramista ou mineradora. 
4 – (1) Estiagem/ Seca/ Falta de água/ Falta de chuvas/ Ausência de Inverno/ 
Aumento da temperatura ou do calor e (5) Efeito Estufa/ Aquecimento global/ 
Ação do homem no ambiente/ Mudanças climáticas. 
5 – (1) Estiagem/ Seca/ Falta de água/ Falta de chuvas/ Ausência de Inverno/ 
Aumento da temperatura ou do calor e (6) Causas divinas, espirituais ou revoltas 
da natureza. 
6 – (1) Estiagem/ Seca/ Falta de água/ Falta de chuvas/ Ausência de Inverno/ 
Aumento da temperatura ou do calor e (7) Devido à mudança na distância relativa 
entre o Sol e a Terra. 
7 – (2) Falta de arborização/ Aumento do calçamento ou do asfalto/ urbanização e 
superpopulação (problemas urbanos em geral) e (3) Poluição e/ou destruição do 
meio ambiente (de ampla forma). 
8 – (2) Falta de arborização/ Aumento do calçamento ou do asfalto/ urbanização e 
superpopulação (problemas urbanos em geral) e (4) Desmatamento/ 
Desertificação/ Atividade ceramista ou mineradora. 
9 – (3) Poluição e/ou destruição do meio ambiente (de ampla forma) e (4) 
Desmatamento/ Desertificação/ Atividade ceramista ou mineradora. 
10 – (3) Poluição e/ou destruição do meio ambiente (de ampla forma) e (5) Efeito 
Estufa/ Aquecimento global/ Ação do homem no ambiente/ Mudanças climáticas. 
11 – (4) Desmatamento/ Desertificação/ Atividade ceramista ou mineradora e (5) 
Efeito Estufa/ Aquecimento global/ Ação do homem no ambiente/ Mudanças 
climáticas. 
12 – (2) Falta de arborização/ Aumento do calçamento ou do asfalto/ urbanização e 
superpopulação (problemas urbanos em geral) e (5) Efeito Estufa/ Aquecimento 
global/ Ação do homem no ambiente/ Mudanças climáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B2198 – Múltiplas respostas de B21 (opção 98) 
Informação com base nos que mencionaram TRÊS opções. 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Estiagem/ Seca/ Falta de água/ Falta de chuvas/ Ausência de Inverno/ 
Aumento da temperatura ou do calor, (2) Falta de arborização/ Aumento do 
calçamento ou do asfalto/ urbanização e superpopulação (problemas urbanos em 
geral) e (4) Desmatamento/ Desertificação/ Atividade ceramista ou mineradora. 
2 – (1) Estiagem/ Seca/ Falta de água/ Falta de chuvas/ Ausência de Inverno/ 
Aumento da temperatura ou do calor, (3) Poluição e/ou destruição do meio 
ambiente (de ampla forma) e (4) Desmatamento/ Desertificação/ Atividade 
ceramista ou mineradora. 
3 – (1) Estiagem/ Seca/ Falta de água/ Falta de chuvas/ Ausência de Inverno/ 
Aumento da temperatura ou do calor, (3) Poluição e/ou destruição do meio 
ambiente (de ampla forma) e (5) Efeito Estufa/ Aquecimento global/ Ação do 
homem no ambiente/ Mudanças climáticas. 
4 – (1) Estiagem/ Seca/ Falta de água/ Falta de chuvas/ Ausência de Inverno/ 
Aumento da temperatura ou do calor, (4) Desmatamento/ Desertificação/ 
Atividade ceramista ou mineradora e (5) Efeito Estufa/ Aquecimento global/ Ação 
do homem no ambiente/ Mudanças climáticas. 
5 – (2) Falta de arborização/ Aumento do calçamento ou do asfalto/ urbanização e 
superpopulação (problemas urbanos em geral), (3) Poluição e/ou destruição do 
meio ambiente (de ampla forma) e (4) Desmatamento/ Desertificação/ Atividade 
ceramista ou mineradora. 
6 – (3) Poluição e/ou destruição do meio ambiente (de ampla forma), (4) 
Desmatamento/ Desertificação/ Atividade ceramista ou mineradora e (5) Efeito 
Estufa/ Aquecimento global/ Ação do homem no ambiente/ Mudanças climáticas. 
7 – (3) Poluição e/ou destruição do meio ambiente (de ampla forma), (5) Efeito 
Estufa/ Aquecimento global/ Ação do homem no ambiente/ Mudanças climáticas e 
(10) Outros. 
 
