
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA RURAL 

 

 

 

 

 

NATÁLIA DE OLIVEIRA GURJÃO 

  

 

 

 

AVANÇOS DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA REGIÃO NORDESTE DO 

BRASIL 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2020 

 

http://www.ufc.br/


 

NATÁLIA DE OLIVEIRA GURJÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANÇOS DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-

Graduação em Economia Rural do 

Departamento de Economia Agrícola da 

Universidade Federal do Ceará, como requisito 

à obtenção do título de Mestre em Economia 

Rural.  

Orientador: Prof. Dr. Kilmer Coelho Campos 

Coorientador: Prof. Dr. José de Jesus Sousa 

Lemos 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2020 

 



 

 
 



 

NATÁLIA DE OLIVEIRA GURJÃO 
 

 

 

 

AVANÇOS DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL 

 
 

 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-

Graduação em Economia Rural do 

Departamento de Economia Agrícola da 

Universidade Federal do Ceará, como requisito 

à obtenção do título de Mestre em Economia 

Rural.  

Orientador: Prof. Dr. Kilmer Coelho Campos 

Coorientador: Prof. Dr. José de Jesus Sousa 

Lemos 

 

Aprovada em: ___/___/______. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Prof. Dr. Kilmer Coelho Campos (UFC) 

Orientador 

 

 

 

Prof. Dr. José de Jesus Sousa Lemos (UFC) 

Coorientador 

 

 

 

Prof. Dr. Nicolino Trompieri Neto (IPECE) 

Membro Externo 

 

FORTALEZA 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Em tudo dai graças, 

porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.” 

1 Tessalonicenses 5:18 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, por ter me concedido saúde, força e disposição 

para concluir mais esta etapa em minha vida. Também sou grata ao Senhor, por ter dado 

saúde aos meus familiares e amigos, e me tranquilizar nos momentos mais difíceis da minha 

trajetória acadêmica até então.  

Aos meus pais, Neuma e William, pelo amor, incentivo е apoio incondicional. 

Além de toda dedicação e esforço que investiram para minha educação. Amo vocês. 

À minha irmã, Nayara, pelo companheirismo e incentivo em todos os momentos. 

À minha tia, Nadja, pela amizade, apoio e presteza. 

Ao Prof. Dr. José de Jesus Sousa Lemos, por seus ensinamentos, seus preciosos 

conselhos, sua inestimável confiança e incansável dedicação. Por seu acolhimento como 

orientador desde a graduação. Por exigir de mim muito mais do que eu imaginava ser capaz 

de fazer, além de sempre acreditar nesta pesquisa. Manifesto minha gratidão eterna por 

compartilhar sua sabedoria, seu tempo e sua experiência. É um exemplo de ser humano, 

educador e profissional, cheio de bondade e solicitude e quer sempre nos ver felizes. A quem 

devo esta conquista e os inúmeros aprendizados. 

Ao Prof. Dr. Kilmer Coelho Campos por aceitar participar da orientação deste 

projeto. Ao Dr. Nicolino Trompieri Neto por aceitar o convite de participar da banca. Assim, 

aos que compuseram a banca, agradeço por me honrarem com a presença e por todas as 

palavras de suporte, orientações e considerações fundamentais para esta dissertação.  

A todos os demais professores que fazem parte do Programa de Pós-Graduação 

em Economia Rural por todo o empenho em transmitir não apenas seus conhecimentos, como 

também а manifestação de caráter е afetividade com a educação para nosso processo 

de formação acadêmica e profissional. 

A todos os colegas de curso pelo apoio prestado, foi um enorme prazer conhecer e 

estudar ao lado de pessoas tão incríveis, dedicadas, compromissadas em ajudar. São 

verdadeiros exemplos de solidariedade e altruísmo. Em especial, a Beatriz Pinheiro, pelo laço 

de amizade que foi formado durante o curso, e em parceria de trabalhos realizados. Sempre 

disposta a ajudar, sendo exemplo de motivação e determinação. Uma amizade que quero levar 

para toda a vida. E à Tássia Roberta, que tive o prazer de conhecer durante o curso e pude 

contar em momentos de alegria, ansiedade e nas dificuldades, a quem tenho grande admiração 

e carinho. 



 

À UFC, por meio do Programa de Pós-Graduação em Economia Rural pela 

oportunidade de realização do curso de Mestrado. 

Aos todos os funcionários do Departamento de Economia Agrícola, em especial à 

secretária do programa, Carlene, por sua simpatia, disposição e atenção sempre que foi 

solicitada. 

Aos meus grandes amigos Walacy Maciel, Carolina Pessoa, Eduarda Magalhães e 

Emanuel Gama, que sempre estiveram presentes, acreditando em mim e dando-me total apoio 

para realização deste sonho. 

Às demais pessoas que estiveram presentes e contribuíram na realização deste 

trabalho. Meus mais sinceros agradecimentos! 

Por fim, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), pelo apoio financeiro por meio da bolsa de estudos concedida durante todo o curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

O Nordeste brasileiro é a região mais carente do país, e sua população, que depende bastante 

da produção agrícola, sofre com as adversidades associadas às condições climáticas 

agressivas e instáveis, à estrutura fundiária, ao atraso tecnológico, à degradação dos seus 

recursos naturais – causada, em grande parte, pela ação antrópica de práticas agrícolas 

predatórias e procedimentos inadequados de limpeza das áreas de cultivo – à falta ou 

assistência técnica deficitária, ao sobrepastoreio, dentre outras causas. O presente trabalho 

tem como objetivo mapear o grau de degradação ambiental dos municípios que compõem os 

nove estados do Nordeste brasileiro, através da criação do Índice de Degradação Ambiental 

(IDA). Para a formação do IDA são utilizados indicadores que abrangem variáveis ecológicas, 

econômicas e sociais. Os indicadores foram transformados em índices parciais, a fim de 

padronizar os valores, tornando-os adimensionais. Os pesos atribuídos a cada índice parcial 

utilizado na construção do IDA foram obtidos através de técnicas de Programação Linear. Os 

dados utilizados na pesquisa são coletados dos três últimos Censos Agropecuários: 

1995/1996, 2006 e 2017 e do PIB per capita dos anos 1999, 2006 e 2017, extraídos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IDA gerado é aferido em 

percentagem e está contido no intervalo entre zero e cem. Quanto mais próximo de 100% o 

valor estimado para o IDA, mais degradado encontra-se o município. Em contrapartida, 

quanto menor o percentual do IDA, menos degradado o município está em relação à 

ponderação dos quatro índices parciais. Busca-se, portanto, avaliar o atual estágio de todos os 

municípios do Nordeste, em cada ano da pesquisa, e realizar também a avaliação dinâmica da 

evolução dos indicadores de degradação ambiental e do IDA. A avaliação dinâmica foi feita 

via testes estatísticos e estimação de taxas geométricas discretas de crescimento (TGC) para 

mensurar a evolução, estagnação ou involução da degradação nos municípios entre os anos de 

estudo. A pesquisa também construiu métricas de avaliação dos IDA para cada ano, além de 

subdividi-lo em níveis de degradação: Baixo, Médio, Alto e Muito Alto com base nos limites 

estabelecidos pelo valor esperado e desvio padrão. Testes foram realizados amparados na 

análise de regressão, de modo a verificar se há diferenças entre os níveis de degradação dos 

municípios que compõem o semiárido do Nordeste, vis-à-vis aqueles que não fazem parte 

desse ecossistema. Os resultados mostram um panorama da degradação estática, referentes 

aos anos de 1995/96, 2006 e 2017, bem como a evolução dinâmica entre esses três anos para 

todos os municípios do Nordeste. Por fim, constatou-se que a degradação ambiental, de modo 

geral, aumentou na região Nordeste em todos os estados, porém, em alguns deles apresentou 



 

primeiramente uma redução da degradação entre os anos 1995/96 para 2006 (Bahia, 

Maranhão, Paraíba e Piauí) e, seguido por uma piora neste quadro de 2006 a 2017, assim 

como no período total de 1995/96 para 2017. Ademais, o fato dos municípios estarem 

inseridos no semiárido impactou positivamente na sua degradação. 

Palavras-Chave: Pobreza rural. Desenvolvimento Rural Sustentável. Atraso tecnológico na 

agropecuária do Nordeste. Semiárido. Seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The Brazilian Northeast is the poorest region in the country, and its population, which 

depends heavily on agricultural production, suffers from the adversities associated with 

aggressive and unstable climatic conditions, land structure , technological backwardness, and 

the degradation of its natural resources - caused , largely, due to the anthropic action of 

predatory agricultural practices and inadequate cleaning procedures for cultivation areas - lack 

or deficient technical assistance, overgrazing, among other causes. The present work aims to 

map the degree of environmental degradation of the municipalities that make up the nine 

states of Northeast Brazil, through the creation of the Environmental Degradation Index 

(IDA). For the formation of IDA, indicators that cover ecological, economic and social 

variables are used. The indicators were transformed into partial indices in order to standardize 

the values, making them dimensionless. The weights assigned to each partial index used in the 

construction of the IDA were obtained using Linear Programming techniques. The data used 

in the research are collected from the last three Agricultural Censuses: 1995/1996, 2006 and 

2017 and the GDP per capita of the years 1999, 2006 and 2017, extracted from the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (IBGE). The generated IDA is measured as a percentage 

and is contained in the range between zero and one hundred. The closer to 100% the estimated 

value for IDA, the more degraded the municipality is. In contrast, the lower the percentage of 

IDA, the less degraded the municipality is in relation to the weighting of the four partial 

indixes. Therefore, it seeks to assess the current stage of all municipalities in the Northeast, in 

each year of the survey, and also to carry out the dynamic assessment of the evolution of 

environmental degradation indicators and IDA. The dynamic assessment was carried out 

using statistical tests and estimation of discrete geometric growth rates (TGC) to measure the 

evolution, stagnation or involution of degradation in the municipalities between the years of 

study. The survey also constructed IDA assessment metrics for each year, in addition to 

subdividing it into levels of degradation: Low, Medium, High and Very High based on the 

limits established by the expected value and standard deviation. Tests were carried out based 

on the regression analysis, in order to verify if there are differences between the degradation 

levels of the municipalities that make up the semi-arid region of the Northeast, vis-à-vis those 

that are not part of this ecosystem. The results show an overview of static degradation for the 

years 1995/96, 2006 and 2017, as well as the dynamic evolution between these three years for 

all municipalities in the Northeast. Finally, it was found that environmental degradation, in 

general, increased in the Northeast region in all states, however, in some of them it first 

presented a reduction of degradation between the years 1995/96 to 2006 (Bahia, Maranhão, 



 

Paraíba and Piauí) and, followed by a worsening in this scenario from 2006 to 2017, as well 

as in the total period from 1995/96 to 2017. Furthermore, the fact that the municipalities are 

inserted in the semiarid had a positive impact on their degradation. 

