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RESUMO 

 

Este trabalho procura mostrar a realidade vivida pelas populações dos estados do Nordeste 

brasileiro, nos anos entre 2002 e 2012, com desdobramentos tanto para as áreas rurais como 

urbanas, evidenciando a exclusão social e os níveis de privação a serviços essências a 

qualidade de vida. Para observar o grau de exclusão social dos estados do Nordeste, o trabalho 

utilizou os dados extraídos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do 

período compreendido entre 2002 e 2012 e a metodologia utilizada foi o Índice de Exclusão 

Social (IES), criado por Lemos (2002) para aferir os níveis de privação a serviços 

indispensáveis à vida, como acesso à renda, educação, coleta de lixo, água encanada e 

saneamento básico.  No trabalho aferiu-se o Índice de Exclusão Social vivenciada por cada 

estados no período analisado, mostrando os níveis de privação destes serviços no geral, para 

áreas urbanas e rurais. Com isso, os resultados obtidos mostraram que há um elevado número 

de famílias vivendo sem as condições mínimas e, no que se refere às áreas rurais, os 

resultados são alarmantes, evidenciou-se no período analisado, que as taxas de exclusão 

mudaram irrisoriamente, demostrando que pouco se fez em relação a políticas que 

combatessem tais distorções sociais. Verificou-se a permanência nos anos analisados que os 

estados que começaram com as piores taxas de privação desses serviços foram os mesmos do 

final da análise. Da mesma forma, os melhores se mantiveram. Os resultados apresentados 

sinalizam para a necessidade de implementar políticas voltadas diretamente ao combate da 

exclusão social vivida pela população destes estados em análise. As regressões são tímidas em 

relação ao período de 2002 e 2012, evidenciando que uma parcela elevada da população do 

Nordeste brasileiro vivem sem as condições mínimas de qualidade de vida, sem água 

encanada, saneamento básico, coleta de lixo, educação e uma renda mínima para se manter. 

 

 

Palavras-chaves: Exclusão Social. Estados do Nordeste. Qualidade de Vida. Serviços 

Básicos. 



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to show the reality experienced by the populations of the states of the 

Brazilian Northeast, in the years between 2002 and 2012, with ramifications for both rural and 

urban areas, highlighting the social exclusion and deprivation levels of the essential services 

the quality of life. To observe the degree of social exclusion of the Northeastern states study 

used data extracted from the National Survey of Household (PNAD) for the period between 

2002 and 2012 and the methodology used was the Social Exclusion Index (HEI), created by 

Lemos (2002) to measure the levels of deprivation the indispensable services to life, such as 

access to income, education, garbage collection, running water and sewerage. The work was 

gauged the Social Exclusion Index experienced by each state in the period analyzed, showing 

the levels of deprivation of these services in general, for urban and rural areas. Thus, the 

results showed that there is a high number of families living without the minimum conditions 

and, when I mentioned the rural areas the results are alarming, evidenced in the analyzed 

period, the exclusion rates have changed ridiculously, showing that little was made with 

regard to policies that they fight such social distortions. It was found staying in the years 

analyzed that states that began with the worst deprivation rates for these services have been 

the end of it the analysis in the same way, the best kept. The results presented point to the 

need for it creates policies aimed directly at combating the social exclusion experienced by 

the population of these States under review, the regressions are shy for the period 2002 and 

2012, showing that a high portion of the northeastern Brazilian population live without the 

minimum conditions of quality of life, without running water, sanitation, garbage collection, 

education and a minimum income to stay. 

 

Keywords: Social Exclusion. Northeastern states. Quality of life. Basics services.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há uma grande disparidade no Brasil quanto à apropriação de renda e nível de 

educação, ainda mais quando se comparam regiões. Sabe-se que na região Nordeste a 

desigualdade é ainda mais acentuada quando comparada ao restante do país. Com o intuito de 

diminuir esta desigualdade entre regiões o governo atua na criação de programas de 

distribuição de renda e incentivos à educação. Mesmo assim ainda há muito que fazer para 

que tenhamos uma situação socioeconômica mais equilibrada. 

Conforme Arbache (2003, p.16) “as políticas de combate à pobreza no Brasil nas 

últimas décadas estiveram assentadas mais no que se entende por políticas compensatórias e 

assistencialistas que em políticas sustentáveis”. A despeito da versão oficial dos governos dos 

últimos anos, os níveis de desigualdade na apropriação da renda e em termos de exclusão 

social não avançaram de forma significativa nos últimos anos, embora se observe alguns 

avanços pontuais, que não chegam a atuar de uma maneira a reduzir as desigualdades inter-

regionais e mesmo intra-regionais. E isto se manifesta de uma forma mais assimétrica nas 

áreas rurais, sobretudo do Nordeste do País (Lemos e Nunes, 2003).  

Neste trabalho, optou-se por descrever a exclusão social em todos os estados do 

Nordeste brasileiro, através do Índice de Exclusão Social (IES), criado por Lemos (2002), 

mostrando os percentuais de privação dos serviços essenciais à qualidade de vida, tais como, 

educação, renda, saneamento, água potável e coleta de lixo. A solução deste problema social é 

um requisito essencial para que a região possa ter um desenvolvimento sustentável e um 

ambiente que corrobore para que se possa atrair investimentos e, assim, desenvolver - se. 

Segundo Pochmann e Amorim (2007), “a exclusão social é entendida como a 

possibilidade de acesso a alguns direitos sociais básicos que, em decorrência, leva os grupos 

nessa situação à condição de “subcidadãos”, sem acesso às mínimas condições de 

sobrevivência para que tenham uma vida digna como qualquer cidadão”. 

Concentra-se na região Nordeste grande parte das populações com os menores 

níveis de Desenvolvimento Econômico do país. Região a qual possui os mais elevados níveis 

de privações: saneamento básico, não acesso à água potável, educação de qualidade, coleta 

sistemática de lixo e nível de renda que possa satisfazer as necessidades básicas de consumo. 

A capacidade de atração de empreendimentos dos setores de transformação e de 

serviços é muito baixa, devido ao reduzido poder de compra da população do Nordeste 
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brasileiro. Outro fator que não contribui para a atração desses investimentos é a baixa 

qualidade da força de trabalho que predomina nessa região, por já ser uma região pobre, acaba 

por agravar cada vez mais. 

Como o crescimento econômico de uma região, ou país, não é, sozinho, suficiente 

para melhorar a qualidade de vida de toda sua população. Apesar do crescimento do PIB, as 

riquezas permanecem concentradas na sua maior parte em pequenos grupos detentores dos 

meios de produção. Segundo Franco (2000), grande parte desse crescimento econômico é 

absorvida pelo aumento da população, entretanto, os bens de consumo diminuem 

proporcionalmente, apesar da ampliação da produção. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: esta seção introdutória; a 

segunda seção busca tratar do referencial teórico sobre o crescimento e desenvolvimento. A 

terceira seção apresenta a abordagem metodológica empregada para cumprir os objetivos 

deste trabalho. A quarta analisa os resultados, e a seguinte apresenta as principais conclusões. 
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1.1 Objetivo geral 

 

A pesquisa tem como objetivo geral aferir os níveis de exclusão social nos estados 

do Nordeste do Brasil com desdobramentos tanto para as áreas urbanas, como para as áreas 

rurais, entre os anos de 2002 e 2012. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

Especificamente o trabalho objetiva: 

A – aferir a evolução dos níveis de privação de renda nos estados do Nordeste 

brasileiro entre os anos de 2002 e 2012; 

B – aferir a evolução dos níveis de privação de educação nos estados do Nordeste 

brasileiro entre os anos de 2002 e 2012; 

C – aferir a evolução dos níveis de privação de serviços básicos, como coleta de 

lixo, água encanada e saneamento básico nos estados do Nordeste brasileiro entre os anos de 

2002 e 2012; 

D – aferir a evolução dos Índices de Exclusão Social (IES) para os Estados do 

Nordeste do Brasil entre os anos de 2002 e 2012; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Crescimento e Desenvolvimento Econômico 

O conceito de Crescimento e Desenvolvimento Econômico foi utilizado como 

sinônimo por vários pesquisadores durante muitos anos, mas nos tempos modernos surgiram 

novos pensadores, Goodland (1989), Schumpeter (1997), Furtado (1983; 2004), entre outros, 

que por sua vez defendem a existência de uma condição de dependência entre o crescimento e 

o desenvolvimento econômico, mas que o crescimento é indispensável para o 

desenvolvimento, porém não é suficiente. 

Schumpeter (1911) afirmou que o desenvolvimento econômico implica 

transformações estruturais do sistema econômico que o simples crescimento da renda per 

capita não assegura. 

De acordo com Furtado (1983), o crescimento econômico o qual vivencia-se está 

ancorado na preservação e manutenção de privilégios que atendem a um pequeno grupo 

social, enriquecendo-o ao ponto de usufruir de toda sua modernização, enquanto temos um 

desenvolvimento econômico caracterizado como uma política subjacente àquela. 

Observa-se que este crescimento concentra-se apenas em certas regiões, ficando 

as demais sujeitas a políticas apenas compensatórias ou de somente mitigar a situação 

momentânea das mesmas, não melhorando, assim, a renda, saneamento e educação. 

O Crescimento Econômico é o aumento da produção de bens e serviços de um 

país ou região. O Desenvolvimento Econômico denota um crescimento econômico 

acompanhado de bem estar social, onde se busca uma melhor qualidade de vida e estrutura 

social do país. O Desenvolvimento Econômico é um fenômeno que começou a ocorrer em um 

momento posterior à formação dos Estados Nacionais, revolução industrial e através de 

indicadores usados pela Organização das Nações Unidas - ONU (Sandroni, 2004) 

Diferentemente do Crescimento Econômico, o Desenvolvimento Econômico está 

relacionado ao uso das riquezas geradas pela economia, ou seja, à sua distribuição equitativa. 

O desenvolvimento busca melhorar a qualidade de vida da sociedade inserida no processo, 

trazendo-lhe melhores condições de trabalho, saúde, renda, alimentação, saneamento básico, 

entre vários outros benefícios essenciais à vida. 

Ignacy Sachs (2004) costuma diferenciar crescimento de desenvolvimento da 

seguinte forma: desenvolvimento includente e crescimento excludente ou concentrador: “a 
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maneira de definir desenvolvimento includente é por oposição ao padrão de crescimento 

perverso, conhecido na bibliografia latino-americana como ‘excludente’ do mercado de 

consumo e ‘concentrador’ (de renda e de riqueza)”. 