B22 – Quanto aos problemas da Seca atual em relação ao passado... 
Classificação da Informação: 
1 – Mais graves.  
2 – Menos graves. 
3 – Não mudou nada. 
4 – Não sabe responder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B23 – O que você entende por aquecimento global? 
Classificação da Informação: 
1 – Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura. 
2 – Consequência da poluição. 
3 – O homem prejudicando o meio ambiente (sem causas específicas). 
4 – É o efeito estufa/ Buraco na camada de ozônio. 
5 – Consequência do desmatamento. 
6 – Consequência da poluição e do desmatamento (ambos). 
7 – Consequência da providência divina ou da revolta da natureza contra o 
homem. 
8 – Destruição do clima e da natureza (sem causas específicas). 
9 – Consequência do derretimento das calotas polares. 
10 – Conjunto de fatores acima citados que causam o aquecimento global. 
11 – Não sabe/não respondeu. 
12 – Não existe aquecimento global. 
13 – Outros. 
97 – Marcou duas opções. 
98 – Marcou três opções. 
 
B2397 – Múltiplas respostas de B23 (opção 97) 
Informação com base nos que mencionaram DUAS opções. 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura e (2) Consequência da 
poluição. 
2 – (1) Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura e (3) O homem 
prejudicando o meio ambiente (sem causas específicas). 
3 – (1) Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura e (4) É o efeito estufa/ 
Buraco na camada de ozônio. 
4 – (1) Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura e (5) Consequência do 
desmatamento. 
5 – (1) Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura e (8) Destruição do 
clima e da natureza (sem causas específicas). 
6 – (1) Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura e (10) Conjunto de 
fatores acima citados que causam o aquecimento global. 
7 – (2) Consequência da poluição e (3) O homem prejudicando o meio ambiente 
(sem causas específicas). 
8 – (2) Consequência da poluição e (4) É o efeito estufa/ Buraco na camada de 
ozônio. 
9 – (2) Consequência da poluição e (5) Consequência do desmatamento. 
10 – (2) Consequência da poluição e (6) Consequência da poluição e do 
desmatamento (ambos). 
11 – (2) Consequência da poluição e (8) Destruição do clima e da natureza (sem 
causas específicas). 
12 – (2) Consequência da poluição e (9) Consequência do derretimento das calotas 
polares. 
13 – (1) Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura e (13) Outros. 
14 – (2) Consequência da poluição e (13) Outros. 
15 – (3) O homem prejudicando o meio ambiente (sem causas específicas) e (4) É o 
efeito estufa/ Buraco na camada de ozônio. 



 

 

16 – (3) O homem prejudicando o meio ambiente (sem causas específicas) e (5) 
Consequência do desmatamento. 
17 – (3) O homem prejudicando o meio ambiente (sem causas específicas) e (7) 
Consequência da providência divina ou da revolta da natureza contra o homem. 
18 – (3) O homem prejudicando o meio ambiente (sem causas específicas) e (9) 
Consequência do derretimento das calotas polares. 
19 – (4) É o efeito estufa/ Buraco na camada de ozônio e (6) Consequência da 
poluição e do desmatamento (ambos). 
20 – (5) Consequência do desmatamento e (8) Destruição do clima e da natureza 
(sem causas específicas). 
21 – (5) Consequência do desmatamento e (9) Consequência do derretimento das 
calotas polares. 
22 – (5) Consequência do desmatamento e (13) Outros. 
23 – (6) Consequência da poluição e do desmatamento (ambos) e (8) Destruição do 
clima e da natureza (sem causas específicas). 
 