 

Keywords: Rural poverty. Sustainable Rural Development. Technological delay in 

agriculture in the Northeast. Semiarid. Dry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de crescimento e desenvolvimento do Brasil é marcado por grandes 

disparidades econômicas, sociais e regionais. A partir da década de 1970, começou a vigorar 

um processo convergente de desenvolvimento, no qual as diferenças inter-regionais 

começaram a apresentar progressiva redução, processo este conhecido como reversão da 

polarização dos centros industriais dominantes que, no caso do Brasil, refere-se à perda do 

espaço da economia centro-sul. Ou seja, iniciava-se uma dispersão do desenvolvimento 

econômico para novas regiões antes isoladas, ou para regiões mais pobres e atrasadas como o 

Nordeste brasileiro. 

A região Nordeste, em sendo comparada às demais regiões brasileiras, é 

marcadamente atrasada, quer no aspecto social, quer nos aspectos econômico e ambiental. 

Esse marco é histórico e remonta o longínquo período colonial, perpetuando-se recentemente 

ao longo do processo de industrialização brasileiro, em que a região Sudeste alçou o 

protagonismo econômico em detrimento do Nordeste, que amarga com as sequelas do tempo. 

Com relação ao seu desenvolvimento econômico, o Nordeste ainda é a região 

mais carente do Brasil, não obstante sua população depender bastante da produção 

agropecuária, em sua maioria voltada para produzir a segurança alimentar das famílias. 

Longos foram os períodos sem que se investisse em políticas e projetos focados 

no desenvolvimento contínuo e sustentável da região Nordeste. Entretanto, desde meados da 

década de 1990, a região vem avançando progressivamente na redução da pobreza e das 

desigualdades sociais, em razão de políticas mais explícitas e ativas. Busca-se inverter uma 

trajetória histórica em que o dinamismo econômico brasileiro esteve quase sempre associado 

à concentração da renda (FÁLCON, 2014). Porém, em se tratando da produção agropecuária 

da região, no Nordeste persistem ainda estruturas arcaicas e conservadoras, além de condições 

naturais adversas e perda de dinamismo econômico que, ao longo de sua história, trouxe uma 

pesada herança de baixo dinamismo econômico e elevada densidade populacional. 

O Nordeste apresenta problemas estruturais quanto à sustentabilidade dos 

sistemas de produção, os quais aliados aos constantes efeitos negativos do clima, como as 

secas, dificultam sua manutenção e desenvolvimento, levando à deterioração do solo e da 

água, à diminuição da biodiversidade de espécies e, como prejuízo ao meio ambiente, 

provocando o início do processo de desertificação. A pobreza nordestina tem como 

consequência a inadequada estrutura latifundiária, o sistema de crédito agrícola, a 
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comercialização, a assistência técnica, o deficiente sistema educacional, a ocorrência 

periódica de seca, entre outras (Drumond et al., 2000). Além disso, a região tem outros 

desafios, que vão da reforma agrária às queimadas; do êxodo rural ao financiamento da 

produção; da infraestrutura de escoamento da produção à viabilização econômica da 

agricultura familiar, que envolvem questões políticas, sociais, ambientais, tecnológicas e 

econômicas. 

A produção agropecuária nordestina experimenta grandes obstáculos associados a 

uma complexa sinergia de fatores que concorrem para a depredação da base de recursos 

naturais da região e que dificultam, ou até inviabilizam, produzir bens agrícolas em boa parte 

dos municípios dos nove estados que a compõem (LEMOS, 2012). 

Dado o uso intensivo da terra, a degradação da base dos recursos naturais 

intensificou-se ao longo dos anos. Segundo Lemos (2015), alguns são os fatores responsáveis 

por esse cenário, dentre eles, o elevado grau de concentração da terra, que induz a 

aglomeração de excedentes populacionais sobre pequenos estabelecimentos, onde famílias 

tentam extrair toda sua produção, causando evidentes impactos sobre a degradação dos 

recursos naturais, principalmente do solo. Em seguida, a ocorrência de secas, sobretudo na 

faixa do semiárido que ocupa a maior parte do território regional, causadas pelo pequeno 

volume de precipitação de chuvas, além da sua irregularidade temporal e espacial; pelo nível 

de insolação que atinge esta zona equatorial do planeta; e a baixa fertilidade característica da 

maior parte do solo da região. Por fim, o desmatamento e a consequente destruição da 

cobertura vegetal, causada pela agricultura predatória, apropriação indevida da terra e como 

meio de obtenção de energia (produção de matriz energética). Assim, o resultado dessa 

sinergia entre a ação antrópica com os frágeis ecossistemas que prevalecem no Nordeste é a 

degradação dos recursos naturais a uma taxa bastante expressiva, tornando a região bastante 

vulnerável diante da preservação ambiental. 

Desta forma, a relevância do tema está ancorada na importância socioeconômica e 

ambiental da região Nordeste diante da análise de fatores responsáveis pelo avanço da 

degradação desde o período de colonização até os dias atuais que tem impactado 

negativamente a vida da população, em especial, dos produtores agropecuários que obtém sua 

renda a partir da terra. Outro fato a destacar, é a ausência de trabalhos econômicos que 

avaliem a degradação ambiental englobando variáveis relevantes nas áreas diretamente 

ligadas ao desenvolvimento econômico, social e ambiental dos nove estados que constituem a 

região no interstício de tempo estabelecido na pesquisa. Tal estudo proporcionará o 

levantamento de informações pertinentes para que as esferas políticas em âmbito municipal, 
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estadual, regional e até nacional possam tomar decisões mais assertivas, além de propor 

planejamentos e intervenções necessárias para reduzir os danos causados até então nas terras, 

na produtividade, na obtenção de renda e no bem-estar da população. 

Para atingir os objetivos propostos, o texto é dividido em mais quatro seções, 

além desta introdução. A segunda seção apresenta os objetivos geral e específicos propostos 

pela pesquisa. A terceira seção realiza um breve diagnóstico da região Nordeste em seus 

aspectos naturais, sociais e econômicos; o conceito de degradação ambiental e sua relação 

com a pobreza e desertificação, além dos impactos causados na região. A quarta seção expõe 

a escolha metodológica a ser aplicada neste trabalho, ao salientar os indicadores que, em 

conjunto, compuseram o índice de degradação ambiental (IDA), este permitiu mensurar o 

nível de degradação presente nos municípios nordestinos nos anos estudados. A quinta seção 

irá abordar os resultados e discussões encontrados na pesquisa. 

1.1 Objetivos 

 

Nesta seção será apresentada os objetivos geral e específicos da pesquisa que 

exibe a ênfase central e os detalhamentos da análise. 

 

1.1.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral da pesquisa é avaliar o estágio da degradação ambiental, espacial 

e dinâmica dos municípios do Nordeste brasileiro relativo aos anos de 1995/96, 2006 e 2017. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

De forma específica a pesquisa busca: 

a) Construir e analisar indicadores biológicos, econômicos e sociais que sejam capazes 

de avaliar o impacto da degradação ambiental nos municípios de todos os estados do 

Nordeste para os anos 1995/96, 1999, 2006 e 2017; 

b) Analisar a evolução das estatísticas descritivas dos indicadores; 

c) Aferir a evolução, estagnação ou involução dinâmica dos indicadores de degradação 

ambiental por município entre os anos referenciados na pesquisa; 

d) Elaborar um Índice de Degradação Ambiental (IDA) que agregue, de forma ponderada 

e relativizada os indicadores; 
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e) Analisar os municípios com base no IDA e apresentar como se comportam os 

indicadores absolutos em cada um por estado e para toda a região Nordeste; 

f) Ponderar o comportamento dos indicadores e do IDA entre os anos da pesquisa; 

g) Avaliar as possíveis diferenças entre o IDA dos municípios reconhecidos oficialmente 

como contidos no semiárido e aqueles que não estão nesta condição. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste Capítulo, o referencial teórico está dividido em quatro (4) seções, as quais 

abordam conceitos, definições e informações relevantes em que se ancoram os fundamentos 

metodológicos para fazer as análises empíricas destinadas a atender os objetivos da pesquisa. 

2.1 Região Nordeste 

Este tópico irá abordar as características naturais, econômicas e sociais da região 

Nordeste. 

2.1.1 Aspectos naturais da região 

 

A origem da paisagem geográfica de um local, sobretudo com a imensidão do 

espaço geográfico que ocupa o Nordeste, é um tema de grande complexidade. É praticamente 

impossível atribuir a ação de um único fator à definição de um ambiente. Mesmo tendo a 

dominância de elementos específicos de uma paisagem, não seria possível de ser comprovada, 

de forma cientificamente rigorosa, qual ou quais delas se destacam na definição. Pode-se falar 

que no Nordeste brasileiro alguns dos principais elementos definidores do formato 

paisagístico é a sua localização geográfica no globo terrestre e o clima, manifestado pela 

pluviosidade, em diferentes intensidades, temporal e espacialmente. Esse conjunto de 

sinergias influenciará na formatação da vegetação natural, que predominará com maior 

frequência em seus diferentes subespaços (LEMOS, 2015).  

O Nordeste é conhecido como o berço do Brasil, pois foi a primeira região do país 

a ser ocupada pelos colonizadores. É também um lugar de grandes contrastes sociais, 

conhecido pela diversidade do seu povo, rica cultura, clima quente e belas praias 

(EMBRAPA, 2018). É constituído de nove estados, estendendo-se do Maranhão à Bahia. 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe são as demais 

unidades da Federação que compõem a região, espraiando-se numa área de 1.554.361,21 

quilômetros quadrados (18,2% do território brasileiro). Tem atualmente 56.760.780 

habitantes, 27,2% da população do país (IBGE, 2018). 

Devido sua grande extensão territorial e distintas características físicas, sociais e 

econômicas, o Nordeste é geograficamente dividido em quatro sub-regiões: Meio-Norte, 

Sertão, Agreste e Zona da Mata. Moreira (1977, p.3-4) afirma que: 
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As grandes unidades morfoestruturais do relevo nordestino, no presente, refletem as 

diversificações das condições naturais nesta vasta região brasileira, onde os 

condicionantes climáticos continuam a assumir importância fundamental na 

elaboração do modelado. Sendo estreitas as vinculações e interdependências 

existentes entre os componentes do meio físico aos diversos aspectos climáticos 

correspondem, pois, diversificações das formações vegetais [...] ao lado dessas 

vinculações e interdependências a compartimentação do relevo e as características 

das formações geológicas contribuem como elementos capazes de acentuar os 

contrastes fisiográficos existentes no interior das grandes zonas morfoclimáticas 

úmidas, na fachada oriental, semiárida sertaneja e semiúmida do agreste. 