 

Temos dispendido somas imensas com os pobres, tendo toda a razão para crer que 

assim tendemos a agravar constantemente sua miséria. Mas na sua educação […], 

que é talvez o único modo ao nosso alcance de melhorar a sua condição, e de torná-

los homens mais felizes e cidadãos mais pacíficos, temos sido miseravelmente 

deficientes […]. Na tentativa de melhorar a condição das classes trabalhadoras da 

sociedade nosso alvo deveria ser elevar esse padrão o mais alto possível, cultivando 

espirito de independência, orgulho sóbrio, e gosto pela limpeza e conforto. O efeito 

de um bom governo em estimular hábitos de prudência e respeitabilidade nas classes 

mais baixas da sociedade já foi enfatizado; mas certamente esse efeito sempre será 

incompleto na ausência de um bom sistema de educação; e, de fato, pode-se dizer 

que nenhum governo pode aproximar-se da perfeição enquanto deixar de prover a 

instrução do povo. (Malthus, 1973: 212 e 215). 

 

A educação possui papel essencial no desenvolvimento econômico. O próprio 

crescimento econômico necessita de trabalho qualificado para suprir suas demandas. Através 

de uma educação de qualidade é possível identificar um maior acesso ao mercado de trabalho, 

aumento da renda, diminuição das desigualdades sociais, maior inclusão social, 

desenvolvimentos de tecnologias, que proporcionarão o incremento da riqueza com maior 

participação dos sujeitos sociais. No entanto, observa-se na região Nordeste do Brasil um 

déficit alarmante neste requisito, elevadas taxas de analfabetismo e pouca ação governamental 

em tentar mitigar a situação. 

A diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico é fundamental para a 

compreensão das políticas públicas instituídas em um país. O Crescimento Econômico está 

ligado ao crescimento da renda e, por este motivo, uma região, estado ou país, é dito 

desenvolvido, de acordo com a sua produção e acumulação de riqueza.  

No Brasil tem-se uma das maiores economias do mundo e, no entanto, uma das 

maiores concentrações de renda. Neste aspecto o Nordeste destaca-se por ter a maior parte da 

população sobrevivendo às margens da exploração e excluída de suas necessidades básicas, 

enquanto pequeno grupo domina os meios de produção e acumulam fortunas na região.  

Deve-se observar as políticas implantadas no país, distinguir os conceitos de 

crescimento e desenvolvimento econômico, pois é de fundamental importância para a 

compreensão e aplicação de políticas públicas. Não é de interesse da sociedade a obtenção de 

um grande crescimento econômico, se inerente a ele não vier uma política de 

desenvolvimento econômico, em que as classes desprivilegiadas se beneficiem, sendo 

atendidas nas suas necessidades básicas. 
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2.2 Desenvolvimento Econômico Sustentável 

 

Para que as gerações futuras não se prejudiquem com o descaso do 

desenvolvimento predatório existente atualmente, foram desenvolvidas medidas a serem 

utilizadas por todos os países para melhor uso de seus recursos naturais e assim desenvolver-

se de forma sustentável. 

O Relatório de Brundtland (1987) divulgado pela Comissão Mundial de Meio 

Ambiente, apresentou que caminho os países devem seguir para poder alcançar tal 

sustentabilidade, através de medidas a serem implantadas nas suas políticas públicas, que são:  

i – limitação do crescimento da população; 

ii – garantia de segurança alimentar no longo prazo; 

iii – preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; 

iv – diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias que 

incorporassem o uso de fontes renováveis de energia; 

v – satisfação de todas as necessidades básicas das pessoas; 

vi – aumento da produção industrial nos países não industrializados a base de 

tecnologias que fossem ecologicamente limpas; 

vii – controle da urbanização desenfreada das populações; e 

viii – promoção de um maior e melhor integração entre campo e a cidade. 

  

O desenvolvimento sustentável está mais ligado aos fatores de desenvolvimento 

humano, pois o que objetiva é exatamente a preservação do homem, do ser humano, assim: 

 

O desenvolvimento tem que promover o incremento dos níveis de bem-estar do ser 

humano, removendo a fome, doenças e ignorância; e criar empregos produtivos para 

todos. O primeiro objetivo de um programa de desenvolvimento tem que ser 

eliminar a pobreza e priorizar as necessidades de toda a população, de tal maneira 

que possa ser produtivamente sustentável para as futuras gerações (HUMAN 

DEVELOPMENT REPORT, 1997, P.56). 

 

O que se busca, então, é um desenvolvimento sustentável de modo que possa ser 

continuado, mas que preserve o meio ambiente para que as gerações futuras possam viver 

com dignidade e não pagar por atos praticados atualmente pelo sistema predatório do 

crescimento insustentável. A sustentabilidade vista de forma mais abrangente não é só a 
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ambiental, até por que parte dela a nossa própria sustentação, tanto social como econômica, 

assim, o desenvolvimento sustentável é à base da sobrevivência dos demais sistemas. 

 

Desenvolvimento sustentável é uma estratégia de desenvolvimento que maneja de 

forma conveniente todos os ativos, recursos naturais e recursos humanos, bem como 

os ativos físicos e financeiros, para incrementar tanto a riqueza como os níveis de 

bem estar de longo prazo. (REPETO, 1986 apud LEMOS, 2012, p.50). 

 

Segundo o Relatório Brundtland (1987), na sua essência, o desenvolvimento 

sustentável é um processo de mudanças no qual a exploração de recursos, o direcionamento 

dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional 

estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e 

necessidades humanas. 

Maurice Strong em 1973 lança o conceito de ecodesenvolvimento definido pelo 

estilo de desenvolvimento adaptado às áreas rurais do Terceiro Mundo, com utilização 

sistemática dos recursos naturais locais, sem comprometer o esgotamento da natureza. O 

economista Ignacy Sachs se apropria do termo e o desenvolve conceitualmente, criando um 

quadro de estratégias ao ecodesenvolvimento. Parte da premissa deste modelo se baseia em 

três pilares: eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica. 

Ignacy Sachs (1976) formulou os princípios básicos desta nova visão do 

desenvolvimento. Ela integrou basicamente seis aspectos, que deveriam guiar os caminhos do 

desenvolvimento: a) a satisfação das necessidades básicas; b) a solidariedade com as gerações 

futuras; c) a participação da população envolvida; d) a preservação dos recursos naturais e do 

meio ambiente em geral; e) a elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança 

social e respeito a outras culturas, e f) programas de educação. 

2.3 Desenvolvimento Rural Sustentável 

 

 Os descasos com a qualidade de vida das famílias que sobrevivem nas áreas rurais 

leva a uma preocupação tanto da sociedade como dos governos para procurar uma saída, tanto 

no desenvolvimento de tecnologias adaptáveis à questão rural, como políticas de combate à 

seca, para que essas famílias possam permanecer em suas regiões e não cheguem a procurar 

os centros urbanos como refúgio. 

 O não desenvolvimento rural torna as cidades superlotadas, fazendo com que 

sejam criados conglomerados urbanos. Essa situação é mais intensa nas regiões 
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metropolitanas, principalmente nas capitais dos estados. A proliferação de favelas, 

subemprego, desemprego disfarçado e o inchamento populacional decorrem do não 

desenvolvimento rural. 

 O papel do Estado é importante no processo de fomentar as áreas rurais com 

políticas que busquem desenvolver de forma sustentável as pequenas áreas agrícolas para que 

as famílias possam produzir ao menos o suficiente para sua sobrevivência, mas que, partindo 

desse ponto possa chegar a um certo de nível de produção suficiente para mantê-las nas suas 

propriedades com dignidade e um mínimo de conforto desejável. 

 

O desenvolvimento rural sustentável deve ser entendido como um conjunto de ações 

sinérgicas capazes de incrementar a qualidade de vida das populações rurais, ao 

tempo que mantém intacta a base dos recursos naturais renováveis, ou não 

renováveis. (LEMOS, 2012, p.54) 

 

 A agricultura familiar é uma atividade que depende, necessariamente, dos recursos 

providos pela natureza e na mesma medida de desenvolvimento de processos tecnológicos 

que possam contribuir para melhor adaptar os recursos naturais ao trabalho desenvolvido nas 

terras, estas que não são tão boas. Por essas sinergias o desenvolvimento rural precisa, 

segundo Lemos (2012), “da ação indutora do Estado também provendo serviços de assistência 

técnica gratuita, extensão rural e geração de novos conhecimentos adaptados às condições de 

maior vulnerabilidade técnica e social”.  

 

O desenvolvimento rural deve ser entendido, de forma holística, como avanço 

generalizado da qualidade de vida de quem vive na zona rural, produzindo ou não 

bens agrícolas ou de criação, sendo extrativistas, artesãos, operários ou exerçam 

qualquer atividade. Desenvolver essas áreas deve ser objetivo a ser fustigado por 

quem quer ver o progresso social, a inclusão social e o desaparecimento da sua 

apartação (LEMOS, 2012, p.61). 

 

 Para Schmitt (1995) a noção de desenvolvimento (rural) sustentável tem como 

uma de suas premissas fundamentais o reconhecimento da “insustentabilidade” ou 

inadequação econômica, social e ambiental do padrão de desenvolvimento das sociedades 

contemporâneas. Esta noção nasce da compreensão da escassez dos recursos naturais e das 

injustiças sociais provocadas pelo modelo de desenvolvimento vigente na maioria dos países. 

 

O atendimento das necessidades básicas requer não só uma nova era de crescimento 

econômico para as nações cuja maioria da população é pobre, como a garantia de 

que esses pobres receberão uma parcela justa dos recursos necessários para manter 

esse crescimento (...). Para que haja um desenvolvimento global sustentável é 

necessário que os mais ricos adotem estilos de vida compatíveis com os recursos 
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ecológicos do planeta, quanto ao consumo de energia, por exemplo (...) O 

desenvolvimento sustentável não é um estado de harmonia, mas um processo de 

mudança no qual a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os 

rumos do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão de acordo 

com as necessidades atuais e futuras. (Relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, 

1987) 

 

 As diferenças regionais não devem intervir nas políticas destinadas ao 

desenvolvimento de novas técnicas para lidar com as dificuldades encontradas nas áreas rurais 

das diferentes regiões. Deve haver uma intensificação no combate ao tratamento dado as 

diferentes culturas existentes nas áreas rurais, devendo todas serem tratadas, 

proporcionalmente, com o mesmo grau de importância 

 Ainda segundo Lemos (2012), “o desenvolvimento rural sustentável fomentará, 

no longo prazo, condições para que surjam setores de transformação e de serviços que irão 

evoluindo com o processo sinérgico de desenvolvimento que se instala num ciclo virtuoso”. 

Assim, para que possamos manter um equilíbrio entre as áreas rurais e urbanas devemos 

procurar desenvolver, através de políticas públicas, mecanismos que atendam às necessidades 

existentes nos diferentes campos. 

 

2.4 Pobreza e Exclusão Social 

 

 A sociedade brasileira comporta várias características, destaca-se entre elas, o 

contraste no que se refere aos indicadores sociais e econômicos, que se distribuem 

assimetricamente entre as regiões, estados, bem como dentro dos mesmos. O Brasil se 

constitui num país que exibe grandes contradições: uma parcela pequena da sociedade 

desfruta de padrões comparáveis ao de países ricos, ao passo que a maior parcela sofre do 

descaso e vive na pobreza. 