 
B2398 – Múltiplas respostas de B23 (opção 98) 
Informação com base nos que mencionaram TRÊS opções. 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura, (2) Consequência da 
poluição e (3) O homem prejudicando o meio ambiente (sem causas específicas). 
2 – (1) Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura, (2) Consequência da 
poluição e (4) É o efeito estufa/ Buraco na camada de ozônio. 
3 – (1) Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura, (2) Consequência da 
poluição e (5) Consequência do desmatamento. 
4 – (1) Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura, (2) Consequência da 
poluição e (13) Outros. 
5 – (1) Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura, (3) O homem 
prejudicando o meio ambiente (sem causas específicas) e (8) Destruição do clima e 
da natureza (sem causas específicas). 
6 – (1) Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura, (3) O homem 
prejudicando o meio ambiente (sem causas específicas) e (9) Consequência do 
derretimento das calotas polares. 
7 – (1) Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura, (4) É o efeito estufa/ 
Buraco na camada de ozônio e (9) Consequência do derretimento das calotas 
polares. 
8 – (1) Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura, (5) Consequência do 
desmatamento e (8) Destruição do clima e da natureza (sem causas específicas). 
9 – (1) Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura, (6) Consequência da 
poluição e do desmatamento (ambos) e (13) Outros. 
10 – (2) Consequência da poluição, (3) O homem prejudicando o meio ambiente 
(sem causas específicas) e (5) Consequência do desmatamento. 
11 – (1) Aquecimento do planeta/ Aumento da temperatura, (5) Consequência do 
desmatamento e (13) Outros 
12 – (2) Consequência da poluição, (5) Consequência do desmatamento e (8) 
Destruição do clima e da natureza (sem causas específicas). 
13 – (2) Consequência da poluição, (5) Consequência do desmatamento e (9) 
Consequência do derretimento das calotas polares. 



 

 

14 – (2) Consequência da poluição, (4) É o efeito estufa/ Buraco na camada de 
ozônio e (5) Consequência do desmatamento. 
15 – (2) Consequência da poluição, (5) Consequência do desmatamento e (13) 
Outros. 
16 – (3) O homem prejudicando o meio ambiente (sem causas específicas), (5) 
Consequência do desmatamento e (13) Outros. 
17 – (4) É o efeito estufa/ Buraco na camada de ozônio, (9) Consequência do 
derretimento das calotas polares e (13) Outros. 
 
B24 – Quanto à gravidade do aquecimento global 
Classificação da Informação: 
1 – Muito grave. 
2 – Pouco grave. 
3 – Indiferente. 
4 – Não é grave. 
5 – Não sabe/não respondeu. 
 
 
B25 – Acredita que a Seca pode piorar pelo aquecimento global? 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
3 – Não sabe/não respondeu. 
 
C1 – O fato de receber algum dos benefícios sociais melhorou sua qualidade de 
vida? 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
3 – Não se aplica. 
 
C2 – Acha que se não recebesse esses benefícios você ou algum morador dessa casa 
teria mudado de cidade nesses últimos 5 anos? 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
3 – Não se aplica. 
 
C3 – Qual o principal motivo que você acha que o levaria a mudar de cidade? 
Classificação da Informação: 
1 – Desemprego. 
2 – Seca. 
3 – Família. 
4 – Custo de vida. 
5 – Qualidade de vida. 
6 – Estudo. 
7 – Nenhum motivo levaria a emigrar. 
8 – Outros. 
97 – Marcou duas opções. 
 



 

 

C397 – Múltiplas respostas de C3 (opção 97) 
Informação com base nos que mencionaram DOIS motivos. 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Desemprego e (5) Qualidade de vida. 
 
C398 – Múltiplas respostas de C3 (opção 98) 
Informação com base nos que mencionaram TRÊS motivos. 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Desemprego, (2) Seca e (5) Qualidade de vida. 
 