 

Na análise dos aspectos fisiológicos do Nordeste, Andrade (1999) compreende a 

região como sendo formada por quatro “Nordestes”, cujas características são bem distintas, 

que se manifestam no aspecto físico, na formação da fauna e da flora, nos regimes 

pluviométricos, nas atividades econômicas e nos aspectos singulares das populações. 

Segundo Lemos (2015), cada sub-região apresenta suas peculiaridades: 

 O Meio-Norte (ou Nordeste Ocidental) é uma zona de transição entre a 

Amazônia e o Sertão Nordestino, contemplando os estados do Maranhão e 

Piauí. Possui ambientes de cerrado e floresta de cocais, formada por palmeiras 

de babaçu e coqueiros de carnaúba, que são de extrema importância para o 

desenvolvimento econômico da região. Principais atividades econômicas da 

região são: coco; babaçu; extração de cera de carnaúba, pecuária extensiva e 

lavouras de algodão, arroz e soja.  

 A Zona da Mata abrange a faixa litorânea que vai do Rio Grande do Norte ao 

Sul da Bahia. É caracterizada pela presença da Mata Atlântica, com solos férteis 

e clima tropical e úmido, com chuvas mais frequentes no outono e no inverno. É 

a região mais urbanizada e povoada do Nordeste. Ali estão algumas das usinas 

que beneficiam a gramínea. Outras atividades econômicas encontradas na Zona 

da Mata são: cultivo de cana-de-açúcar, de cacau, extração de petróleo, café, 

frutas, fumo, agricultura familiar produtora de alimentos e uma significativa 

industrialização.  

 O Agreste está situado entre a Zona da Mata e o Sertão. É uma zona de 

transição por exibir trechos com umidade similares à da Zona da Mata, e outros 

secos, como o que prevalece no Sertão. O solo é essencialmente pedregoso, a 

vegetação rala e pequena. Nas áreas altas, há uma maior umidade, e nos 

terrenos mais férteis predominam as culturas de subsistência e a pecuária 

leiteira. É formado pelos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.  
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 O Sertão (ou semiárido) está presente em praticamente todo o Nordeste. 

Apresenta solos rasos e pedregosos, é marcado fortemente por escassez 

pluviométrica, além de irregularidade temporal e espacial, o que dificulta muito 

as atividades agrícolas. A vegetação típica é a caatinga. As principais atividades 

são a pecuária extensiva e agricultura. Sub-região de menor densidade 

populacional, com áreas sujeitas à desertificação. Está inserido no polígono das 

secas 
1
(Mapa 1).  

Mapa 1 - Sub-regiões da região Nordeste 

 

Fonte: Docplayer (2019).  
 

De modo geral, há um reduzido contingente de pessoas que sobrevivem na região 

Nordeste por meio das atividades agropecuárias que usufrui de padrões elevados de qualidade 

                                                           
1
 “Polígono das Secas” foi criado em 11 de dezembro de 1968 a partir do Decreto-Lei nº 63.778. É reconhecido 

como uma área composta de diferentes zonas geográficas com distintos índices de aridez e sujeito a longos 

períodos de estiagem. Atualizado em 19 de dezembro de 1997, o Conselho Deliberativo da SUDENE (resolução 

nº 11.135) aprovou a atualização da relação dos municípios pertencentes ao Polígono das Secas, incluindo 

aqueles criados por desmembramento até janeiro de 1997.  

 

 



29 
 

de vida, por ser considerada uma das mais difíceis de serem praticadas na superfície regional, 

por causa da agressividade do clima que assinala boa parte deste território. 

2.1.2 Semiárido no Nordeste 

 

Por abranger a maior parte do território nordestino, o semiárido merece uma 

atenção especial, principalmente no que tange aos seus aspectos fisiológicos e os impactos 

gerados na vida da população e desenvolvimento da região. O semiárido brasileiro abrange 

todos os nove estados da região Nordeste e a parte norte do estado de Minas Gerais (região 

Sudeste) (Mapa 2).  

Mapa 2 - Delimitação atual do semiárido 

 
Fonte: IBGE (2017). 

 

As áreas semiáridas são caracterizadas pela aridez do clima, forte insolação, 

deficiência hídrica, irregularidade e concentração das precipitações pluviométricas num curto 

período de três meses, em média, e presença de solos pobres em matéria orgânica. Para 

amenizar essa carência hídrica e tentar estabelecer meios de combate à seca, a região do 

semiárido dispõe, através do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento 
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do Nordeste (SUDENE), das resoluções nº 107/2017 e nº 115/2017
2
, que determinam 

parâmetros a fim de garantir cientificamente regras para a inclusão de municípios no contexto 

semiárido (BRASIL, 2010).  

Aridez é a característica do clima que relaciona a insuficiência de precipitação 

adequada para manter uma vegetação. O grau de aridez de certa região depende da quantidade 

de água proveniente da precipitação e da perda máxima possível de água através da 

evaporação e transpiração, ou evapotranspiração potencial. 

A definição de aridez é oriunda da metodologia desenvolvida por Thornthwaite 

(1948) com a criação do índice de aridez (IA), obtido a partir da relação entre o total 

precipitado de chuvas numa determinada região e a evapotranspiração potencial. Quanto 

menor for o valor da relação, maior é a aridez. O clima semiárido tem IA que varia entre 20% 

e 50%, indicando o percentual de retenção de água por parte do solo com relação ao que é 

precipitada (COSTA, 2019).  

Segundo a delimitação atual, a região semiárida abrange o total de 1.262 

municípios, uma área de 1.128.697 km² e atinge uma população de 27.870.241 habitantes. Do 

total, 1.171 municípios estão na região Nordeste, contemplando uma área de 1.007.169 km², 

conforme é possível observar na Tabela 1 com as respectivas divisões por estado. Os critérios 

utilizados para inserção na área de delimitação do semiárido são: precipitação pluviométrica 

média anual igual ou inferior a 800 milímetros; índice de aridez de Thornthwaite igual ou 

inferior a 0,50 e percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, considerando 

todos os dias do ano (BRASIL, 2017). 

 

Tabela 1 - Número de municípios por Estado que estão inseridos no semiárido com 

respectivas áreas e população 
Estado Nº de 

Municípios 

(Base 2017) 

Nº de 

Municípios no 

Semiárido 

Porcentagem de 

Municípios no 

Semiárido (%) 

Área do 

Semiárido 

(km²) 

População no 

Semiárido 

AL 102 38 37,25% 12.583 962.641 

BA 416 278 66,83% 446.021 7.675.656 

CE 184 175 95,11% 146.889 5.827.192 

MA 217 2 0,92% 3.523 213.693 

PB 223 194 87,00% 51.036 2.498.117 

PE 185 123 66,49% 86.341 3.993.975 

PI 224 185 82,59% 200.610 2.805.394 

RN 167 147 88,02% 49.073 1.922.440 

(Continua) 

                                                           
2
 Disponível em: http://sudene.gov.br/images/arquivos/conselhodeliberativo/resolucoes/resolucao115-23112017-

delimitacaodosemiarido.pdf 

http://sudene.gov.br/images/arquivos/conselhodeliberativo/resolucoes/resolucao115-23112017-delimitacaodosemiarido.pdf
http://sudene.gov.br/images/arquivos/conselhodeliberativo/resolucoes/resolucao115-23112017-delimitacaodosemiarido.pdf
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Tabela 1 - Número de municípios por Estado que estão inseridos no semiárido com 

respectivas áreas e população 

(Conclusão) 

Estado Nº de 

Municípios 

(Base 2017) 

Nº de 

Municípios no 

Semiárido 

Porcentagem de 

Municípios no 

Semiárido (%) 

Área do 

Semiárido 

(km²) 

População no 

Semiárido 

SE 75 29 38,67% 11.093 478.935 

MG 853 91 10,67% 121.259 1.492.198 

TOTAL 2.646 1.262   1.128.428 27.870.241 

Fonte: Ministério da Integração Nacional (2017).  

Elaboração própria. 

 

Com relação ao pequeno volume de precipitação de chuvas, o problema mais 

relevante, sobretudo no semiárido, é a irregularidade da distribuição temporal (entre os anos) 

e espacial (durante o ano). Lemos (2015) destaca que na maioria dos municípios nordestinos, 

o período chuvoso se restringe a apenas poucos meses (média de 3 a 4 meses). As secas são 

consequência de uma série de fatores associados ao nível de pluviometria que são mal 

distribuídos. Um desses fatores é o nível de insolação que predomina nesta área, característico 

da zona equatorial que está inserido. Outro fator é a incidência de ventos. Um terceiro se 

refere às condições físicas e químicas dos solos que prevalecem na região. Solos com baixa 

fertilidade natural, arenosos, possuem um reduzido teor de matéria orgânica e têm pouca 

profundidade. 

Fator marcante da paisagem do semiárido é a presença do único bioma 

exclusivamente brasileiro, a caatinga, que na língua indígena tupi significa mata branca em 

decorrência da paisagem esbranquiçada apresentada pela vegetação durante o período seco, 

onde a maioria das plantas perde as folhas e os troncos tornam-se branqueados e secos. Este 

bioma apresenta alta biodiversidade, com destaque para formação vegetal xerófila (vegetação 

que sobrevive em ambientes que possuem pouca umidade, secos), formado por folhas 

pequenas que reduzem a transpiração, caules espessos para garantir o armazenamento de água 

e raízes espalhadas e tuberosas para favorecer o armazenamento de água, possibilitando a 

sobrevivência da planta mesmo após longos períodos de estiagem. A caatinga é um dos 

biomas brasileiros mais ameaçados, devido o uso intensivo dos seus recursos naturais. As 

maiores extensões de terra em processo de desertificação no Brasil estão localizadas no 

semiárido, com perda gradual da fertilidade biológica do solo, consequências do cultivo 

inadequado da terra, associado às variações climáticas e as suas características naturais, como 

a presença do solo impermeável (SILVA, 2006). 

De acordo com a publicação oficial do Ministério do Meio Ambiente (2010, p. 4): 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paisagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o
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A caatinga ocupa uma área de cerca de 844.453 quilômetros quadrados, o 

equivalente a 11% do território nacional. Engloba os estados Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de 

Minas Gerais. Rico em biodiversidade, o bioma abriga 178 espécies de mamíferos, 

591 de aves, 177 de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 de peixes e 221 abelhas. 