 

Pobreza é um fenômeno complexo, podendo ser definido de forma genérica como a 

situação na qual as necessidades não são atendidas de forma adequada. A definição 

relevante depende basicamente do padrão de vida e da forma como as diferentes 

necessidades são atendidas em determinado contexto socioeconômico. (ROCHA, 

2003, p.9) 

 

 No cenário brasileiro vários fatores contribuíram para que algumas regiões se 

desenvolvessem em detrimento de outras. Os latifúndios herdados do período colonial, as 

mudanças nos ciclos econômicos, como da cana de açúcar para o café no final do século 

dezenove e início do século vinte, conjuntamente com o ciclo do ouro no sudeste, dentre 
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outros fatores políticos no decorrer dos anos cinquenta do século vinte, foram determinantes 

para termos regiões mais desenvolvidas e outras não.  

 O Nordeste brasileiro ainda sofre com tais medidas e políticas de 

desenvolvimento adotadas no passado, ficando a cargo desta região um maior nível de 

concentração de pobreza e exclusão social, desde o atendimento mínimo nos serviços 

essenciais a qualidade de vida a renda mínima de sobrevivência. 

 As regiões pobres exercem uma baixa capacidade de atração de investimentos nos 

setores de transformação e de serviços, devido à maioria da sua população deter um reduzido 

poder de compra, características essas típicas de regiões pobres. Não obstante esse fato, esses 

setores são os que apresentam a maior participação na formação da renda bruta dos estados da 

região Nordeste. 

 Parte da pobreza existente nas regiões, como a Nordeste, localiza-se nas áreas 

rurais, em zonas agrícolas deprimidas e constituídas por pessoas que não conseguem produzir 

para o mercado, sobrevivendo, no máximo, em uma economia de subsistência extremamente 

precária. Nas grandes cidades e regiões metropolitanas dos estados nordestinos, localiza-se a 

pobreza urbana, predominantemente na periferia, constituída por pessoas em grande parte 

originárias do campo, cuja integração ao mercado de consumo não tem correspondência com 

o mercado de trabalho. 

 

Fluxos migratórios decorrentes das dificuldades que as famílias rurais encontraram 

para produzir e viver com o mínimo de dignidade nos seus locais de origem 

provocarão o caos urbano, à medida que o excedente migrante aboletar-se-á nos 

guetos, favelas ou palafitas da cidades. Ali, não encontrarão trabalho porque emprego 

não existe e, ainda que exista, estarão inabilitados para exercê-lo. Também não serão 

alcançados pelos já precários serviços de saneamento, água encanada, coleta de lixo, 

escola para filhos, saúde. (LEMOS, 2012, p.194). 

 

 Estes altos níveis de pobreza e exclusão são causados por uma combinação de 

heranças, condições e escolhas de natureza econômica, política e cultural. Sem educação, é 

difícil conseguir emprego, e, na ausência de uma população educada, poucos empregos de 

qualidade são criados. 

 Entretanto, o foco não deve ser mantido apenas na questão educacional: a pobreza 

e a exclusão social podem ser atenuadas com outros mecanismos. Mesmo com as limitações 

de recursos existentes, deve haver espaço para políticas mais efetivas, sem aumentos mais 

significativos de custos; os programas podem ser mais bem focalizados, atendendo 

prioritariamente aos mais necessitados; discriminações sociais, quando existem, podem ser 

reduzidas ou eliminadas; deve haver espaço para políticas redistributivas, dentro de certos 
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limites. 
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3 METODOLOGIA 

 

De acordo com Trujillo Ferrari (1974), o método cientifico é um traço 

característico da ciência, constituindo-se em instrumento básico que ordena inicialmente, o 

pensamento em sistemas e traça os procedimentos do cientista ao longo do caminho até 

atingir o objetivo científico preestabelecido. É uma explicação detalhada, minuciosa e exata 

de todo o processo desenvolvido no trabalho de pesquisa. 

 

3.1 Fonte de dados 

 A Região Nordeste é a terceira maior região do Brasil e a maior em número de 

estados, possui nove: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte e Sergipe. Sua área total é de 1.561.177 km². A Região Nordeste é a segunda 

mais populosa do Brasil, 56 560 081 hab, com cerca de 30% da população brasileira. Suas 

maiores cidades são Salvador, Recife, Fortaleza, Natal, Teresina e Maceió. 

 O estudo faz uma avaliação dinâmica acompanhando os indicadores ano a ano, 

nos estados do Nordeste brasileiro, com desdobramentos para áreas urbanas e rurais, no 

período compreendido entre os anos de 2002 e 2012. Os dados brutos utilizados são retirados 

das Pesquisas Nacionais de Amostras por Domicílios (PNADs) daqueles anos. 

 A metodologia utilizada neste trabalho foi retirada do trabalho de Lemos (2012). 

No intuito de aferir os níveis de exclusão social nos estados do Nordeste brasileiro, no período 

compreendido a cima, utiliza-se o Índice de Exclusão Social (IES), sendo obtido da seguinte 

forma: 

 O IES é composto de três âncoras, que são os seus indicadores diretos.  Os 

indicadores são: Passivo Educacional (PASSEDUC), Passivo Econômico (PASSECON) e o 

Passivo Ambiental (PASSAMBI). O Passivo Econômico cobre aquela população que 

sobrevive em domicílios cuja renda total domiciliar varia de zero a dois salários mínimos. 

 O Passivo Educacional é aferido, de forma sintética, pelo percentual da população 

maior de quinze anos que se declarou analfabeta. A taxa de analfabetismo tem uma correlação 

forte com outros indicadores sociais. Portanto, pode ser entendida como uma espécie de 

indicador síntese dos passivos sociais.  

 O Passivo Ambiental é estimado a partir da combinação dos seguintes 

indicadores: percentual da população que sobrevive em domicílios privados do acesso ao 

http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/capital/salvador/
http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/capital/recife/
http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/capital/fortaleza/
http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/capital/natal/
http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/capital/teresina/
http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/capital/maceio/
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serviço de agua encanada (Privagua); percentual da população que sobrevive em domicílios 

privados do acesso ao serviço de esgotamento sanitário ou, ao menos, fossa séptica para 

destinar os dejetos humanos (Privsane); e pelo percentual dos domicílios que são privados do 

acesso ao serviço de coleta sistemática de lixo, direta ou indiretamente (Privlixo). 

 A equação de definição do Índice de Exclusão Social (IES) é composta: 

 

 IES = P1. PASSEDUC + P2. PASSECON + P3. PASSAMBI    (1) 

 

 Na equação (1) de definição do IES, os pesos P1, P2 e P3 são estimados através 

do método multivariado de análise fatorial, Lemos (2012); Passeduc é o passivo de educação, 

que afere o percentual da população maior de quinze anos que se declarou analfabeta nos 

estados do Nordeste brasileiro. Passecon é o passivo econômico, que é o percentual da 

população que sobrevive em domicílios cuja renda total domiciliar varia de zero a, no 

máximo, dois salários mínimos. E Passambi é o passivo ambiental que é estimado da seguinte 

forma: 

 

 PASSAMBI = P4. PRIVAGUA + P5. PRIVSANE + P6. PRIVLIXO   (2) 

 

 Na equação (2), Privagua é o percentual da população que sobrevive em 

domicílios que não têm acesso a água encanada, com ao menos um ponto de agua dentro de 

casa; Privsane é o percentual da população que sobrevive em domicílios que não têm acesso 

ao serviço de esgotamento sanitário, ou não têm ao menos uma fossa séptica para destinar os 

dejetos familiares; Privlixo é o percentual da população que sobrevive em domicílios que não 

tem acesso ao serviço de coleta sistemática de lixo, direta ou indiretamente. P4, P5 e P6 são 

pesos associados a cada um dos indicadores que também são estimados por análise 

multivariada, segundo  Lemos (2012). 

 O método utilizado no trabalho foi o de decomposição em componentes 

principais. Por esse procedimento, reduziram-se os três indicadores tanto do IES como do 

Passambi em um único fator. O procedimento estima a participação relativa de cada indicador 

na definição do fator. Os pesos aqui trabalhados foram retirados do trabalho de Lemos (2012), 

para definição do IES e do Passambi.  

 Assim, a equação para estimar o IES é a seguinte: 
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 IES = 0,35. (PASSEDUC + PASSECON) + 0, 30.PASSAMBI   (3) 

 

 Na equação (3) o indicador PASSAMBI é definido da seguinte forma: 

 

 PASSAMBI = 0,35. (PRIVAGUA + PRIVSANE) + 0, 30.PRIVLIXO    (4) 

 

 A equação de estimação do IES foi aplicada para estimar os percentuais das 

populações socialmente excluídas nos estados do Nordeste do Brasil, tanto para as áreas 

urbanas como para áreas rurais, entre os anos de 2002 e 2012. 
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4. RESULTADOS 

A presente seção apresenta os resultados dos indicadores de privação de renda, 

educação e privação ambiental, como previsto na metodologia. Apresenta-se a evolução dos 

resultados obtidos em todos os estados do Nordeste do Brasil, entre os anos de 2002 e 2012, 

no que concerne aos Passivos Econômicos, Educação e aos indicadores do Passivo 

Ambiental: privação de coleta de lixo, água encanada e privação de saneamento. No decorrer 

desta seção é abordado, também, os desdobramentos das privações para as áreas urbanas e 

rurais dos estados do Nordeste, mostrando, assim, sua evolução e variação no intervalo 

supracitado. Por fim, o encontra-se o Índice Exclusão Social (IES) de cada estado do Nordeste 

do Brasil. 

 

4.1 Evolução do Passivo Econômico (privação de renda) no Nordeste do Brasil entre 

2002 e 2012. 

 A aferição deste indicador foi feita computando-se a população que sobrevivia em 

domicílios cuja renda monetária total (domiciliar) variava de zero a no máximo dois salários 

mínimos. Apresenta-se as evoluções dos passivos de renda dos estados do Nordeste do Brasil 

na Tabela 01, avaliando estes resultados, constata-se que no geral, nos estados do Nordeste do 

Brasil, o indicador passivo econômico, em vez de regredir, avançou na maioria dos estados.  