C4 – Qual dos benefícios sociais considera como o mais importante? 
Classificação da Informação: 
1 – Todos. 
2 – Bolsa Família. 
3 – BPC. 
4 – Seguro Safra/ Bolsa Estiagem. 
5 – PETI. 
6 – Seguro desemprego. 
7 – Outro. 
8 – Não sabe/não respondeu. 
97 – Marcou duas opções. 
 
C497 – Múltiplas respostas de C4 (opção 97) 
Informação com base nos que mencionaram DOIS motivos. 
Classificação da Informação: 
1 – (2) Bolsa Família e (4) Seguro Safra/ Bolsa Estiagem. 
2 – (2) Bolsa Família e (6) Seguro desemprego. 
3 – (4) Seguro Safra/ Bolsa Estiagem e (6) Seguro desemprego. 
 
D1 – Alguém do domicílio emigrou para outro município entre 2010-2016? 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
 
D1a – Quantidade de pessoas que emigraram (domicílio) 
 
D1b – Município (Código IBGE) 
 
D1c – Motivo da emigração 
Classificação da Informação: 
1 – Estudar. 
2 – Vontade própria. 
3 – Acompanhar familiar ou parente/ Casamento. 
4 – Trabalho no destino/ Desemprego na origem. 
5 – Qualidade de Vida. 
6 – Outros. 
 
 
 
 



 

 

D2 – Envio de remessa por parte do membro emigrante 
Classificação da Informação: 
1 – Sim. 
2 – Não. 
Branco: não se aplica. 
 
DADOS DOS MORADORES 
VARIÁVEIS GEOGRÁFICAS 
V0002 – Município (Código IBGE) 
 
V0003 – Setor Censitário (IBGE) 
 
V0503 – Ordem do questionário 
Número de ordem sequencial para cada questionário do setor. 
 
V0504 – Ordem da pessoa 
Número de ordem sequencial para cada morador. 
 
V0505 – Controle 
 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 
W1 – Relação de parentesco ou de convivência com a pessoa 
informante 
Relação de convivência existente entre cada pessoa e o informante do domicílio. 
Classificação da Informação: 
01 – O próprio informante. 
02 – Cônjuge ou companheiro(a): pessoa (homem ou mulher), que vivia 
conjugalmente com a pessoa da unidade domiciliar entrevistada, existindo ou não 
vínculo matrimonial. 
03 – Filho(a) do informante: para o(a) filho(a) legítimo(a), seja consanguíneo(a) ou 
adotivo (a), ou de criação da pessoa informante e do cônjuge ou somente da pessoa 
informante; 
04 – Enteado(a): para o(a) filho(a) legítimo(a), seja consanguíneo(a) ou adotivo(a), ou 
de criação somente do cônjuge. 
05 – Genro ou nora: para o genro ou a nora da pessoa informante ou do cônjuge. 
06 – Pai, mãe, padrasto ou madrasta: para o pai ou a mãe, padrasto ou madrasta da 
pessoa informante. 
07 – Irmão ou irmã: para o irmão ou a irmã legítimo(a), seja consanguíneo(a) ou 
adotivo(a), ou de criação da pessoa informante. 
08 – Neto(a): para o(a) neto(a) da pessoa informante ou do cônjuge. 
09 – Bisneto(a): para o(a) bisneto(a) da pessoa informante ou do cônjuge. 
10 – Avô ou avó: para o avô ou a avó da pessoa informante ou do cônjuge.  
11 – Sogro(a): para o(a) sogro(a) da pessoa informante ou do cônjuge. 
12 – Outro parente: para o(a) bisavô(ó), cunhado(a), tio(a), sobrinho(a), primo(a) da 
pessoa informante ou do cônjuge. 
13 – Convivente: para a pessoa residente em domicílio particular que, sem ser parente, 
dividia as despesas de alimentação e/ou moradia. 
14 – Empregado(a): para a pessoa residente em domicílio particular que prestava 
serviços remunerados a um ou mais moradores do domicílio. 
 