Cerca de 27 milhões de pessoas vivem na região, a maioria carente e dependente dos 

recursos do bioma para sobreviver. A caatinga tem um imenso potencial para a 

conservação de serviços ambientais, uso sustentável e bioprospecção que, se bem 

explorado, será decisivo para o desenvolvimento da região e do país. A 

biodiversidade da caatinga ampara diversas atividades econômicas voltadas para fins 

agrosilvopastoris e industriais, especialmente nos ramos farmacêutico, de 

cosméticos, químico e de alimentos (BRASIL, 2010). 

 

Na caatinga prevalecem algumas das atividades agrícolas mais precárias que 

envolvem o cultivo de lavouras alimentares, com o uso de tecnologias arcaicas e mínima ou 

nenhuma assistência técnica, sujeitas ao estresse hídrico e com baixa resiliência (LEMOS, 

2015). As atividades realizadas possuem padrões de rendimento baixos, e que em boa parte 

são destinadas à subsistência das famílias envolvidas. Ainda assim, como a região é bastante 

vulnerável à ocorrência de seca, a produção da segurança alimentar também fica severamente 

comprometida nos anos de dificuldades pluviométricas.  

Apesar da sua importância, este bioma tem sido desmatado de forma acelerada, 

devido, em maior parte, ao consumo de lenha nativa, explorada de forma ilegal e 

insustentável, para fins domésticos e industriais, ao sobrepastoreio e a conversão para 

pastagens e agricultura. Frente ao avançado desmatamento que chega a 46% da área do 

bioma, o governo busca concretizar uma agenda de criação de mais unidades de conservação 

federais e estaduais no bioma, além de promover alternativas para o uso sustentável da sua 

biodiversidade (BRASIL, 2010).  

Segundo informações da Embrapa (2018), mais de seis milhões de pessoas 

trabalham na região semiárida com atividades agrícolas, em propriedades predominantemente 

de base familiar, que representam, aproximadamente, 35% do número de estabelecimentos 

rurais do Brasil. Há grande diversidade de sistemas de produção em áreas com lavouras 

tradicionais e áreas de modernização intensa, tanto em regime de sequeiro quanto em irrigado 

(BRASIL, 2018).  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente – MMA, este cenário apresenta um 

desafio para as instituições públicas voltadas à ciência, tecnologia e inovação, pois a maior 

parte da iniciativa privada se arrisca muito pouco na produção desse território. Tais 

instituições têm desenvolvido, adaptado e disponibilizado um acervo de tecnologias e 

conhecimentos para o uso racional dos recursos naturais e para a convivência com a 

semiaridez. Essas inovações tornaram possível, especialmente nos últimos anos, a produção 
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de hortaliças e frutas, a criação intensiva de caprinos e ovinos, de gado de leite e de corte, 

dentre outras atividades agropecuárias. Pesquisas estão sendo realizadas para fruticultura de 

sequeiro, voltada para espécies nativas da caatinga, como o umbu, a mangaba, o cajá e o 

maracujá do mato, que se encontram em pleno desenvolvimento. Há também abordagens para 

realizar a transformação industrial desses produtos em doces, sucos, polpas, geleias, corantes 

naturais, utilizando pequenas unidades fabris em comunidades e associações rurais, e em 

médias e grandes agroindústrias. Além disso, há avanços na prospecção do potencial da 

biodiversidade da região como provedora de matérias-primas para indústria química, 

farmacêutica e cosmética, através da produção de nanofilmes comestíveis, aromas, essências, 

equipamentos para pequenas indústrias, dentre outros (BRASIL, 2018). 

Dado que um dos fatores mais preocupantes na região é a limitação da 

disponibilidade da água, os métodos que estão sendo adotados buscam priorizar inovações 

tecnológicas voltadas para captação, armazenamento e uso racional da água de chuva, como 

cisternas, barreiro para irrigação de salvação, barragens subterrâneas e reuso de água de 

dessalinização de poços. Tais métodos são soluções simples, de baixo custo e fácil execução, 

que têm contribuído para a melhoria da qualidade de vida das famílias, das condições 

sanitárias e redução dos riscos da produção agrícola. Ademais, estão sendo implantadas 

estratégias adequadas de apropriação, manejo sustentável dos recursos naturais e da 

biodiversidade, preservação e recuperação ambiental, segurança alimentar e nutricional; 

valorização da cultura e dos hábitos alimentares, como por exemplo, o desenvolvimento do 

cultivo na região de alimentos biofortificados em zinco, ferro, betacaroteno e outros minerais 

e vitaminas, como feijão, mandioca, batata-doce e abóbora (BRASIL, 2018).  

Os produtores são incentivados a adotar práticas que conduzam ao 

desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis, como a adoção de sistemas agroflorestais 

e agrossilvipastoris. A agricultura tem aproveitado o avanço científico e tecnológico fazendo 

uso das biotecnologias, do sensoriamento remoto, da seleção assistida por marcadores, 

química fina de compostos naturais, dentre outras tecnologias. No que tange a produção 

pecuária, que é uma das principais atividades econômicas e de subsistência da região, há 

novas perspectivas e avanços tecnológicos como a evolução do programa de melhoramento 

genético de ovinos e caprinos, que possibilita ofertar além da genética de alta qualidade e 

desempenho animal, produtividade de carne e leite e, sobretudo, melhoria da renda e 

alternativas para o produtor rural na caatinga (EMBRAPA, 2018). 
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2.1.3 Desenvolvimento Econômico da região Nordeste 

 

Historicamente, o agente do desenvolvimento econômico é a nação – é a 

sociedade nacional dotada de um destino comum que almeja controlar um território e se dotar 

de um Estado. O desenvolvimento econômico é um fenômeno histórico que passa a ocorrer 

nos países que realizam sua revolução capitalista; processo este marcado pela acumulação de 

capital e pela incorporação do progresso técnico ao trabalho e ao capital que leva ao aumento 

sustentado da produtividade ou da renda por habitante e, em consequência, dos salários e dos 

padrões de consumo de uma determinada sociedade (BRESSER - PEREIRA, 2006).  

Furtado (1983) reforça que o conceito de desenvolvimento econômico implica 

bem mais do que o mero crescimento econômico ou a acumulação de capital. 

Desenvolvimento econômico, segundo o autor, está além da capacidade produtiva do sistema 

social e implica numa irradiação do progresso econômico para toda a sociedade, pois 

representa não somente um incremento no bem-estar geral da população, mas também uma 

maior autonomia na capacidade de definição dos rumos da sociedade.  

Segundo o Dicionário de Economia e Administração, o desenvolvimento 

econômico consiste no crescimento econômico traduzido na elevação do Produto Nacional 

Bruto (PNB) per capita, devidamente acompanhado por uma melhoria do padrão de vida 

populacional e por alterações estruturais na economia (LEMOS, 2012). 

Bresser - Pereira (2006) afirma que o principal fator para se determinar o bom 

êxito do desenvolvimento econômico de uma nação é a existência ou não de uma estratégia 

nacional de desenvolvimento, que é composta por um conjunto de normas, políticas e 

objetivos compartilhados, que orientam o comportamento dos agentes econômicos, 

estimulando o trabalho e o investimento da nação. Para isso, é fundamental o papel do Estado, 

na sua capacidade para formular políticas, cobrar impostos e impor a lei, tratando-se disso 

como aparelho do Estado, ou seja, da carga tributária imposta com relação ao PIB.  Neste 

caso, ainda segundo o autor, o tamanho do aparelho do Estado não garante sua força. O Brasil 

é um país que tem um Estado grande em termos de carga tributária, especialmente se 

consideramos seu nível de renda per capita, mas cuja força é apenas média. É necessário que 

a ordem jurídica de um Estado seja estável e dotada de legitimidade, ou seja, apoiada na 

nação. É pertinente que o Estado, na sua capacidade de impor a lei e cobrar impostos, esteja 

em mesmo nível, sendo considerado suficiente e satisfatório para prover os serviços sociais 

considerados direitos de cidadania a fim de construir uma sociedade homogênea e estável 

politicamente. 
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A versão mais aceita quanto ao significado de desenvolvimento no período pós-

guerra era o crescimento da renda per capita, ou seja, o volume de renda por indivíduo. Como 

o PIB é um indicador que mede a riqueza total produzida em um país, e como a população 

varia muito de um país a outro, indicava-se como medida ao desenvolvimento o PIB per 

capita (renda nacional/população nacional) (LEITE, 1983). 

Ainda de acordo com Leite (1983), o desenvolvimento econômico do Brasil é 

marcado por grandes disparidades regionais, tendo sido considerado um dos países mais 

desiguais do mundo. Durante muitos anos, a questão das desigualdades regionais ficou 

ausente da agenda do governo federal, fato que resultou no aprofundamento do hiato que 

separa as diferentes regiões brasileiras. A região Nordeste, por sua vez, é detentora do pior 

índice de renda per capita, da extrema concentração de renda e dos maiores índices de 

pobreza do país. 

A desigualdade regional pode, conforme Pessôa (1999), ser tratada de duas 

formas: uma leva em conta a diferença da renda per capita entre as regiões, e a consequente 

redução dessas diferenças; a outra tem em conta a diferença entre a renda total das regiões, ou 

seja, a forma como se distribui a produção e em qual local ela está concentrada. 

Normalmente, a produção se concentra em uma região pequena e altamente industrializada, 

responsável em grande parte pela produção atinente ao PIB. 

O processo histórico experimentado pela região Nordeste impactou fortemente no 

seu desenvolvimento econômico. O grande desafio da região reside na baixa competitividade 

da economia regional, decorrente de vários fatores, com destaque para o limitado nível de 

escolaridade, os estrangulamentos na infraestrutura econômica, a deficiente capacitação da 

mão de obra e o atraso na capacidade científica e tecnológica, além das limitações associadas 

à capacidade do empresariado regional. Atrelado a tudo isto, ainda são destaques os 

problemas específicos da região tais como a sustentabilidade do desenvolvimento do 

semiárido e outras sub-regiões nordestinas, cuja solução passa pela geração e difusão de 

tecnologia (BRASIL, 2006).  

A partir dos anos 1990, a superação das desigualdades regionais passou a ser 

considerada uma questão central dentre os problemas enfrentados no país. Por esta razão, uma 

de suas prioridades foi a remontagem da estrutura de planejamento do Estado e dos 

instrumentos de intervenção capazes de dar resposta rápida e eficiente aos desafios que se 

apresentam para a construção de uma nação solidária e coesa. 