 Destaca-se o estado de Alagoas que reduziu 3,07%, passando de 62,2% em 2002 

para 59,1% em 2012, o estado do Piauí seguiu a mesma projeção conseguindo diminuir a 

privação de renda, reduzindo de 1,12%, passando de 56,7% em 2002 para 55,6% em 2012. O 

estado do Maranhão obteve o pior resultado, aumentou sua privação de renda no geral, 

avançou a privação em 6,79%, passando de 54,4% em 2002 para 61,2% em 2012, seguido 

pelo estado da Bahia com avanço na privação econômica de 4,06%, passando de 53% em 

2002 para 57,1 em 2012, ficando em segundo com maior privação econômica dentre os 

estados do Nordeste do Brasil. O estado de Sergipe obteve o segundo maior aumento no 

passivo econômico, avançando 5,97%. O Rio Grande do Norte ficou com passível de renda 

praticamente estável no período sob análise, com redução de apenas 0,90%. Os demais 

estados do Nordeste do Brasil apresentaram aumento no passivo econômico. Com isso, 

expandiu-se o número de domicílios com renda que varia de zero a, no máximo, dois salários 

mínimos (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Evolução do Passivo Econômico (Passecon) nos Estados do Nordeste do Brasil 

entre 2002 e 2012 – Passivo Econômico Geral (%) 

Estado/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Variação  

2002-2012 

((%)) 

MA 54,4 58,2 56,9 58,0 59,9 57,9 55,0 55,2 58,7 61,2 6,8 

PI 56,7 55,8 56,4 59,0 58,7 57,2 54,2 55,7 56,3 55,6 -1,1 

CE 51,0 53,1 54,8 56,9 56,1 57,1 54,4 54,6 56,4 54,8 3,8 

RN 48,4 51,2 51,5 52,7 51,7 49,7 48,1 51,4 54,0 49,3 0,9 

PB 50,1 55,3 53,6 52,4 56,0 56,3 55,7 57,3 52,6 53,1 3,0 

PE 51,4 51,3 54,3 54,6 56,8 57,4 55,4 56,9 52,6 53,6 2,2 

AL 62,2 62,8 61,3 63,1 63,2 60,6 64,8 65,4 58,9 59,1 -3,1 

SE 47,7 42,6 45,8 51,4 55,5 51,2 50,8 53,3 53,1 53,7 6,0 

BA 53,0 53,4 52,8 55,2 55,4 56,7 54,9 55,0 52,4 57,1 4,1 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 

 

 Ainda sobre a evolução do passivo econômico nos estados do Nordeste do Brasil, 

com desdobramentos para as áreas urbanas, depreende-se que houve aumento quase 

generalizado no passivo econômico (Tabela 2). Observa-se que o estado de Alagoas foi o 

único a obter uma melhora na concentração de domicílios com privação de renda com uma 

regressão de 1,4%, passando de 55,8 em 2002 para 54,4% em 2012. Vale deixar registrado 

que os estados da Bahia, Sergipe e Piauí evidenciaram as maiores taxas de expansão de 

passivo econômico em áreas urbanas entre 2002 e 2012, com incrementos de 5,8%, 4,8% e 

4,8% respectivamente (Tabela 2). 

 Constata-se, ainda a partir das evidências mostradas na Tabela 2 que, mesmo que 

Alagoas tenha obtido uma redução no passivo econômico urbano, permanece como o estado 

de maior concentração de domicílios com privação de renda. O estado do Ceará mostra-se 

sem melhora no que concerne ao seu passivo econômico urbano, manteve-se relativamente 

estável, quando comparado aos demais estados do Nordeste brasileiro, vale ressaltar, no 

entanto, que no passivo econômico com desdobramento para áreas rurais (Tabela 03), o estado 

do Ceará destaca-se por obter o maior avanço 15,5%, na taxa de passivo econômico, entre 

2002 e 2012, chegando em 2011 a 74,6% da população rural sobrevivendo em passivo 

econômico.  

 Os estados do Maranhão e Bahia da mesma forma que o Ceará, apresentaram 

taxas de aumento da concentração de passivo econômico nas áreas rurais, com 

respectivamente, 8,5% e 5,7%. Neste indicador destacam-se os estados do Piauí e Alagoas que 

apresentaram reduções significativas do seu passivo econômico rural, com reduções de 10% e 
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3,6% quando se comparam os valores de 2002 com 2012. No entanto o estado do nordeste do 

Brasil que detêm a maior parte da população rural sobrevivendo com rendimentos que variam 

de zero a, no máximo, dois salários mínimos, é o estado da Bahia com 75,3% de passivo 

econômico rural, seguido do estado do Maranhão com 74,7% de passivo econômico rural 

(Tabela 3).     

  

Tabela 2 - Evolução do Passivo Econômico (Passecon) em Áreas Urbanas nos Estados 

do Nordeste do Brasil entre 2002 e 2012 - Passivo Econômico Urbano (%) 

Estado/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012 

(%) 

MA 49,7 51,9 51,5 53,7 51,5 51,4 48,6 48,4 50,6 52,5 2,8 

PI 46,4 46,9 47,5 49,0 47,7 47,4 44,9 46,5 52,3 51,2 4,8 

CE 46,3 48,9 50,0 53,0 51,7 53,1 50,1 50,8 50,0 49,1 2,8 

RN 43,0 45,2 46,5 46,5 46,6 43,3 42,5 46,1 49,5 44,6 1,6 

PB 46,1 50,4 50,1 48,9 52,8 52,9 51,6 53,3 48,4 49,9 3,8 

PE 46,2 46,3 49,8 50,2 52,0 53,3 50,7 53,2 48,8 49,1 2,9 

AL 55,8 56,3 53,4 55,3 54,6 54,1 57,2 58,6 53,7 54,4 -1,4 

SE 42,6 37,7 40,8 47,0 51,7 46,2 46,2 48,1 47,7 47,4 4,8 

BA 45,3 47,4 46,3 48,2 47,4 49,6 48,2 48,2 46,3 51,1 5,8 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012. 

 

Tabela 3 - Evolução do Passivo Econômico (Passecon) em Áreas Rurais nos Estados do 

Nordeste do Brasil entre 2002 e 2012 – Passivo Econômico Rural (%) 

Estado/ Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012 

(%) 

MA 66,2 72,4 69,3 70,1 77,6 72,9 71,0 71,8 71,7 74,7 8,5 

PI 74,8 70,9 72,5 76,7 77,2 73,8 70,5 71,6 64,2 64,8 -10,0 

CE 56,7 67,6 72,5 70,4 72,2 71,8 70,2 69,3 74,6 71,7 15,0 

RN 65,3 69,0 66,3 70,1 66,1 68,1 63,9 66,5 71,8 68,4 3,1 

PB 64,0 73,1 66,5 66,1 68,6 69,6 72,1 72,6 72,4 66,9 2,9 

PE 69,6 68,2 70,0 70,5 74,6 72,3 72,8 71,4 71,7 74,9 5,3 

AL 75,7 77,7 78,5 80,0 83,3 76,6 81,9 81,2 73,3 72,0 -3,7 

SE 69,4 65,4 69,9 71,9 73,7 75,4 74,3 78,7 69,0 71,7 2,3 

BA 69,6 66,6 67,6 70,7 71,3 73,0 70,7 71,4 71,7 75,3 5,7 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 
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4.2 Evolução do Passivo de Educação (Passeduc) nos Estados do Nordeste do Brasil 

entre 2002 e 2012 

 A aferição deste indicador é feita computando-se percentual da população maior 

de quinze anos que se declarou analfabeta entre os anos de 2002 e 2012 nos estados do 

Nordeste do Brasil. A redução da taxa de analfabetismo no Nordeste brasileiro se constitui em 

outro grande desafio. Na tabela 4 apresentam-se as evoluções das taxas de analfabetismo das 

populações maiores de quinze anos nos estados do Nordeste do Brasil (passivo de educação). 

Na Tabela 5, apresenta-se estes resultados para as áreas urbanas e, na Tabela 6, estão os dados 

relacionados as áreas rurais, referentes ao passivo de educação. 

 Das evidências mostradas na Tabela 4 depreende-se que o percentual de 

analfabetos nos estados do Nordeste do Brasil regrediu em todos os estados analisados no 

período entre 2002 e 2012. Neste indicador destacam-se os estados do Piauí, Pernambuco e 

Alagoas com os maiores reduções das taxas de analfabetismo entre 2002 e 2012, com 

reduções de 10,75%, 10,67% e 9,35% respectivamente, passando em 2002 de 29,6%,27,4% e 

31,2% para 18,8%,16,7 e 21,8% em 2012, demonstrando uma redução no percentual de 

analfabetos. Do outro lado os estados do Maranhão e Sergipe obtiveram o menor desempenho 

em reduzir as taxas de analfabetismo, com pequenas reduções de 2,06% e 3,94%, passando de 

22,9% e 20,2 em 2002 para 20,8% e 16,3% em 2012, respectivamente. Depreende-se ainda 

que o estado de Alagoas apresentou as maiores taxas de analfabetismo durante todos os anos 

analisados, sendo sua taxa de 21,8% em 2012 a maior dentre todos os estados (Tabela 04). 

 

Tabela 4 - Evolução do Passivo de Educação (Passeduc) nos Estados do nordeste do 

Brasil entre 2002 e 2012 – Passivo de Educação Geral (%)  

Estado/ Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012 

(%) 

MA 22,9 23,8 23,1 23,0 22,8 21,4 19,5 19,1 21,6 20,8 -2,06 

PI 29,6 28,4 27,3 27,4 26,2 23,4 24,3 23,3 19,3 18,8 -10,75 

CE 22,6 22,7 21,8 22,6 20,6 19,2 16,1 18,6 16,5 16,3 -6,37 

RN 22,7 23,4 22,3 21,5 21,8 19,6 20,0 18,1 15,8 16,8 -5,84 

PB 27,1 25,2 25,3 25,2 22,7 23,5 23,4 21,6 17,2 18,6 -8,52 

PE 27,4 21,8 21,3 20,5 18,5 18,5 17,9 17,6 15,7 16,7 -10,67 

AL 31,2 30,4 29,5 29,3 26,4 25,1 25,7 24,6 21,8 21,8 -9,35 

SE 20,2 19,2 19,4 18,8 18,2 16,8 16,9 16,3 16,0 16,3 -3,94 

BA 21,7 21,3 20,4 18,8 18,6 18,3 17,3 16,7 14,4 15,9 -5,83 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 
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 Nas Tabelas 5 e 6 estão mostradas as taxas de analfabetismo das áreas urbanas e 

rurais dos estados do Nordeste observadas entre os anos de 2002 e 2012. Depreende-se nas 

duas tabelas que, em todos os estados do Nordeste do Brasil, as taxas de analfabetismo são 

muito elevadas, com destaque nas áreas rurais. Destaca-se na Tabela 5, que o estado da 

Paraíba obtêm o melhor resultado no combate ao analfabetismo, avançando 7% na redução da 

taxa de analfabetismo nas áreas urbanas, passando de 22,2% em 2002 para 15,2% em 2012. 

Por outro lado, observa-se no estado do Maranhão a menor redução de sua taxa de 

analfabetismo, com redução de apenas 1,86%, passando de 17,5% em 2002 para 15,6% em 

2012. 