 

 

W3 – Sexo 
Sexo da pessoa. 
Classificação da Informação: 
1 – Masculino 
2 – Feminino 
 
W4 – Idade 
Idade em anos completos da pessoa. 
 
MIGRAÇÃO 
W2 – Município/UF ou país estrangeiro de nascimento (Código IBGE) 
 
W5 – Já morou em outro município/UF ou país? 
Classificação da Informação: 
1 – Sim 
2 – Não 
 
W6 – Município/UF ou país estrangeiro de última residência (Código IBGE) 
 
W7 – Tempo de moradia no município 
Tempo de residência em anos completos. 
 
W8 – Situação do domicílio, última residência 
Informação coletada para os que residiram em município/UF ou país diferente do atual. 
Classificação da Informação: 
1 – Urbano 
2 – Rural 
3 – Não sabe/não lembra. 
 
W9 – Município/UF ou país estrangeiro de residência em 31/07/2010 (Código 
IBGE) 
 
W10 – Motivo da migração 
Informação coletada para os que residiram em município/UF ou país diferente do atual. 
Classificação da Informação: 
1 – Trabalho 
2 – Estudo 
3 – Saúde 
4 – Moradia 
5 – Acompanhamento familiar 
6 – Dificuldade no relacionamento familiar 
7 – Não possuía propriedade da terra ou casa 
8 – Violência 
9 – Seca, calor ou quentura 
10 – Outros 
97 – Respondeu mais de um motivo. 
 
 
 
 



 

 

W1097 – Múltiplas respostas de W10 (opção 97) 
Informação coletada para os que responderam mais de um motivo de migração. 
Classificação da Informação: 
1 – (4) Moradia e (5) Acompanhamento familiar 
2 – (2) Estudo e (5) Acompanhamento familiar 
3 – (5) Acompanhamento familiar e (8) Violência 
4 – (1) Trabalho e (5) Acompanhamento familiar 
5 – (1) Trabalho e (9) Seca, calor ou quentura. 
6 – (5) Acompanhamento familiar e (9) Seca, calor ou quentura. 
7 – (1) Trabalho e (2) Estudo. 
 
MOBILIDADE 
X1 – Como se locomove habitualmente? 
Classificação da Informação: 
1 – Transporte público 
2 – A pé 
3 – Veículo disponibilizado por empresa 
4 – Veículo disponibilizado pela prefeitura ou órgão público 
5 – Moto 
6 – Carro próprio 
7 – Bicicleta 
8 – Moto taxi 
9 – Carro e moto 
10 – Outros 
98 – Marcou duas opções 
99 – Marcou três opções. 
 
X199 – Múltiplas respostas de C4 (opção 97) 
Informação coletada para os que informaram mais de uma opção em X1 
Classificação da Informação: 
1 – (5) Moto e (7) Bicicleta 
2 – (4) Veículo disponibilizado pela prefeitura ou órgão público e (5) Moto 
3 – (1) Transporte público e (5) Moto 
4 – (5) Moto e (10) Outros 
5 – (2) A pé e (7) Bicicleta 
6 – (2) A pé e (5) Moto 
7 – (3) Veículo disponibilizado por empresa e (5) Moto 
8 – (2) A pé e (8) Moto taxi 
9 – (2) A pé e (9) Carro e moto 
10 – (1) Transporte público e (8) Moto taxi. 
 
 
X2 – Tempo gasto em minutos até a parada de transporte público 
Informação coletada para os que utilizam transporte público. 
 
X3 – Costuma ir a outro município com frequência? 
Classificação da Informação: 
1 – Sim 
2 – Não 
 



 

 

X3a – Município/UF (Código IBGE) 
Informação coletada para os que costumam ir à outro município/UF com frequência. 
9700000 – Mais de um município (própria UF) 
9800000 – Outro município (não identificado) 
Códigos IBGE – para demais municípios. 
 