Por exemplo, no que consta no Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável - 

PNDE há alguns aspectos econômicos, sociais e ambientais que estão associados a atividades 
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dinâmicas e na expansão da economia nordestina que podem desempenhar papel relevante na 

articulação e integração de elos de cadeias produtivas, e que podem ensejar por sua vez a 

competição no mercado nacional e internacional, dentre eles são destaques: disponibilidade de 

incentivos fiscais e financeiros; existência de um mercado consumidor regional; o surgimento 

e a consolidação de segmentos exportadores dinâmicos; a expansão e consolidação das 

atividades do pólo de turismo como fonte geradora de renda, emprego e divisas; a 

consolidação do terciário moderno e de pólos dinâmicos de serviços; a expansão e 

consolidação de conjunto complexo de atividades vinculadas à moderna produção agrícola 

irrigada; a existência de significativos pólos industriais voltados tanto para o comércio 

internacional como o regional e inter-regional; o surgimento e expansão da produção de grãos 

e seu beneficiamento nas áreas de fronteira agrícola; a existência de uma indústria cultural e 

de entretenimento e a existência de infraestrutura capaz de responder ao aumento da produção 

(BRASIL, 2006). 

A região Nordeste voltou a exibir, nos anos 1990, resultados econômicos 

significativos perante o país até então só vistos durante a produção açucareira, antes 

considerada a principal atividade econômica da região. A industrialização nordestina só teve 

início na década de 1960, consequência de incentivos gerados pela SUDENE. Parte 

importante da defasagem econômica do Nordeste está relacionada ao conservadorismo das 

elites empresariais, atrasadas culturalmente e apoiadas por um estado paternalista. A partir de 

então, a estratégia de desenvolvimento regional estava centrada na industrialização mediante 

implantação de projetos, transferência de capital produtivo e pela ação direta do estado. 

Alguns exemplos das ações estatais são o Complexo Petroquímico de Camaçari na Bahia; o 

projeto siderúrgico no Maranhão; o petróleo no Rio Grande do Norte; o petróleo, gás natural e 

sais de potássio pela Petrobras e Vale do Rio Doce em Sergipe (FRANCO JÚNIOR; 

MASSUQUETTI, 2019).  

De acordo com dados levantados pela SUDENE e IBGE, após o período de 

industrialização, a economia do Nordeste passou a acompanhar o ritmo ditado pela economia 

nacional, chegando a superá-la em alguns anos de sua evolução. Nos anos 1960, 

comparativamente à economia brasileira, a região registrou uma expansão bem menor (3,5% 

contra 6,1%); nos anos 1970 exibiu uma taxa um pouco maior (8,7% contra 8,6%), repetindo 

a diferença nos anos 1980 (3,3% contra 1,6%) e nos anos 1990 (3,1% contra 2,6%), já no 

contexto de desaceleração da economia nacional. Desse comportamento, pode-se salientar 

que, nas fases de vigência dos principais instrumentos de política regional e setorial de 

desenvolvimento, o Nordeste respondeu com um crescimento de sua economia, que significou 



37 
 

não só expansão das atividades produtivas como mudanças relevantes na sua estrutura 

econômica (IBGE, 2010). 

Além das mudanças referentes ao produto interno, a economia regional 

evidenciou desenvolvimento industrial, com destaque para a indústria de transformação, a 

consolidação da indústria petroquímica, da produção de papel e celulose, da produção mais 

recente de veículos e de segmentos de material elétrico e comunicações, além de modernos 

empreendimentos voltados para a produção têxtil, dentre outros. Com relação ao terciário, 

deve-se ressaltar o aparecimento e consolidação de importantes atividades de serviços, 

algumas das quais se constituíram, nos centros urbanos de maior porte, pólos e cadeias 

produtivas bastante complexas, como exemplo os serviços mercantis de saúde, educação, das 

atividades de varejo, dos serviços de logística, de assessoria, planejamento e consultorias e, 

sobretudo, dos serviços associados ao turismo, que ilustram as transformações ocorridas nos 

centros urbanos regionais (BRASIL, 2006). 

A região Nordeste é a terceira maior economia do Brasil dentre as demais regiões. 

Sua participação no Produto Interno Bruto brasileiro foi de 14,8% em 2017, seguida pela 

região Sudeste (52%) e a região Sul (17,1%). As maiores economias da região são, 

respectivamente, a baiana (4,2%), pernambucana (2,8%) e cearense (2,3%). Em conjunto, os 

respectivos estados concentram 9% do PIB nacional. Já os estados nordestinos com maior PIB 

per capita são Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, seguidos por 

Bahia, Ceará, Paraíba, Alagoas, Piauí e Maranhão (Tabela 2) (IBGE, 2019).  

Em contrapartida, tais resultados, apesar de significativos perante os 

anteriormente encontrados, ainda revelam um atraso econômico da região diante das demais 

regiões e do país. Por exemplo, com relação ao PIB, o Nordeste conta com uma participação 

de 13% no produto interno brasileiro, e sua população representa 28% do total da população 

residente no país (IBGE, 2019). Apesar de uma participação significativa com relação ao 

produto, essa relação com a população total ainda traduz não só as disparidades entre as 

diferentes partes do território, mas as dificuldades que, na região, tem a população nordestina 

para obter renda e ocupação que lhe garantam condições de vida adequada. Além disso, tal 

relação permite que se faça uma avaliação não só das tentativas que foram feitas, há décadas, 

no encaminhamento de solução para a questão regional, como do grande hiato que necessita 

ser enfrentado no futuro, nomeadamente o de reduzir as diferenças entre os brasileiros que 

vivem em distintas regiões do país.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piaui
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o


38 

 

Tabela 2 - Evolução do valor do PIB per capita no Brasil, na região Nordeste e em cada um dos nove estados que 

compõem a região nos anos ímpares de 1999 a 2017 (valores ajustados para o ano de 2018 de acordo com IGP-DI) 
ANOS 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

BRASIL 6.359,80 7.467,03 9.506,76 11.733,45 14.390,01 17.271,34 22.259,91 26.657,54 29.466,85 31.833,50 

NE 2.687,67 3.232,68 4.355,28 5.498,83 6.748,81 8.167,75 10.904,56 12.954,80 15.002,33 16.303,86 

PE 3.301,23 3.937,68 4.773,53 5.933,46 7.336,78 8.901,93 12.423,82 15.282,28 16.795,34 19.164,52 

RN 2.770,59 3.462,51 4.626,36 5.950,38 7.607,01 8.893,90 12.818,51 15.247,87 16.631,86 18.333,19 

SE 3.068,26 4.469,13 5.718,37 6.823,61 8.711,70 9.787,25 13.930,30 16.028,28 17.189,28 17.789,21 

BA 3.230,00 3.934,21 5.031,40 6.581,04 7.787,40 9.364,71 11.817,76 13.577,74 16.115,89 17.508,21 

CE 2.642,95 2.833,30 4.145,07 5.055,43 6.149,03 7.686,62 10.510,94 12.393,39 14.669,14 16.394,99 

AL 2.289,09 2.631,26 3.804,89 4.688,25 5.858,37 6.728,21 10.073,12 11.276,59 13.877,53 15.653,51 

PB 2.312,02 2.946,35 3.998,32 4.691,09 6.097,04 7.617,71 9.790,27 11.834,54 14.133,32 15.497,67 

PI 1.671,90 1.929,61 2.977,51 3.701,24 4.661,56 6.051,10 8.263,02 9.811,04 12.218,51 14.089,78 

MA 1.409,30 1.781,50 3.111,63 4.150,95 5.165,23 6.259,43 7.850,58 9.948,47 11.366,23 12.788,75 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE (2017). 
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De acordo com as informações disponibilizadas nas Contas Regionais (IBGE, 

2017), a região Nordeste apresentou PIB per capita inferior à média nacional ao longo de toda 

a série. Sergipe, que ocupava a primeira posição desde 2002, perdeu o posto para Pernambuco 

e Rio Grande do Norte, em 2016, passando a ocupar a terceira posição na região desde então. 

Cabe ressaltar que o Nordeste, apesar de ter participado com 14,5% do PIB nacional, 

sublinhou razão entre seu PIB per capita e o PIB per capita do Brasil (0,53) inferior à razão 

da região Norte (0,65). Isso ocorreu porque, proporcionalmente, o Nordeste tem uma maior 

população (27,6%) do que PIB (14,5%) em comparação ao Norte (8,6% de população e 5,6% 

do PIB). Maranhão (27º) e Piauí (26º), por sua vez, exibiram os menores PIB’s per capita do 

Brasil em 2017. Ao longo da série analisada, os dois estados nunca deixaram de ocupar as 

duas últimas posições, embora tenham trocado de posição algumas vezes. Apesar de se 

destacar como um dos menores PIB per capita ao longo da série, Piauí foi o estado em que o 

valor deste indicador mais cresceu, nominalmente, entre as Unidades da Federação, 

aumentando cerca de 5,8 vezes entre 2002 e 2017: de R$ 2.440,70 para R$ 14.089,78.  

2.1.4 Desenvolvimento Rural e Produção Agropecuária no Nordeste brasileiro 

 

O Nordeste, como região de maior sucesso econômico do território no período 

colonial na sua fase inicial, consolidou-se como periferia da economia capitalista e a ela se 

atrelou pela transferência de parcela relevante dos excedentes gerados no seu interior. A tais 

aspectos mais gerais do sistema colonial, deve-se considerar, na compreensão da evolução da 

região, outros aspectos que foram também da maior relevância. Em primeiro lugar, as 

relações sociais de produção que passaram a existir, seguramente deixando marcas profundas 

na estrutura econômica e social da região: a forma de apropriação do território e a 

consolidação da exploração a partir da grande propriedade; o trabalho escravo e as condições 

de sua utilização de forma generalizada nas atividades que definiram a dinâmica da economia 

colonial (GUIMARÃES NETO, 1997).  

As zonas rurais da região, onde predomina a participação de famílias na produção, 

ainda existem entraves para a geração de renda e sobrevivência dos produtores e suas 

famílias. Em geral, dispõem de terras em tamanho insuficiente diante das necessidades 

básicas de produção, ocasionando assim a sua utilização até à exaustão, para que o máximo 

seja retirado de um pedaço de área que não suporta a pressão. Ligado a isto, também, está a 

baixa qualidade da terra, que se traduz em reduzida fertilidade natural. Com efeito, a terra 

muitas vezes se encontra distante de fontes seguras de água, não proporcionando condições de 
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responder, satisfatoriamente, às necessidades das famílias. Ademais, possuem relevo 

inadequado, deficiências generalizadas de serviços essenciais, a saber: educação, acesso à 

água potável, saneamento, moradias, estradas, transporte e, principalmente, acesso à 

segurança alimentar e renda monetária. Vale ressaltar que o tamanho relativo das terras, bem 

como a sua relativa qualidade, decrescem com o crescimento do tamanho da família. Assim, 

maior será a pressão sobre a terra e sobre a sua fertilidade natural, à medida que os filhos vão 

surgindo e, depois deles, com a chegada dos netos e assim por diante. A propósito, há um 

fator adicional a ser considerado no aspecto relacionado ao acesso à terra com capacidade 

produtiva: a pressão demográfica, que tende a ser mais intensa em áreas de maior pobreza 

(LEMOS, 2015). 