 Os desdobramentos das taxas de analfabetismo para as zonas rurais dos estados do 

Nordeste brasileiro mostram as dificuldades que se encontram nas áreas rurais em todo o 

nordeste. Contudo, existem estados onde as situações são bem mais difíceis, no que concerne 

ao percentual de analfabetos das zonas rurais. Chama a atenção a situação do Pernambuco, 

que tinha taxa de analfabetismo de 34,1%; Paraíba com 33% de analfabetos; Sergipe com 

32,79%, Alagoas com 32,15% da sua população rural maior de 15 anos analfabeta em 2012 

(Tabela 6). 

 

Tabela 5 - Evolução do Passivo de Educação(Passeduc) em Áreas Urbanas nos Estados 

do nordeste do Brasil entre 2002 e 2012- Passivo de Educação Urbano (%) 

Estado/ Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012 

(%) 

MA 17,5 17,3 17,5 17,3 16,6 16,6 14,2 13,6 16,0 15,6 -1,86 

PI 19,2 19,5 19,0 18,5 17,5 15,8 16,0 15,6 14,7 14,3 -4,86 

CE 17,7 18,0 17,1 17,7 16,5 15,0 15,0 14,8 11,9 12,6 -5,08 

RN 17,6 19,2 18,1 17,4 17,8 15,9 15,6 14,2 12,9 12,5 -5,10 

PB 22,2 20,9 20,3 20,8 18,6 19,3 18,9 18,0 14,4 15,2 -7,00 

PE 19,6 16,5 16,3 15,5 14,0 14,1 13,6 13,4 12,2 13,0 -6,54 

AL 22,4 23,2 21,5 22,1 19,4 18,0 18,4 18,8 17,2 18,0 -4,42 

SE 15,0 14,6 14,8 15,4 13,4 12,9 12,6 12,0 10,1 10,7 -4,29 

BA 15,2 14,5 14,2 12,7 12,4 12,2 11,1 11,1 10,4 11,4 -3,78 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 
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Tabela 6 - Evolução do Passivo de Educação (Passeduc) em Áreas Rurais dos Estados 

do nordeste do Brasil entre 2002 e 2012- Passivo de Educação Rural (%) 

Estado/ Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012 

(%) 

MA 34,2 38,8 36,5 35,1 36,6 32,6 31,9 33,0 30,8 29,0 -5,24 

PI 40,4 44,1 41,6 42,9 41,6 36,9 39,2 36,9 28,5 28,1 -12,32 

CE 33,3 38,8 38,2 38,4 34,5 33,3 33,5 32,0 29,6 26,9 -16,38 

RN 38,5 35,4 34,9 32,6 32,8 29,7 32,2 29,0 27,0 30,2 -8,31 

PB 37,7 39,6 41,8 41,7 36,0 38,5 40,3 34,5 30,4 33,0 -4,73 

PE 34,7 38,8 38,7 38,0 35,0 33,7 33,5 33,3 33,9 30,1 -4,57 

AL 41,0 46,8 46,5 44,0 42,6 41,6 42,2 37,9 30,1 32,1 -8,92 

SE 40,6 40,4 41,1 39,5 41,6 34,7 38,8 37,7 33,5 32,7 -7,95 

BA 37,8 36,1 34,2 31,6 32,1 32,1 32,0 30,1 26,7 29,0 -8,76 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 

 

4.3 Evolução do Passivo Ambiental (PASSAMBI) nos Estados do Nordeste do Brasil 

entre 2002 e 2012 

 Nesta seção estão discutidos os resultados encontrados na estimação do Passivo 

Ambiental (PASSAMBI) nos estados do Nordeste entre 2002 e 2012. Este indicador, como 

mostrado na metodologia, é constituído dos seguintes sub-sindicadores: PRIVAGUA 

(percentual das populações sobrevivendo em domicílios sem acesso a água encanada); 

PRIVSANE (percentual das populações sobrevivendo em domicílios sem acesso a esgoto 

sanitário ou, ao menos, a fossa séptica); e PRIVLIXO (percentagem da população que 

sobrevive em domicílios que não tem acesso ao serviço de coleta sistemática de lixo, direta ou 

indiretamente). Os dois primeiros sub-indicadores têm ponderação de 35%, já o passivo de 

coleta de lixo tem peso de 30% na composição do indicador passivo ambiental. 

 A evolução destes três sindicadores, nos estados do Nordeste do Brasil, está 

apresentada a seguir, no lapso de tempo compreendido entre os anos de 2002 e 2012, com 

desdobramentos para as áreas urbanas e rurais. 

4.3.1 Evolução do percentual da população dos Estados do Nordeste que sobrevive em 

domicílios privados de acesso ao serviço de água encanada (PRIVAGUA), entre 

2002 a 2012. 

 Os resultados obtidos referentes à evolução da privação de acesso a água 

encanada estão apresentados na Tabela 7. Nas Tabelas 8 e 9 respectivamente, apresentam-se 
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as privações de acesso a água encanada nas áreas urbanas e rurais dos estados do Nordeste do 

Brasil.  

 Através dos dados mostrados na Tabela 7, depreende-se que em todos os estados 

do nordeste houve uma melhora no nível de privação deste importante serviço. Destaca-se o 

estado do Piauí com avanço de 34,8%, bastante significativo, passando de 50,8% em 2002 

para 16,0% em 2012, reduzindo assim a carência em relação a agua encanada nos domicílios 

do estado. Depreende-se ainda com resultados bastante significativos, os estados do Maranhão 

e Alagoas, com avanços de 22,1% e 19,9% em suas taxas de privação de agua encanada, 

passando de 50,8% e 45,4% em 2002 para 28,7% e 25,5% em 2012, respectivamente, 

reduzindo assim a carência que era muito elevada no início do período em análise, no entanto, 

estes são os estados que permaneceram em 2012 com as maiores taxas de privação ao acesso 

de água encanada (PRIVAGUA), com respectivas taxas de 28,7% e 25,5%. 

 

Tabela 7 - Evolução da privação de acesso à água encanada dos Estados do Nordeste do 

Brasil, entre 2002 e 2012- PRIVAGUA Geral (%). 

Estado/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012 

(%) 

MA 50,8 42,6 41,0 38,7 39,9 35,9 30,3 32,5 32,7 28,7 -22,1 

PI 50,8 37,3 33,9 32,9 29,5 34,9 30,8 26,0 17,3 16,0 -34,8 

CE 36,1 27,1 25,9 26,0 24,8 21,4 19,4 18,2 22,0 21,8 -14,3 

RN 24,0 14,7 15,0 12,2 11,3 12,1 12,2 11,6 12,5 11,8 -12,2 

PB 29,5 22,0 21,7 21,8 19,3 21,5 22,4 20,8 18,5 18,4 -11,1 

PE 30,9 26,2 25,2 24,9 23,5 24,2 23,0 22,5 17,6 18,5 -12,4 

AL 45,4 40,1 37,6 35,9 37,3 29,3 26,2 33,0 25,6 25,5 -19,9 

SE 17,1 14,0 12,6 12,0 10,9 10,6 11,6 13,0 12,1 11,8 -5,3 

BA 35,0 25,7 25,4 24,9 23,1 23,6 20,5 20,4 19,9 17,2 -17,8 
Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 

 

 As áreas urbanas do estado de Alagoas apresentam os maiores percentuais de 

famílias sobrevivendo em domicílios privados de acesso a água encanada (14,3%) em 2012.  

No extremo, o estado do Rio Grande do Norte, registrou-se o menor percentual de população 

vivendo em domicílios privados de água encanada (1,4%) em 2012, seguido de Sergipe 

(2,4%). Destaca-se novamente o estado do Piauí, por em 2011 obter o menor percentual 

(1,2%) de privação de acesso à água encanada no período em análise (Tabela 8).  

 No que se refere às áreas rurais dos estados do Nordeste brasileiro, depreende-se 

que falta muito no que se refere a água encanada. A situação mais difícil está no estado da 
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Paraíba. Naquele estado, em 2002, algo como 90,3% da população sobrevivia em domicílios 

sem acesso a água encanada e, ainda que o percentual houvesse regredido, permanece, em 

2012, com uma elevada taxa, 81,4%, de privação de acesso à água encanada, sendo o estado 

do Nordeste com maior privação desse bem imprescindível à vida (Tabela 9). Depreende-se 

ainda, que os estados Piauí e Maranhão obtiveram os melhores avanços entre 2002 e 2012 no 

que se refere a este indicador: 53,6% e 36,8%, respectivamente, passando de 95,4% e 91,5% 

em 2002 para 41,8% e 54,7% em 2012 (Tabela 09). 

 

Tabela 8 - Evolução da privação de acesso à água encanada nas áreas urbanas, dos 

Estados do Nordeste do Brasil, entre 2002 e 2012- PRIVAGUA Urbano (%). 

Estado/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012 

(%) 

MA 31,9 23,5 22,6 18,3 18,2 18,7 14,8 16,5 17,8 11,9 -20,0 

PI 25,3 11,8 10,2 9,8 6,2 9,4 7,1 7,2 1,2 3,7 -21,6 

CE 19,9 131,2 12,2 12,1 11,5 9,8 8,5 8,1 7,3 6,8 -13,1 

RN 11,8 5,8 5,6 2,5 3,2 3,6 4,4 3,0 2,6 1,4 -10,4 

PB 11,7 5,7 4,7 5,3 3,1 5,4 6,4 3,2 5,1 4,0 -7,7 

PE 14,9 10,7 9,7 10,5 9,2 9,5 8,9 9,2 8,0 8,3 -6,6 

AL 26,4 24,3 20,6 22,8 22,6 14,1 11,0 18,4 15,1 14,3 -12,1 

SE 6,7 6,5 5,2 4,3 5,1 4,6 4,3 5,0 2,5 2,4 -4,3 

BA 13,3 6,0 5,4 5,4 4,6 4,1 4,2 3,7 5,1 4,4 -8,9 
Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 

 

 

Tabela 9 - Evolução da privação de acesso à água encanada, nas áreas rurais, dos 

Estados do Nordeste do Brasil, entre 2002 e 2012- PRIVAGUA Rural (%). 

Estado/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012 

(%) 

MA 91,5 85,3 83,4 82,3 88,1 75,5 68,9 70,9 56,7 54,7 -36,8 

PI 95,4 81,1 76,8 73,5 68,7 77,6 72,0 58,2 50,2 41,8 -53,6 

CE 91,6 75,3 75,7 73,9 72,4 63,5 59,3 56,4 64,6 66,3 -25,3 

RN 63,1 40,9 42,8 39,6 34,9 36,5 34,1 35,6 51,2 54,1 -9,0 

PB 90,3 82,0 83,9 85,9 81,3 84,7 86,2 87,3 81,2 81,4 -8,9 

PE 86,6 79,0 79,9 77,6 77,8 77,7 75,2 73,6 65,9 67,4 -19,2 

AL 87,0 76,5 74,7 64,4 71,5 66,5 60,4 66,3 55,3 55,8 -31,2 

SE 61,6 48,4 48,2 48,3 38,4 39,4 48,6 51,3 40,0 39,0 -22,6 

BA 82,2 68,7 67,3 68,3 65,6 68,3 59,4 60,7 57,3 56,6 -25,6 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 

4.3.2 Evolução do percentual da população dos estados do nordeste do Brasil que 
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sobrevivem em domicílios sem acesso a esgoto sanitário ou, ao menos, a fossa séptica 

(PRIVSANE) esse fator entre 2002 e 2012. 