X3b – Motivo 
Informação coletada para os que costumam ir a outro município/UF com frequência. 
Classificação da Informação: 
1 – Trabalho 
2 – Estudo 
3 – Realizar compras 
4 – Acesso a serviços 
5 – Lazer/ Passeio 
6 – Família 
7 – Outros. 
97 – Marcou duas opções. 
 
X3b97 – Múltiplas respostas de X3b (opção 97) 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Trabalho e (6) Família. 
2 – (5) Lazer/ Passeio e (6) Família. 
3 – (4) Acesso a serviços e (6) Família. 
4 – (3) Realizar compras e (5) Lazer/ Passeio. 
5 – (3) Realizar compras e (4) Acesso a serviços. 
6 – (4) Acesso a serviços e (5) Lazer/ Passeio. 
7 – (2) Estudo e (3) Realizar compras. 
 
X4 – Ocupação (Código IBGE) 
 
X5 – Frequência com que costuma visitar este outro município 
Informação coletada para os que costumam ir a outro município/UF com frequência. 
Classificação da Informação: 
1 – Diariamente 
2 – Semanalmente 
3 – Mensalmente 
4 – Quinzenalmente 
5 – Bimestralmente 
6 – Trimestralmente 
7 – Semestralmente 
8 – Anualmente 
9 – Outros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

X6 – Tempo que costuma ficar fora do domicílio 
Informação coletada para os que costumam ir a outro município/UF com frequência. 
Classificação da Informação: 
1 – Retorna diariamente 
2 – Um a três dias 
3 – Um a três meses 
4 – Um ano 
5 – Uma semana 
6 – Outros. 
 
X7 – Por que, mesmo realizando esse tipo de mobilidade com frequência, prefere 
residir no município atual? (citar 3 por ordem de importância: a, b, c) 
Informação coletada para os que costumam ir a outro município/UF com frequência. 
Classificação da Informação: 
1 – Já vivia aqui 
2 – Trabalho 
3 – Estudo 
4 – Saúde 
5 – Família 
6 – Descanso 
7 – Outros. 
 
X7a – 1º Motivo 
 
X7b – 1º Motivo 
 
X7c – 1º Motivo 
 
X8 – Nível de satisfação com o município de residência atual 
Informação coletada para os que costumam ir a outro município/UF com frequência. 
Classificação da Informação: 
1 – Insatisfeito 
2 – Pouco satisfeito 
3 – Indiferente 
4 – Satisfeito 
5 – Muito satisfeito 
 
X9 – Se pudesse mudar de município, qual escolheria? 
Informação coletada para os que costumam ir a outro município/UF com frequência. 
Classificação da Informação: 
9800000 – Não sabe 
9700000 – Não se mudaria 
Códigos IBGE – para demais municípios. 
 
 
 
 
 
 



 

 

X10a – Ao se mudarem para este domicílio imaginava que teria que realizar este 
percurso? 
Informação coletada para os que costumam ir a outro município/UF com frequência. 
Classificação da Informação: 
1 – Sim 
2 – Não 
3 – Não respondeu 
 
X10b – Por que preferem realizar esta mobilidade cotidiana? 
1 – Viaja para visitar parentes/ Acompanha parentes em viagem 
2 – Viaja a trabalho/ Compra mercadorias para revenda/ Não consegue emprego 
no local de residência atual 
3 – Estudo 
4 – Gosta de passear/ Viajar ou Lazer 
5 – Gosta do local de residência atual/ Baixo custo de vida no local de residência 
atual 
6 – Viaja para ter acesso a serviços 
7 – Possui casa própria/ Nasceu e/ou sempre viveu neste município 
8 – Outros  
9 – Não sabe. 
 
 
TRABALHO E RENDA 
Y1 – Condição de ocupação no trabalho principal 
Classificação da Informação: 
1 – Dona de casa 
2 – Estudante 
3 – Assalariado 
4 – Autônomo 
5 – Informal 
6 – Desempregado 
7 – Aposentado/pensionista 
8 – Outros 
9 – Funcionário Público 
97 – Marcou duas opções. 
 