Os anos iniciais do século XXI registraram melhorias significativas nos 

indicadores de desenvolvimento do Nordeste. Porém, em se tratando de suas zonas rurais, 

sobressai a permanência, em grande parte da região da velha estrutura fundiária e o peso da 

ocupação rural, mesmo em meio ao intenso processo de avanço da urbanização. De um modo 

geral, a base agropecuária ocupou novos espaços e se modernizou sem que necessariamente 

tenha sido acompanhada de melhorias quanto às técnicas utilizadas, além da intensa 

exploração dos abundantes recursos naturais, feitos em tempos nos quais a dimensão 

ambiental não tinha o destaque do momento atual. A região alberga quase metade da 

População Economicamente Ativa (PEA) ocupada nas atividades agropecuárias do país, e é 

mantido o grande hiato entre os indicadores sociais nordestinos e os das regiões mais ricas do 

país, apesar dos avanços realizados (IBGE, 2006). 

A implantação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural foi 

significativa nas últimas décadas. Segundo Leite (1983), a aplicação de um projeto de 

desenvolvimento rural integrado no Nordeste teve por diretriz a mobilização do potencial de 

recursos humanos, acesso mais equitativo aos recursos produtivos e distribuição justa da 

renda da população abrangida por esses projetos. Tais objetivos podem ser alcançados 

mediante utilização eficaz dos meios de produção existentes; planejamento e execução de 

projetos que levem em conta os aspectos físicos, econômicos, sociais e organizacionais; 

integração dos setores econômicos – agricultura, indústria e serviços nas próprias zonas 

rurais, de modo a beneficiar, principalmente, a população de mais baixa renda – coordenação 

do planejamento nacional, regional e local, possibilitando concretamente a participação da 

população na elaboração e execução dos projetos específicos de desenvolvimento rural 

integrado. 
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O desenvolvimento rural deve ser entendido como um conjunto de ações 

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

mantêm intacta a base dos recursos naturais renováveis ou não renováveis. Estes são os 

fundamentos deste conceito e que precisam ser internalizados para o fomento de políticas 

públicas que fustiguem a sua conquista. Entende-se por desenvolvimento rural não apenas o 

vínculo ao incremento da produção agrícola, mesmo a familiar. Imagina-se um conceito 

amplo em que a produção de bens vegetais, ou de criação, se constitui parte importante do 

processo, mas não única. Encaminha-se para o entendimento do desenvolvimento rural como 

o acesso democrático aos serviços essenciais por parte das famílias que optarem livremente 

por viver nessas áreas (BRASIL, 2006).  

Há, portanto, a necessidade de um conjunto de sinergias que precisam ser 

encaradas para que o desenvolvimento rural ocorra de forma eficaz na região. O Nordeste, 

apesar dos fatores limitantes abordados, tem ganhado destaque nos últimos anos na 

agropecuária perante a economia regional.  

A agricultura praticada na região nordestina é muito variada, seja quanto às 

culturas plantadas, seja em relação ao nível de tecnologia empregada na produção agrícola. 

Destaca-se, por exemplo, a cana-de-açúcar como o principal produto agrícola na região, 

produzida principalmente em Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Também é importante destacar 

os plantios de soja (Bahia, Maranhão e Piauí), algodão (Bahia, Maranhão, Ceará, Paraíba e 

Rio Grande do Norte), arroz (Maranhão), tabaco (Alagoas e Bahia) e caju (Ceará, Paraíba e 

Piauí), além de uvas finas, manga, melão, acerola e outros frutos para consumo interno e 

exportação (Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte). Destacam-se ainda os plantios de 

cacau em Ilhéus e Itabuna, de café em Vitória da Conquista e de feijão em Irecê, no estado da 

Bahia. No sertão nordestino os projetos de irrigação viabilizados pela migração sulista 

impeliram o avanço de uma moderna agricultura: a fruticultura para exportação e produção de 

vinho, presente principalmente nas áreas em torno de Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e no vale 

do Rio Açu (RN), beneficiada pela grande insolação, pela mão de obra barata e pela 

existência de solos com alta fertilidade mineral (CASTRO, 2014). 

Na agropecuária, vale o registro do surgimento e consolidação da moderna 

agricultura irrigada em parte voltada à exportação, além da produção moderna de grãos, que 

se estende pelo oeste baiano e em parte considerável de território do Piauí e Maranhão, 

especialmente a soja, que no ano de 2017, representou 74% das exportações do setor de 

agricultura, pecuária, produção florestal pesca e aquicultura (IBGE, 2017). 
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As transformações ocorridas na economia nordestina, sobretudo por conta do 

aporte de capitais público e privado de fora da região, possibilitaram o surgimento e a 

consolidação das áreas dinâmicas, dos complexos pólos agroindustriais, do que resultou a 

maior heterogeneidade da economia regional, e especializações que passaram a influir na 

dinâmica da economia nordestina (GUIMARÃES NETO, 1997). As principais áreas de 

produção de matérias-primas (vegetal e animal) têm concentrado também as principais 

agroindústrias existentes no Nordeste. As referidas áreas apresentam, em geral, as melhores 

condições de escoamento da produção e são dotadas de infraestrutura básica, que resultaram 

na instalação de áreas de concentração industrial ou distritos industriais. Dessa forma, esses 

espaços atraem também os fornecedores de insumos e de material de embalagem, de 

máquinas e equipamentos, além dos prestadores de serviços (IBGE, 2017). 

Na região, há a predominância das mini e pequenas agroindústrias em todos os 

estados, seguidas das categorias de média e grande empresa. Em geral, as mini e pequenas 

agroindústrias nordestinas apresentam as seguintes características: administração tipicamente 

familiar; natureza jurídica predominantemente individual ou sociedade de capital social 

limitado; dificuldade de acesso às informações tecnológicas e de mercado; linha de produção 

restrita a produtos eminentemente populares, tornando-se fragilizada nos mercados de maior 

competitividade. 

As áreas de concentração de frutas e hortaliças encontram-se presentes em todos 

os estados do Nordeste, abrangendo o semiárido (com a adoção da prática de irrigação), as 

serras úmidas, a zona da mata e o litoral. A atividade canavieira de sequeiro está concentrada 

na zona da mata e, em menor escala, nas serras úmidas, enquanto essa atividade irrigada 

localiza-se no semiárido, Juazeiro (BA) com apenas uma usina. A pecuária leiteira está 

distribuída em todos os estados do Nordeste, porém concentrada em bacias leiteiras ou nas 

áreas produtoras de leite, geralmente localizadas no semiárido. A bovinocultura de corte, por 

sua vez, predomina nos estados do Maranhão, Sergipe e Bahia. A agroindústria de algumas 

espécies vegetais irrigadas se consolidou, a exemplo do pólo vitivinífero produzindo vinhos 

finos e espumantes, nos municípios do Vale do São Francisco de Casa Nova, na Bahia, Lagoa 

Grande e Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, cujas uvas de castas nobres são 

irrigadas (ZIBETTI, 2009).  

A importância da agricultura de sequeiro no Nordeste, como supridora de 

matérias-primas, está expressa na pauta das exportações da região, composta de amêndoa da 

castanha de caju, manteiga, liquor e pó de cacau, sucos concentrados de laranja e algumas 

polpas de frutas tropicais. O açúcar e o álcool produzidos na zona da mata, a fibra de sisal e a 
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cera de carnaúba provenientes do semiárido do Nordeste estão na relação das exportações de 

matérias-primas elaboradas provenientes da agricultura de sequeiro. A fruticultura, a 

horticultura e a bovinocultura leiteira prevalecentes no Nordeste têm elevada participação de 

produção familiar, indicando, portanto, importância econômica e social (BRASIL, 2017).  

O Nordeste está estrategicamente localizado em relação aos países desenvolvidos, 

reconhecidamente os maiores consumidores de produtos semielaborados ou semiprocessados. 

Além disso, a região conta com infraestrutura portuária em operação no Maranhão (São Luís e 

Itaqui), Ceará (Mucuripe e Pecém), Rio Grande do Norte (Natal), Paraíba (Cabedelo), 

Pernambuco (Recife e Suape), Alagoas (Maceió), Sergipe (Aracaju) e Bahia (Salvador, Aratu 

e Ilhéus), os quais estão em constante fase de melhoramento em atendimento às grandes 

vocações de produtos exportados (VALENTE JÚNIOR, 2009). 

2.2 Contextualização da Degradação Ambiental 

 

De acordo com a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação 

(1994), define-se degradação como a redução ou perda, nas zonas áridas, semiáridas e 

subúmidas, da produtividade biológica ou econômica e da complexidade das terras agrícolas 

de sequeiro, das terras agrícolas irrigadas, das pastagens naturais, das pastagens semeadas, das 

florestas e das matas nativas devido aos sistemas de utilização da terra ou a um processo ou 

combinação de processos, incluindo os que resultam da atividade do homem e das formas de 

ocupação do território, tais como: a erosão do solo causada pelo vento e/ou pela água; a 

deterioração das propriedades físicas, químicas, biológicas ou econômicas do solo, e a 

destruição da vegetação por períodos prolongados.  

Alguns fatores podem ser mencionados como responsáveis pela degradação da 

base dos recursos naturais, e assim pela vulnerabilidade ambiental do Nordeste. 

Primeiramente, o elevado grau de concentração da terra, que induz a concentração de 

excedentes populacionais sobre pequenos estabelecimentos, onde famílias tentam extrair toda 

sua produção, causando evidentes impactos sobre a degradação dos recursos naturais, 

principalmente do solo. Em seguida, a ocorrência de secas, sobretudo na faixa do semiárido 

que ocupa a maior parte do território regional, causadas pelo pequeno volume de precipitação 

de chuvas, além da sua irregularidade temporal e espacial; pelo nível de insolação que atinge 

esta zona equatorial do planeta; e a baixa fertilidade característica da maior parte do solo da 

região. Por fim, o desmatamento e a consequente destruição da cobertura vegetal, causada, 

principalmente para produção de matriz energética. Assim, o resultado dessa sinergia entre a 
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ação antrópica com os frágeis ecossistemas que prevalecem no Nordeste é a degradação dos 

recursos naturais a uma taxa bastante expressiva, tornando a região bastante vulnerável do 

ponto de vista da preservação dos seus recursos naturais (LEMOS, 2015).  