 

 Para incrementar a qualidade de vida é indispensável o acesso a saneamento 

básico. No entanto, este continua sendo um dos grandes gargalos para o desenvolvimento no 

Nordeste. Através dos resultados apresentados na Tabela 10, depreende-se que os estados do 

Nordeste do Brasil conseguiram obter algumas melhoras nas taxas de privação ao acesso a 

esgoto sanitário ou fossa séptica no período em análise. Destaca-se na Tabela 10 o estado do 

Rio Grande do Norte, que avançou significativamente na taxa 39,5%, passando de 56,8% em 

2002 para 17,3% em 2012 de privação de saneamento, tornando-se o menor percentual de 

privação dentre os estados em análise. Depreende-se ainda, que o estado de Alagoas, em todos 

os anos da análise, obteve os maiores índices de privação de acesso a esgoto sanitário e fossa 

séptica, com 50,2% em 2012. Os estados do Maranhão e Ceará, destacam-se por suas 

elevadas taxas de privação de acesso a este importante indicador de qualidade de vida, com 

taxas de 49,2% e 46,8% (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Evolução da privação de acesso a esgoto sanitário ou, a fossa séptica, dos 

Estados do Nordeste do Brasil, entre 2002 e 2012- PRIVSANE Geral (%). 

Estado/An

o 2002 2003 2004 2005 

200

6 

200

7 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012 

(%) 

MA 60,0 56,7 52,0 50,5 47,0 47,4 39,0 47,7 48,0 49,2 -10,8 

PI 58,4 54,7 48,6 46,7 36,2 40,5 40,5 50,9 28,0 27,0 -31,4 

CE 59,1 57,2 61,1 59,2 57,5 50,2 48,2 56,4 46,0 46,8 -12,3 

RN 56,8 47,6 47,3 44,1 54,1 43,2 51,9 59,7 23,7 17,3 -39,5 

PB 50,9 56,9 45,5 47,7 50,5 43,4 42,2 46,2 34,4 27,1 -23,8 

PE 64,0 59,1 61,3 59,4 58,5 46,1 48,2 59,0 31,9 37,1 -26,9 

AL 75,8 79,0 88,4 69,5 70,4 68,3 63,2 70,1 53,2 50,2 -25,6 

SE 38,3 40,7 25,6 28,2 28,3 28,1 25,3 25,0 30,3 30,2 -8,1 

BA 50,8 52,0 51,1 53,4 47,9 39,5 42,7 47,0 40,4 37,3 -13,5 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 

 

 Os desdobramentos para as áreas urbanas e rurais das taxas de privação em 

saneamento da população dos estados do Nordeste do Brasil mostram as precariedades que 

predominam nas áreas de todos os estados, comparativamente às áreas urbanas. Destaca-se o 

estado da Paraíba, com taxa de privação de saneamento urbano de 17,8% em 2012, enquanto 

na população rural com taxa de 87,8% vivendo praticamente excluída de saneamento em 

2012, seguida pelo estado do Ceará, com taxas urbana de 33,8% e rural de 85,7% (Tabela 11 e 
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Tabela 12). 

 Observa-se também que, no estado do Rio Grande do Norte, houve o maior 

avanço no combate às privações de acesso ao esgoto sanitário e à fossa séptica, tanto nas áreas 

urbanas como rurais, com nada menos que um avanço percentual de 36,4% nas áreas urbanas 

e 44,9% nas áreas rurais, tornando-se o melhor estado do nordeste do Brasil na redução da 

privação de saneamento básico e as menores taxas (Tabelas 11 e 12). 

  

Tabela 11 - Evolução da privação de acesso a esgoto sanitário ou, ao menos, a fossa 

séptica, nas áreas Urbanas dos Estados do Nordeste do Brasil, entre 2002 e 2012 

PRIVSANE Urbano (%). 

Estado/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012 

(%) 

MA 45,8 41,5 36,6 33,9 29,3 31,0 22,2 35,4 32,1 34,6 -11,2 

PI 38,8 33,6 26,5 22,9 13,1 16,6 20,5 41,9 11,8 10,6 -28,2 

CE 48,0 46,4 52,0 49,4 47,6 39,4 37,1 46,2 31,3 33,8 -14,2 

RN 48,4 39,6 38,0 31,8 42,4 32,0 44,9 54,8 16,7 12,0 -36,4 

PB 38,1 46,4 33,0 35,8 39,0 32,4 29,3 33,5 24,3 17,8 -20,3 

PE 54,6 48,3 51,5 49,2 49,0 34,6 36,8 51,6 22,4 28,5 -26,1 

AL 67,3 73,0 81,5 58,7 62,5 64,4 50,9 57,0 42,2 40,5 -26,8 

SE 25,7 30,6 13,9 15,8 18,3 15,3 13,3 14,1 18,7 17,5 -8,2 

BA 30,9 33,3 33,5 35,4 28,3 19,7 25,2 32,0 26,2 23,4 -7,5 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 

 

 

Tabela 12 - Evolução da privação de acesso a esgoto sanitário ou, ao menos, a fossa 

séptica, nas áreas Rurais dos Estados do Nordeste do Brasil, entre 2002 e 2012- 

PRIVSANE Rural (%). 

Estado/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012 

(%) 

MA 91,0 90,4 87,7 86,0 86,4 85,3 80,6 77,4 73,6 71,7 -19,3 

PI 92,6 90,8 88,5 88,6 75,2 80,5 75,3 66,4 60,4 61,0 -31,6 

CE 97,0 94,9 94,3 92,9 92,8 89,7 88,9 94,7 88,5 85,7 -11,3 

RN 83,6 71,4 74,6 78,7 87,4 75,5 71,6 73,3 51,2 38,7 -44,9 

PB 94,8 95,7 99,1 94,2 94,6 86,5 93,6 94,7 82,3 87,8 -7,0 

PE 97,1 95,8 96,0 96,6 94,5 87,7 90,4 87,4 79,6 78,1 -19,0 

AL 94,3 92,7 95,4 93,0 88,7 77,9 90,6 89,9 84,3 76,5 -17,8 

SE 92,3 87,3 81,9 87,0 74,8 89,9 86,6 77,7 64,0 66,6 -25,7 

BA 93,9 92,9 90,8 93,6 92,9 84,9 84,5 83,1 84,3 79,9 -14,0 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 
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4.3.3 Evolução do percentual da população dos estados do Nordeste do Brasil, que 

sobrevive em domicílios que não tem acesso ao serviço de coleta sistemática de lixo, 

direta ou Indiretamente (PRIVILIXO) entre 2002 e 2012. 

 

 Nesta alínea descreve-se acerca das privações nos estados do Nordeste de outro 

serviço essencial para a qualidade de vida, que é a coleta sistemática de lixo direta ou 

indiretamente. O cômputo da população dos estados do nordeste brasileiro privada de coleta 

de lixo, está apresentada na Tabela 13. Os desdobramentos das taxas de exclusão para áreas 

urbanas e rurais estão mostrados nas Tabelas 14 e 15. Também em relação a este indicador, 

depreende-se o descompasso que existe entre as privações observadas para as áreas urbanas e 

para as áreas rurais, em todos os estados. De fato a coleta de lixo é problemática nas áreas 

rurais, como observa-se na Tabela 15.  

 Na análise da Tabela 13, destaca-se também na privação ao acesso de coleta de 

lixo, o estado do Rio Grande do Norte, com uma taxa de 12,5% em 2012, da população 

privada da coleta de lixo, sendo que em 2002 já desfrutava da menor taxa 17,5%, mantendo-

se, assim, no período em análise, com as menores taxas de privação de coleta de lixo. No 

extremo estão os estados do Maranhão e Piauí com as maiores taxas de 45,9% e 37,3% em 

2012, com isso uma grande parcela da população privada de um serviço indispensável à saúde 

e a qualidade de vida. 

 

Tabela 13 - Evolução da privação de acesso ao serviço de coleta sistemática de lixo, direta 

ou indiretamente, nas áreas Urbanas dos Estados do Nordeste do Brasil, entre 2002 e 

2012- PRIVLIXO Geral (%). 

Estado/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012 

(%) 

MA 49,0 43,2 45,9 40,4 39,3 36,9 33,5 33,9 43,8 45,9 -3,1 

PI 50,3 49,7 50,0 48,9 48,7 45,9 43,8 43,2 37,2 37,3 -13,0 

CE 30,4 29,0 29,2 27,8 26,4 25,7 24,0 22,6 24,6 24,3 -6,1 

RN 17,5 16,7 17,1 16,6 15,9 15,7 15,6 13,7 13,3 12,5 -5,0 

PB 25,6 24,6 25,1 22,6 22,7 20,9 19,6 19,5 15,2 17,5 -8,1 

PE 24,2 24,1 23,7 21,5 21,4 21,3 20,6 18,9 14,1 15,0 -9,2 

AL 31,4 27,6 28,7 28,2 26,4 24,5 24,8 24,9 21,9 21,2 -10,2 

SE 21,3 20,9 20,4 18,2 16,9 16,2 14,6 14,1 14,7 15,4 -5,9 

BA 32,0 30,6 30,8 28,6 27,5 26,5 24,8 23,9 20,7 21,4 -10,6 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 

 

 Nos desdobramentos para as áreas urbanas dos estados do nordeste brasileiro, 
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destaca-se o estado de Sergipe que tem sua taxa 0,8% em 2012, com uma pequena parcela da 

população urbana vivendo com privação de coleta de lixo. Destaca-se ainda, quando se refere 

a área rural, o estado do Piauí, que no início do período em análise, em 2002, tinha 99,6% da 

sua população rural privada de acesso a coleta sistemática de lixo, ou seja, basicamente não 

existia esse serviço nas áreas rurais, mantendo-se em 2012 com a maior taxa 92,0% de 

privação de coleta de lixo nas áreas rurais. 

 

Tabela 14 - Evolução da privação de acesso ao serviço de coleta sistemática de lixo, direta 

ou indiretamente, nas áreas Urbanas dos Estados do Nordeste do Brasil, entre 2002 e 

2012- PRIVLIXO Urbano (%). 