Y197 – Múltiplas respostas de Y1 (opção 97) 
Classificação da Informação: 
1 – (1) Dona de casa e (2) Estudante 
2 – (1) Dona de casa e (3) Assalariado 
3 – (1) Dona de casa e (4) Autônomo 
4 – (1) Dona de casa e (5) Informal 
5 – (1) Dona de casa e (6) Desempregado 
6 – (1) Dona de casa e (7) Aposentado/pensionista 
7 – (2) Estudante e (3) Assalariado 
8 – (2) Estudante e (4) Autônomo 
9 – (2) Estudante e (5) Informal 
10 – (2) Estudante e (6) Desempregado 
11 – (2) Estudante e (7) Aposentado/pensionista 
12 – (3) Assalariado e (7) Aposentado/pensionista 



 

 

13 – (3) Assalariado e (8) Outros 
14 – (4) Autônomo e (5) Informal 
15 – (4) Autônomo e (6) Desempregado 
16 – (4) Autônomo e (7) Aposentado/pensionista 
17 – (5) Informal e (6) Desempregado 
18 – (5) Informal e (7) Aposentado/pensionista 
19 – (5) Informal e (8) Outros 
20 – (6) Desempregado e (7) Aposentado/pensionista 
 
Y2 – Ocupação no trabalho principal (Código IBGE) 
Classificação da Informação: 
97 – Informou mais de uma ocupação 
Códigos IBGE – para demais ocupações. 
 
Y297 – Múltiplas respostas de Y2 (opção 97) 
Classificação da Informação: 
1 – (299) Militares das forças armadas não especificados e (2636) Ministros de 
cultos religiosos, missionários e afins 
2 – (3323) Agentes de compras e (2636) Comerciantes de lojas 
3 – (7119) Outros trabalhadores qualificados e operários da construção não 
classificados anteriormente e (8321) Condutores de motocicletas  
4 – (6111) Agricultores e trabalhadores qualificados em atividades da agricultura 
(exclusive hortas, viveiros e jardins e (6121) Criadores de gado e trabalhadores 
qualificados da criação de gado  
5 – (4323) Trabalhadores de serviços de transporte e (7112) Pedreiros 
6 – (7533) Costureiros, bordadeiros e afins e (9111) Trabalhadores dos serviços 
domésticos em geral  
7 – (5221) Comerciantes de lojas (7127) Mecânicos-instaladores de sistemas de 
refrigeração e climatização 
8 – (5120) Cozinheiros, (5131) Garçons e (9112) Trabalhadores de limpeza de 
interior de edifícios, escritórios, hotéis e outros estabelecimentos 
9 – (1114) Dirigentes de organizações que apresentam um interesse especial e 
(5141) Cabeleireiros 
10 – (4226) Recepcionistas em geral e (5142) Especialistas em tratamento de beleza 
e afins 
11 – (6112) Agricultores e trabalhadores qualificados no cultivo de hortas, viveiros 
e jardins e (7112) Pedreiros 
12 – (5212) Vendedores ambulantes de serviços de alimentação e (7533) 
Costureiros, bordadeiros e afins 
 
Y3 – Valor do rendimento no trabalho principal, em reais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Y4 – Contribuição para a previdência 
Classificação da Informação: 
1 – Sim, INSS 
2 – Sim, privada 
3 – Não, porque estou desempregado 
4 – Não, porque não vale a pena 
5 – Não, sem motivo definido 
6 – Não, outros motivos 
7 – Já aposentado 
 
Y5 – Recebe algum benefício social? 
Classificação da Informação: 
1 – Não 
2 – Bolsa Família 
3 – BPC 
4 – Seguro Safra/Bolsa Estiagem 
5 – PETI 
6 – Seguro Desemprego 
7 – Auxílio doença/ Invalidez/ Auxílio medicamento 
8 – Auxílio defeso 
9 – Outros. 
 
Y6 – Valor do benefício social, em reais 
Informação coletada para os que recebem algum benefício social. 

 