Duque (2004) reforça que a degradação torna-se um quadro quase irreversível nas 

áreas compreendidas pelo semiárido, pois o desmatamento e a consequente exposição do solo 

em climas semiáridos potencializa os chamados “extremos meteorológicos”, isto é, aumento 

da temperatura em conjunto com a erosão produz cheias acentuadas e secas agressivas, 

potencializando a redução das fontes de produção, gerando um “deserto econômico”. 

Sampaio et al., (2005) afirmaram que a degradação das áreas ambientais quase 

sempre começa com o desmatamento e com a substituição da vegetação nativa por outra 

cultivada e de porte ou de ciclo de vida diferentes. A vegetação arbustiva e arbórea da 

caatinga predominante no semiárido é substituída por pastos herbáceos ou culturas de ciclo 

curto. Esse descobrimento do solo favorece o processo de erosão e o cultivo continuado, com 

a retirada dos produtos agrícolas e sem reposição dos nutrientes retirados, que leva à perda da 

fertilidade. Já nas áreas irrigadas, o uso de águas com teores elevados de sais, o mau manejo 

dos ciclos de molhamento e a ausência de drenagem podem levar à salinização. Além disso, o 

uso de equipamentos pesados, em solos de textura pesada e com teores de água inadequados 

pode dar lugar à compactação dos solos. 

O avanço da integração das economias da região semiárida com os mercados 

nacionais e internacionais vem estimulando uma exploração dos recursos para atender às 

crescentes demandas. Formas inadequadas de manejo da terra vêm provocando degradação 

dos solos, da vegetação e da biodiversidade. A degradação das terras secas causa sérios 

problemas econômicos, principalmente no setor agrícola, com o comprometimento da 

produção de alimentos. Além do enorme prejuízo causado pela quebra de safras e diminuição 

da produção, existe o custo quase incalculável de recuperação da capacidade produtiva de 

extensas áreas agrícolas e da extinção de espécies nativas, algumas com alto valor econômico 

e outras que podem vir a ser aproveitadas na agropecuária, inclusive no melhoramento 

genético, ou nas indústrias farmacêuticas, química e outras (LACERDA; DANTAS, 2004).  

O processo de degradação ambiental do Nordeste está associado à produção 

agropecuária, agrícola, industrial e ao crescimento populacional que têm ocasionado uma 

serie de consequências negativas, como a perda da biodiversidade, degradação do solo, 

processos erosivos, escoamento superficial, diminuição da água para recargas dos aquíferos, 

entre outras. O crescimento econômico da região está baseado, primordialmente, na 

exploração dos recursos naturais. Isto não constitui um problema em si, exceto quando o uso 
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dos recursos se faz sob um princípio de maximização dos benefícios em curto prazo, sem 

objetivos de sustentabilidade em longo prazo. Seguindo este princípio, utilizam-se métodos de 

exploração agressivos que trazem consigo um rápido esgotamento dos recursos e a 

consequente degradação dos ecossistemas, que vêm sendo agravados pelas mudanças 

climáticas, aumentando ainda mais a sua fragilidade (SILVA et al., 2018).  

Um dos métodos para minimizar os impactos ambientais causados pela 

degradação deve começar a partir dos órgãos de fiscalização, os órgãos municipais, estaduais 

e federais que devem atuar de uma maneira mais efetiva e concomitante, realizando atividades 

conjuntas de fiscalização, punição e controle de atividades impactantes ao meio ambiente. 

Outra forma é trabalhar a educação e consciência ambiental das comunidades, despertando e 

destacando a importância de uma preservação ambiental. Noutras palavras, é preciso políticas 

públicas voltadas para essa problemática, visando atitudes para conscientização da população 

e dos órgãos competentes (SAMPAIO et al, 2005). 

2.3 Relação Degradação e Pobreza 

 

De um modo geral, nas economias em desenvolvimento faltam recursos ou a 

necessária capacidade para usar adequadamente os existentes. Os baixos níveis de renda 

dominantes levam a economia a apresentar uma limitada capacidade de poupança e, 

consequentemente, de investir produtivamente. Por sua vez, a insuficiência de formação de 

capital básico dificulta ou impossibilita a utilização de recursos naturais e humanos 

disponíveis com capacidade ociosa. Esse fenômeno de perpetuação do subdesenvolvimento é 

denominado de “Círculo Vicioso da Pobreza” (LEITE, 1983).  

Finco et al. (2004) apontam uma forte relação entre pobreza e degradação do meio 

ambiente, ou seja, a pobreza motiva a deterioração do ambiente natural, dado que pessoas 

desprovidas de riquezas necessitam explorar recursos naturais para sobreviver. No entanto, a 

utilização do meio ambiente extrapola a capacidade de restauração dos recursos. 

De acordo com o Relatório de Brundtland
3
 (1991), países em desenvolvimento 

atuam como maior degradador do meio ambiente se comparado aos países desenvolvidos. 

Neste sentido, a pobreza seria uma das principais causas de degradação, e assim se criaria um 

círculo vicioso que quanto maior a pobreza de uma determinada região, maior será sua 

                                                           
3 Também conhecido como “Nosso Futuro Comum”, este foi o documento final apresentado na Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Organizado pela ONU e realizado na Noruega, na década 

de 1980, este relatório propõe o desenvolvimento sustentável, objetivando atender às necessidades do presente 

sem comprometer as gerações futuras. 
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degradação ambiental, trazendo complicações para as pessoas que estão inseridas nesta 

realidade. 

O ciclo vicioso é de inspiração malthusiana, que preconiza a ideia segundo a qual 

o aumento populacional cria uma maior procura por áreas cultivadas, levando produtores 

menores para a marginalização da produção acelerando a degradação do meio. Com a 

degradação, há uma redução da produtividade gerando o empobrecimento, assim se 

caracterizaria um ciclo vicioso (HAYES; NADKARNI, 2001). 

Para Reed e Sheng (1996 apud Lemos, 2012, p. 64), pobreza é o resultado de uma 

disputa entre grupos sociais que buscam um objetivo comum: o controle dos recursos de 

produção, além da riqueza que é gerada. Adicionalmente, os autores afirmam a importância 

de políticas macroeconômicas na acentuação da pobreza e por fim nos recursos naturais, pois 

estas políticas são formadas por agentes que buscam interesses próprios. Assim, a relação 

pobreza e degradação ambiental se agravam a partir da apropriação da riqueza e do poder por 

uma minoria populacional. 

Há ainda uma corrente de pensadores que afirma que pessoas pobres podem 

agredir o meio ambiente por não ter permissão para adquirir crédito, tecnologia e informação. 

Ou seja, a sobrevivência justificaria a depredação dos recursos, ainda que de forma 

inconsciente (LEMOS, 2012). 

Meza, Southgate e Vega (2002) analisam a questão pela óptica do PNB (Produto 

Nacional Bruto) per capita: quanto maior o PNB per capita, maior será o estado de 

preservação das florestas. Na escolha de preservação inclui fatores como qualidade do solo, 

arrendamento, acesso a mercado e nível de educação, entre outros. Portanto, quanto maior o 

capital humano, maior a renda e menor o desmatamento.  

O Nordeste sofre com as poucas estratégias e planos de ação voltados 

especialmente para os trabalhadores rurais que sobrevivem das atividades agropecuárias. 

Dessa forma, pela má assistência e falta de instrução, utilizam-se da terra de forma extensiva, 

fazendo o uso da cobertura vegetal e da água, muitas vezes limitada para consumo próprio e 

da lenha na geração de energia. Com a agricultura extensiva há uma redução dos nutrientes e 

matéria orgânica oriunda do solo, pois os alimentos cultivados e extraídos possuem nutrientes 

superiores à capacidade de regeneração natural do solo, comprometendo assim o consumo e 

ocasionando pobreza. 
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2.4 Relação Degradação da terra e Desertificação 

 

Há perante a comunidade científica diversas definições para este fenômeno, dentre 

elas, no contexto da Agenda 21, na Conferência Rio-92 (MMA, 2005), a desertificação é o 

processo de degradação da terra nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas
4
, resultante 

de diferentes fatores, dentre eles as variações climáticas e as atividades humanas, sendo que 

por “degradação da terra” se entende a degradação dos solos, da fauna e flora e dos recursos 

hídricos, com a consequente redução da qualidade de vida da população. No que tange às 

variações climáticas refere-se às recorrentes e prolongadas secas que são algumas das causas 

de desertificação nas áreas de clima árido, semiárido e subúmido seco e tornam-se ainda mais 

apurada com a consequente ação humana. As atividades humanas incluem desmatamento, 

incêndios florestais, uso intensivo do solo e manejo inadequado, emprego de tecnologias 

muitas vezes inapropriadas para o meio ambiente, o sobrepastoreio, prática de irrigação em 

terras inapropriadas, provocando em muitos casos a salinização dos solos. 

A desertificação, assim como a degradação, tem uma definição oficial, ratificada 

pelo Governo do Brasil, como signatário da Convenção das Nações Unidas de Combate à 

Desertificação (1977). Por degradação da terra entende-se a redução ou perda da 

produtividade biológica ou econômica dos sistemas de utilização da terra ou da combinação 

de processos, incluindo os que resultam da atividade do homem e de suas formas de ocupação 

do território. Portanto, na grande maioria das situações, a degradação da terra é uma 

consequência indesejada de seu uso indevido. Ela vem do desconhecimento das 

consequências negativas, da inevitabilidade de sua ocorrência e/ou do sacrifício do futuro face 

às necessidades do presente. Desertificação é a degradação da terra nas zonas áridas, 

semiáridas e subúmidas secas resultantes de variações climáticas e atividades humanas, que 

deve ser encarada como um problema em escala mundial e, portanto, necessita de ações de 

caráter global. 

No Brasil, os processos de desertificação nas regiões semiárias começaram a ser 

formalmente identificados nos anos 1970 com o estudo pioneiro do ecólogo pernambucano 

João de Vasconcelos Sobrinho, o qual observava que nessas regiões vinha se formando um 

deserto atípico, diferenciado do típico deserto do Saara, pela incidência de precipitações e 

                                                           
4
 Por zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas entendem-se todas as áreas, com exceção das polares e das 

subpolares, nas quais a razão da precipitação anual e evapotranspiração potencial está compreendida entre 0,05 e 

0,65 (Convenção de Combate à Desertificação das Nações Unidas - 1994). A definição de aridez, por sua vez, 

foi desenvolvida a partir da metodologia de Thornthwaite. Deriva da quantidade de pluviometria e da perda 

máxima possível de água por evaporação e transpiração. 
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natureza do solo, mas com as mesmas implicações de inabitabilidade, pois o desequilíbrio 

ecológico que apresentava era criado pelas condições de clima e solo, permite aos seres vivos 

que habitam essa faixa, principalmente a cobertura vegetal que a reveste, apenas uma 

existência precária, com imenso esforço de adaptação e sobrevivência. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) no Brasil, a 

desertificação ocorre nas Áreas Susceptíveis à Desertificação (ASD) determinadas seguindo 

os pressupostos da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação
5
 (UNCCD, 

1994), que propõem a adoção do índice de aridez (IA) de Thorntwaite (1941)
6
. Tais áreas 

possuem as seguintes características: degradação da cobertura vegetal, assoreamento dos rios, 

pastoreio excessivo, perda de biodiversidade, perda da capacidade de produtividade do solo, 

baixa relação entre a capacidade produtiva dos recursos naturais e a sua capacidade de 

recuperação (COSTA, 2019). 