Estado/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012 

(%) 

MA 27,8 20,3 25,0 16,3 15,5 13,7 10,1 9,7 16,0 19,2 -8,6 

PI 22,0 20,5 23,2 21,0 19,3 16,3 14,4 13,7 10,8 11,2 -10,8 

CE 12,0 11,4 11,9 9,9 9,4 8,7 7,1 6,8 3,0 3,4 -8,6 

RN 2,8 2,2 6,0 2,3 1,9 2,0 1,9 1,9 0,5 1,1 -1,7 

PB 5,3 5,7 6,4 4,4 3,6 2,8 1,5 0,8 1,2 2,2 -3,1 

PE 5,9 5,2 5,3 4,3 4,9 4,3 3,6 2,5 1,9 2,1 -3,8 

AL 5,0 2,1 3,6 3,8 3,0 1,9 1,5 1,1 2,4 2,0 -3,0 

SE 5,4 6,0 6,3 5,6 4,7 3,9 3,5 2,6 0,6 0,8 -4,6 

BA 6,1 4,8 5,5 4,4 3,9 3,0 2,6 2,1 2,4 2,8 -3,3 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 

 

 

Tabela 15 - Evolução da privação de acesso ao serviço de coleta sistemática de lixo, 

direta ou indiretamente, nas áreas rurais, dos Estados do Nordeste do Brasil, entre 2002 

e 2012- PRIVLIXO Rural (%). 

Estado/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002 - 

2012 

(%) 

MA 94,9 94,0 94,0 92,0 92,2 90,6 91,5 92,3 88,6 87,1 -7,8 

PI 99,6 99,6 98,4 98,0 98,3 95,4 94,7 93,7 90,6 92,0 -7,6 

CE 93,2 90,3 92,1 89,1 87,8 87,5 85,5 81,8 86,8 86,4 -6,8 

RN 64,2 59,6 61,5 56,6 56,3 55,3 54,4 47,1 63,6 59,1 -5,1 

PB 95,1 94,5 93,6 93,8 96,6 92,2 92,0 90,2 81,4 84,4 -10,7 

PE 88,3 88,4 88,4 84,3 83,9 83,5 83,3 81,4 75,7 76,2 -12,1 

AL 89,1 85,9 82,9 81,6 81,1 79,4 76,8 79,6 76,6 73,2 -15,9 

SE 89,8 88,7 87,7 77,7 74,8 75,4 71,1 69,7 55,7 57,3 -32,5 

BA 88,2 86,9 88,2 82,6 81,7 80,1 77,5 76,4 76,8 78,2 -10,0 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 
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4.3.4 Evolução do Passivo Ambiental nos estados do nordeste do Brasil entre 2002 e 

2012. 

 

 Como mencionado anteriormente, nesta seção está abordado o Passivo Ambiental, 

que é constituído dos seguintes subindicadores: PRIVAGUA, PRIVSANE E PRIVLIXO, 

calculados nas alíneas acima. Os dois primeiros subindicadores tem ponderação de 35%, já o 

passivo de coleta de lixo, tem peso de 30% na composição do indicador Passivo Ambiental. 

 Destaca-se na Tabela 16 o estado do Rio Grande do Norte, que sempre mostrou-se 

com as menores taxas de privação dos subindicadores do Passivo Ambiental, com 

surpreendentes 33,5% em 2002 e 13,9% em 2012, verifica-se, assim, uma taxa muito 

plausível em comparação aos demais estados do nordeste do Brasil. Depreende-se ainda, que 

o estado do Maranhão começa , no período em análise, com a maior taxa 53,5% em 2002 e 

termina da mesma forma com uma taxa de 41,0% em 2012 , demonstrando uma carência 

elevada no que se refere a privação de água encanada, saneamento básico e coleta de lixo 

(Tabela 16). 

 

Tabela 16 - Evolução do Passivo Ambiental (Passambi) nos Estados do nordeste do 

Brasil entre 2002 e 2012 - Passivo Ambiental Geral (%) 

Estado/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var2002- 

2012 

(%) 

MA 53,5 47,7 46,3 43,3 42,2 40,2 34,3 38,2 41,4 41,0 -12,5 

PI 53,3 47,1 43,9 42,5 37,6 40,2 38,1 42,9 27,0 26,2 -27,1 

CE 42,4 38,2 39,2 38,2 36,7 32,8 30,9 32,9 31,2 31,3 -11,1 

RN 33,5 26,8 26,9 24,7 27,7 24,1 27,1 28,4 16,7 13,9 -19,6 

PB 35,8 35,0 31,1 31,1 31,2 29,0 28,5 29,3 23,1 21,2 -14,7 

PE 40,5 37,1 37,4 36,0 35,1 31,0 31,1 34,2 21,6 24,0 -16,5 

AL 51,8 50,0 52,7 45,4 45,6 41,5 38,7 43,6 34,2 32,8 -19,0 

SE 25,8 25,4 19,5 19,5 18,8 18,4 17,3 17,5 19,3 21,3 -4,5 

BA 39,6 36,4 35,7 36,0 33,1 30,0 29,6 31,3 27,3 25,5 -14,1 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 

  

 Nos desdobramentos do Passivo Ambiental para as áreas urbanas mantem-se a 

mesma análise anterior, com destaque para os mesmos estados, Maranhão com a pior taxa 

22,0% em 2012 de privação dos serviços básicos a qualidade de vida, e Rio Grande do Norte 

com a melhor taxa 5,0% em 2012, apenas 5,0% da população urbana vivendo com privação 

do serviços essências a qualidade de vida (Tabela 17). 
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Tabela 17 - Evolução do Passivo Ambiental (Passambi) nas Áreas Urbanas dos Estados 

do nordeste do Brasil entre 2002 e 2012 – PASSAMBI Urbano (%) 

Estado/Ano  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012 

(%) 

MA 35,5 28,8 28,2 23,2 21,3 21,5 16,0 21,1 22,3 22,0 -13,5 

PI 29,0 22,0 19,8 17,7 12,5 14,0 14,0 21,3 7,8 8,4 -20,7 

CE 27,4 65,6 26,0 24,5 23,5 19,8 18,1 21,0 14,4 15,2 -12,1 

RN 21,9 16,6 17,1 12,7 16,5 13,1 17,8 20,8 6,9 5,0 -16,9 

PB 19,0 19,9 15,1 15,7 15,8 14,1 12,9 13,1 10,7 8,3 -10,7 

PE 26,1 22,2 23,0 22,2 21,8 16,7 17,1 22,0 11,2 13,5 -12,6 

AL 34,3 34,7 36,8 29,7 30,7 28,0 22,1 26,7 20,8 19,8 -14,5 

SE 13,0 14,8 8,6 8,7 9,6 8,1 7,2 7,5 7,6 7,2 -5,8 

BA 17,3 15,2 15,3 15,6 12,7 9,2 11,1 13,1 11,7 10,6 -6,7 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 

 

 Através da evidências mostradas na (Tabela 18) depreende-se que os estados da 

Paraíba e do Ceará, concentram as maiores taxas de Passivo Ambiental Rural, com 84,5% e 

79,1% em 2012, demonstrando que suas populações rurais vivem praticamente sem serviços 

essenciais a qualidade de vida e a saúde. 

 

Tabela 17 - Evolução do Passivo Ambiental (Passambi) nas Áreas Rurais dos Estados 

do nordeste do Brasil entre 2002 e 2012- Passivo Ambiental Rural (%) 

Estado/Ano  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012 

(%) 

MA 92,3 89,7 88,1 86,5 88,7 83,5 79,8 79,6 72,2 70,4 -22,0 

PI 95,7 90,0 87,4 86,1 79,9 84,0 80,0 71,7 65,9 63,6 -32,1 

CE 94,0 86,7 87,1 85,1 84,2 79,9 77,5 77,4 79,6 79,1 -14,9 

RN 70,6 57,2 59,5 58,4 59,7 55,8 53,3 52,2 54,9 50,2 -20,4 

PB 93,3 90,5 92,1 91,2 90,5 87,6 90,5 90,8 81,6 84,5 -8,8 

PE 90,8 87,7 88,1 86,3 85,5 82,9 83,0 80,8 73,6 73,8 -17,0 

AL 90,2 85,0 84,4 79,6 80,4 74,4 75,9 78,6 71,8 68,3 -21,9 

SE 80,8 74,1 71,8 70,7 62,1 67,9 68,7 66,1 53,1 54,2 -26,7 

BA 88,1 82,6 81,8 81,4 80,0 77,7 73,6 73,3 72,6 71,2 -16,9 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 
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4.4 Evolução do Índice de Exclusão Social (IES) nos Estados do Nordeste do Brasil entre 

2002 e 2012. 

 

 Tendo apresentado a evolução dos indicadores do IES, entre 2002 e 2012, mostra-

se nesta seção a evolução anual dos Índices de Exclusão Social (IES) para os Estados do 

Nordeste do Brasil, no geral, para as áreas urbanas e para as áreas rurais no período 

compreendido entre os anos de 2002 e 2012. 

 Na Tabela 19 apresentam-se as evoluções dos IES nos estados do Nordeste com as 

respectivas expansões no período 2002/2012. Observa-se que a exclusão social nos estados 

regrediu no período analisado, destacando-se o estado do Piauí, que reduziu em 12,3% o 

percentual de sua população socialmente excluída, passando de 46,2% em 2002 para 33,9% 

em 2012.  

 O estado de Sergipe manteve-se praticamente estável no período analisado, no que 

concerne ao IES, reduzindo de apenas 2,2%, seguido do estado do Maranhão com redução de 

4,8%. Depreende-se ainda, que o estado do Rio Grande do Norte, obteve o menor percentual 

de exclusão social no período analisado 27,3% em 2012, além de ter a terceira maior redução 

(7,6%) na sua taxa no período sob análise. No outro extremo o estado do Maranhão lidera 

com 41,0% da sua população socialmente excluída, sendo privada de serviços essenciais a 

vida humana (Tabela 19). 

 Os resultados apresentados na Tabela 19 sinalizam para a necessidade de criarem-

se políticas voltadas diretamente ao combate da exclusão social vivida pela população destes 

estados em análise, as regressões são tímidas em relação ao período de 2002 e 2012, 

evidenciando que uma parcela elevada da população do nordeste brasileiro vivem sem as 

condições mínimas de qualidade de vida, sem água encanada, saneamento básico, coleta de 

lixo, educação e uma renda mínima para se manter. 

 

Tabela 18 - Evolução do Índice de Exclusão Social (IES) dos Estados do Nordeste do 

Brasil, entre 2002 e 2012 - Geral (%) 

Estado/ Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012 

(%) 

MA 43,1 43,0 41,9 41,4 41,6 39,9 36,4 37,5 40,5 41,0 -2,1 

PI 46,2 43,6 42,5 43,0 41,0 40,3 38,9 40,5 34,6 33,9 -12,3 

CE 38,5 38,0 38,6 39,3 37,9 36,5 33,9 35,5 34,8 34,3 -4,3 

RN 34,9 34,2 33,9 33,4 34,0 31,5 32,0 32,9 29,4 27,3 -7,6 
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PB 37,8 38,7 36,9 36,5 36,9 36,6 36,2 36,4 31,4 31,4 -6,3 

PE 39,7 36,7 37,7 37,0 36,9 35,9 35,0 36,3 30,4 31,8 -7,9 

AL 48,2 47,6 47,6 45,9 45,1 42,5 43,3 44,5 38,5 38,2 -10,1 

SE 31,5 29,3 28,7 30,4 31,4 29,3 28,9 29,6 30,0 30,9 -0,6 

BA 38,0 37,1 36,3 36,7 35,8 35,3 34,1 34,5 31,6 33,2 -4,9 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 

 

 

Gráfico 1 - Evolução do Índice de Exclusão Social (IES) dos Estados do Nordeste do 

Brasil, entre 2002 e 2012 - Geral (%) 

 

 

 As áreas urbanas do estados do nordeste brasileiro apresentam IES bem mais 

reduzidos do que aquelas observadas para as áreas rurais. Tendo em vista que os indicadores 

de privações apresentados para ambas as áreas mostraram claramente a situação bem mais 

difícil daquelas que optaram em ficar morando nas zonas rurais, já era de se esperar este 

resultado.  

 Rio Grande do Norte, com 21,5% de excluídos nas áreas urbanas, Sergipe, com 

22,5%, e Bahia, com 25,0%, lideram como os estados que detêm os menores IES, portanto, 

com as respectivas populações com menores proporções de socialmente excluídos em 2012, 

vivendo, assim, com melhor qualidade de vida (Tabela 20). No extremo, com os piores 

resultados para as áreas urbanas estão os estados de Alagoas, com 31,2% de excluídos, 

Maranhão, com 30,4%, e Ceará, com 26,2%, liderando no que se refere à população nas áreas 

urbanas com taxas mais elevadas de exclusão social (Tabela 20). 

 No que se refere ao IES estimado para as áreas rurais dos estados do nordeste 

brasileiro, observa-se que sua população qualifica-se como socialmente excluída em 2012 
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(Tabela 21). Todos os estados, com exceção do Rio Grande do Norte, observaram taxas 

superiores a 50% da população excluída. Fazendo a hierarquia ascendente dos estados do 

Nordeste brasileiro em termos de IES rural para 2012, observa-se que as menores taxas 

ficaram no Rio Grande do Norte, com 49,6%, Piauí, com 51,6%, e Sergipe, com 52,8%, 

apresentaram os menores percentuais de população socialmente excluída nas áreas rurais em 

2012 (Tabela 21)  

 

Tabela 19 - Evolução do Índice Exclusão Social das Áreas Urbanas dos Estados do 

Nordeste do Brasil, entre 2002 e 2012 -  Urbano (%) 

Estado/ Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012] 

(%) 

MA 34,2 32,9 32,6 31,8 30,2 30,3 26,8 28,0 30,0 30,4 -3,7 

PI 31,7 29,8 29,2 29,0 26,6 26,3 25,5 28,1 25,8 25,4 -6,2 

CE 30,6 33,1 31,3 32,1 30,9 29,8 28,2 29,3 26,0 26,2 -4,4 

RN 27,8 27,5 27,7 26,2 27,5 24,7 25,7 27,3 23,9 21,5 -6,3 

PB 29,6 30,9 29,2 29,1 29,7 29,5 28,6 28,9 25,2 25,3 -4,3 

PE 30,8 28,7 30,1 29,7 29,7 28,6 27,6 29,9 24,7 25,8 -5,1 

AL 37,6 38,2 37,3 36,0 35,1 33,7 33,1 35,1 31,1 31,2 -6,4 

SE 24,0 22,8 22,0 24,5 25,7 23,1 22,7 23,3 22,5 22,5 -1,5 

BA 26,4 26,2 25,8 26,0 24,8 24,4 24,1 24,7 23,3 25,0 -1,3 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 

 

Gráfico 2 -  Evolução do Índice Exclusão Social (IES) das Áreas Urbanas dos Estados do 

Nordeste do Brasil, entre 2002 e 2012 -  Urbano (%) 

 

 

 Fazendo agora a hierarquia descendente dos três estados com maiores percentuais 
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de população socialmente excluídas, observa-se que os estados de Pernambuco e Paraíba, com 

60,3%, estão no topo, e Ceará com 58,2% da população rural na condição de socialmente 

excluída em 2012 (Tabela 21). 

 

Tabela 20 - Evolução do Índice Exclusão Social das Áreas Rurais dos Estados do 

Nordeste do Brasil, entre 2002 e 2012 - Rural (%) 

Estado/Ano  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Var 2002-

2012 

(%) 

MA 62,8 65,8 63,5 62,8 66,6 62,0 60,0 60,5 57,5 57,4 -5,5 

PI 71,5 67,2 66,2 67,7 65,6 63,9 62,4 59,5 52,2 51,6 -19,9 

CE 61,8 63,2 64,9 63,6 62,6 60,7 59,5 58,7 60,4 58,2 -3,5 

RN 57,5 53,7 53,3 53,5 52,5 50,9 49,6 49,1 51,1 49,6 -7,9 

PB 65,0 66,6 65,5 65,1 63,8 64,1 66,5 64,7 60,5 60,3 -4,7 

PE 74,2 63,7 64,5 63,8 64,0 62,0 62,1 60,9 59,0 60,3 -13,9 

AL 71,4 69,1 69,1 67,3 68,2 63,7 66,2 65,3 57,7 56,9 -14,5 

SE 63,8 59,3 60,4 60,2 59,0 58,9 60,2 60,5 51,8 52,8 -11,0 

BA 64,0 60,7 60,1 60,2 60,2 60,1 58,0 57,5 56,2 57,9 -6,1 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da PNAD/IBGE 2002, 2012 

 

 

Gráfico 3 - Evolução do Índice Exclusão Social das Áreas Rurais dos Estados do 

Nordeste do Brasil, entre 2002 e 2012 - Rural (%) 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho procurou analisar os níveis de privação de ativos sociais essenciais 

ao ser humano. Das evidências mostradas na pesquisa, constata-se que existe uma parcela 

considerável das populações dos estados do Nordeste brasileiro sobrevivendo sem situações 

críticas, sem acesso a serviços como educação, renda, coleta de lixo, água encanada e 

saneamento, serviços estes que são primordiais a uma boa qualidade de vida. 

 Ficou demonstrado, pelas evidências da pesquisa, que houve uma melhora geral 

dos níveis de privação desses ativos sociais nos anos analisados. No entanto, ainda está aquém 

do espero para os estados atinjam níveis satisfatórios, deve-se haver mais investimentos e 

políticas públicas voltadas para combater tais disparidades sociais. 

 Observa-se nitidamente o descompasso que existe entre as privações observadas 

para as áreas urbanas e para as áreas rurais. Sem exceção, em todos os estados nordestinos, 

observou-se esta disparidade, no que se refere aos indicadores de educação, renda, coleta de 

lixo, agua encanada e saneamento. Torna-se, com isto, um desafio para os governantes 

combaterem de uma maneira mais eficaz o descaso que passam as famílias nos interiores dos 

estados nordestinos. 

 Os resultados encontrados no estudo quanto à aferição da evolução do indicador 

PASSECON (passivo econômico) demonstra que, no geral, os níveis de privação aumentaram 

ao invés de diminuírem, observando-se, assim, um agravamento no número de famílias 

sobrevivendo em domicílios com renda que varia entre zero e no máximo dois salários 

mínimos. Destaca-se o estado de Alagoas, que reduziu 3,07%, passando de 62,2% em 2002 

para 59,1%. Em 2012, o estado do Piauí seguiu a mesma projeção, conseguindo diminuir a 

privação de renda, reduzindo em 1,12%, passando de 56,7% em 2002 para 55,6% em 2012. 

 Quando se afere, neste estudo, a evolução do indicador PASSEDUC (passivo de 

educação), depreendeu-se que o percentual de analfabetos nos estados do Nordeste do Brasil, 

no geral, regrediu em todos os estados analisados no período entre 2002 e 2012. Destacam-se 

os estados do Piauí, Pernambuco e Alagoas com os maiores reduções das taxas de 

analfabetismo entre 2002 e 2012, com reduções de 10,75%, 10,67% e 9,35% respectivamente, 

passando em 2002 de 29,6%,27,4% e 31,2% para 18,8%,16,7 e 21,8% em 2012. Do outro 

lado, os estados do Maranhão e Sergipe obtiveram o menor desempenho em reduzir as taxas 

de analfabetismo, com pequenas reduções de 2,06% e 3,94%, passando de 22,9% e 20,2 em 
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2002 para 20,8% e 16,3% em 2012, respectivamente. 

 Ao analisar-se a evolução do indicador PASSAMBI (passivo ambiental), destaca-

se o estado do Rio Grande do Norte, que sempre mostrou-se com as menores taxas de 

privação dos subindicadores do Passivo Ambiental, tanto para áreas urbanas como rurais, com 

surpreendentes 33,5% em 2002 e 13,9% em 2012. Verifica-se, assim, uma taxa geral muito 

plausível em comparação aos demais estados, como demonstra no outro extremo o estado do 

Maranhão, com privações de 53,5% em 2002, passando para 41,0% em 2012.  

 No geral a aferição do Índice de Exclusão Social (IES) demonstrou que a exclusão 

social nos estados regrediu no período analisado, contudo, muito longe do que se esperava 

para o período compreendido da pesquisa.  O estado de Sergipe mantem-se praticamente 

estável no período analisado, no que concerne ao IES, reduzindo de apenas 2,2%, seguido do 

estado do Maranhão com redução de 4,8%, nos seus Índices de Exclusão Social. 

 Observa-se ainda, que o estado do Rio Grande do Norte, obteve o menor 

percentual de exclusão social no período analisado 27,3% em 2012, além de ter a terceira 

maior redução (7,6%) na sua taxa no período sob análise. No outro extremo o estado do 

Maranhão lidera com 41,0% da sua população socialmente excluída, sendo privada de 

serviços essenciais à vida humana. Nota-se ainda que nas áreas rurais, com exceção do estado 

do Rio Grande do Norte, os demais estados permanecem com suas taxas de exclusão social 

acima de 50%, demostrando a realidade sofrida pelas famílias domiciliadas no interior dos 

estados. 

 Os resultados apresentados sinalizam para a necessidade de criarem-se políticas 

voltadas diretamente ao combate da exclusão social vivida pela população destes estados em 

análise. As regressões são tímidas em relação ao período de 2002 e 2012, evidenciando que 

uma parcela elevada da população do Nordeste brasileiro vive sem as condições mínimas de 

qualidade de vida, sem água encanada, saneamento básico, coleta de lixo, educação e uma 

renda mínima para se manter. 
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