As ASD do país apresentam um cenário cada vez mais alarmante, pois abrangem 

um território de 1.340.863 km² (16% do território brasileiro), compreendendo um total de 

1.488 municípios (27% do total do país); está presente nos nove (9) estados da região 

Nordeste, além de Minas Gerais e Espírito Santo (região Sudeste); atinge 31,7 milhões de 

habitantes (17% da população brasileira), o qual representa 85% das pessoas pobres do país 

(BRASIL, 2019). 

O Nordeste é a região do Brasil que apresenta um maior número de áreas afetadas 

de forma grave pelo fenômeno da desertificação. Grande parte do semiárido brasileiro está 

situado nesta região, fator que pode ser debitado nas suas condições climáticas, em sinergia 

com as ações antrópicas (LEMOS, 1995). A desertificação configura-se, especialmente na 

região Nordeste, a partir de um conjunto de características, tais como: expansão de paisagens 

desérticas em áreas fora dos desertos; surgimento nos ecossistemas semiáridos e subúmidos 

secos de processos físicos de degradação das terras que são próprios das regiões áridas 

(erosão eólica e ações aceleradas de escoamento superficial); declínio da produtividade 

biológica das terras com degradação dos solos e da cobertura vegetal; salinização dos solos; 

atividades incompatíveis com a capacidade de suporte do ambiente (sobrepastoreio, 

agricultura praticada com sistemas tecnológicos muito rudimentares, extrativismo vegetal não 

                                                           
5 Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação UNCCD: Instrumento jurídico do direito 

internacional, concluído pela ONU em 17 de junho de 1994 do qual o Brasil tornou-se signatário em 25 de junho 

de 1997. 
6 Este índice é calculado pela razão entre a precipitação pluviométrica e a evapotranspiração. Os parâmetros para 

a determinação do índice de aridez foram calculados pelo Profº José Ivaldo Barbosa Brito, da Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG, que em sua tese de doutorado (BRITO, 2000) determinou equações 

empíricas para estimá-los para o Nordeste. 
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compatível com a capacidade de suporte dos recursos naturais, dentre outras) (CEARÁ, 

2010). 

Nos estudos empíricos feitos por Vasconcelos Sobrinho, foram detectadas seis 

áreas onde existiam processos de degradação de solo e da cobertura vegetal, nos estados do 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia (VASCONCELOS 

SOBRINHO, 1978). A partir desse estudo, o Ministério do Meio Ambiente promoveu visitas 

a campo de um grupo de pesquisadores a essas áreas. Dentre elas, quatro foram caracterizadas 

como de alto risco à desertificação, onde o problema se manifesta de forma mais acentuada, 

os quais foram identificados como “núcleos de desertificação”, que encontram-se em Gilbués 

(PI), Irauçuba (CE), Seridó (PB) e Cabrobó (PE), conforme é visto no Mapa 3 (BRASIL, 

2019). 

 

Mapa 3 - Áreas Suscetíveis à Desertificação no Brasil 
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Fonte: BRASIL, 2007. 

 

Nesses quatro núcleos, foram detectados fatores antropogênicos para a intensa 

degradação, que, de uma maneira geral, tem-se a substituição da vegetação da caatinga por 

práticas de agricultura; pecuária; a retirada de madeira para produção de lenha e carvão; a 

mineração e a extração de argila de solos aluviais (BRASIL, 2007).  

As consequências causadas pela desertificação atinge a sociedade nas esferas 

ambiental, econômico e social, podendo-se destacar: a perda da biodiversidade (flora e fauna); 

perda de solos por erosão; diminuição da disponibilidade efetiva de recursos hídricos devido 

ao assoreamento de rios e reservatórios; queda na produtividade agrícola; redução da renda e 

do consumo das populações; abandono das terras por parte das populações mais pobres 

(migrações); diminuição da qualidade de vida e consequente diminuição da expectativa de 

vida da população; crescimento da pobreza urbana devido às migrações; aumento do 

desemprego e da marginalidade, dentre outros (BRASIL, 2018).   

Estudos realizados pelo Laboratório de Análise e Processamento de Imagens e 

Satélites (Lapis) mostram que o fenômeno da desertificação se intensificou no semiárido 

brasileiro nos últimos 10 anos. A vegetação típica desta região, a caatinga, até hoje, é bastante 

pressionada pelo extrativismo, além de sofrer com as fortes secas, como as que ocorreram de 

2012 a 2016, que exerceram grande pressão climática na região. (BRASIL, 2018). 

Como forma de conter a expansão da desertificação na caatinga é preciso 

controlar os impactos da ação humana e manter algumas áreas preservadas, em pequenos 

territórios protegidos ou mesmo em Unidades de Conservação (UCs)
7
. É necessário um 

grande esforço de conscientização da população local, para que compreenda as consequências 

do desmatamento da caatinga. Uma das principais atividades econômicas no sertão brasileiro, 

a criação de caprinos e ovinos soltos na caatinga precisa ser conciliada com a conservação do 

ambiente natural.  

Medidas que visam minimizar os impactos causados pela desertificação foram 

adotadas através do Projeto URAD (Unidades de Recuperação de Áreas Degradadas e 

Redução de Vulnerabilidade Climática na Região Semiárida Brasileira), que engloba ações 

ambientais, como exemplo a inserção dos cordões de pedra, terraceamentos e barragens 

sucessivas; as ações sociais, que objetivam a segurança hídrica das comunidades como a 

                                                           
7 As Unidades de Conservação (UCs) são áreas estabelecidas por lei que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza, sobre direito que assegure a proteção da natureza e a conservação da sua 

biodiversidade. Nestas áreas, a fauna e a flora são conservadas, assim como os processos ecológicos que regem 

os ecossistemas, garantindo a manutenção do estoque da biodiversidade. 
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construção de cisternas, a perfuração de poços, a dessalinização da água, a instalação de 

fogões ecológicos; e ações produtivas que vão desde apicultura e caprinocultura até artesanato 

e bordados, de acordo com a demanda e o perfil da comunidade. Além disso, o projeto prevê a 

implementação do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, que recupera áreas 

degradadas e permite geração de renda (BRASIL, 2018). 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste Capítulo, descrevem-se a matriz de dados, área de estudo, as variáveis 

utilizadas, além do método de análise para o tratamento dos indicadores a fim de se alcançar 

os objetivos aqui propostos. 

3.1 Natureza e fonte dos dados  

 

A base de dados utilizada na pesquisa é composta a partir de informações 

coletadas dos mais recentes Censos Agropecuários e do Produto Interno Bruto (PIB per 

capita), disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As 

variáveis utilizadas na pesquisa são: área total do município (ha); área destinada à produção 

de lavouras perenes e temporárias (ha); área destinada a pastagens perenes e temporárias (ha); 

área destinada a matas e florestas nativas e plantadas (ha); valor da produção vegetal (R$ 

1.000,00); valor da produção animal (R$ 1.000,00); produto interno bruto (PIB) per capita 

(R$ 1.000,00) (Quadro 1). O período de análise dessas variáveis compreende os três últimos 

Censos Agropecuários disponibilizados nos anos 1995/1996, 2006 e 2017 e o PIB per capita 

dos anos 1999, 2006 e 2017 pelo IBGE. Vale ressaltar que o IBGE passou a divulgar o PIB 

dos municípios somente a partir de 1999, por esta razão este será o período base de 

comparação para este indicador. Para a correção dos valores monetários, associados às 

variáveis de valor da produção e PIB foi adotado o IGP-DI (Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna) da Fundação Getúlio Vargas, referente ao ano de 2018. 

 

Quadro 1 - Descrição das variáveis utilizadas no estudo 
Sigla Variáveis Unidade de Medida 

ATL Área Total do Município hectares 

ALP Área destinada à Produção de Lavouras Perenes hectares 

ALT Área destinada à Produção de Lavouras Temporárias hectares 

APP Área destinada à Pastagens Perenes hectares 

APT Área destinada à Pastagens Temporárias hectares 

AMF Área destinada à Matas e Florestas  hectares 

VPV Valor da Produção Vegetal em R$ 1.000,00 
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VPA Valor da Produção Animal em R$ 1.000,00 

PPC Valor PIB per capita em R$  

Fonte: IBGE, 2017. Elaboração própria. 

A pesquisa abrange os municípios inseridos nos nove estados da região Nordeste 

(Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Sergipe). Dessa forma, para que fosse realizada a análise dinâmica dentre os três anos da 

pesquisa, utilizou-se como base os municípios existentes desde o ano de 1996, 

desconsiderando os novos e os que foram desmembrados desde então. Em contrapartida, para 

análise estática, considerou o número total de municípios de cada ano aplicado no estudo 

(Quadro 2). 

Quadro 2 - Número de municípios existentes por 

Estado nos Censos Agropecuários de 1995/96, 

2006 e 2017 e no PIB per capita de 1999 

NÚMERO DE MUNICÍPIOS 

ESTADO 1995/96 1999 2006 2017 

AL 100 102 102 102 

BA 415 417 417 416 

CE 184 184 184 184 

MA 136 217 217 217 

PB 171 223 223 223 

PE 177 185 185 185 

PI 148 222 223 224 

RN  152 167 167 167 

SE 75 75 75 75 

TOTAL 1.558 1.792 1.793 1.793 

Fonte: IBGE, 2017.  

Elaboração própria. 

3.2 Índice de Degradação Ambiental (IDA)  

 

Segundo Lemos (2015), a tentativa de ponderar através da criação de índice o 

nível de degradação ambiental, que possa traduzir, com fidelidade, o estágio atual dos 

municípios do Nordeste, representa uma tarefa hermética, mas que poderá servir de subsídios 

para a formulação de políticas públicas, e de instrumento de planejamento de medidas 

econômicas e sociais de curto, médio e longo prazos, capazes de reverter o grau de 

degradação a níveis municipais, estaduais, regionais e até nacionais. Dessa forma, acredita-se 
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ser possível buscar um entendimento mais acurado da realidade, que o índice busca captar 

através da sua magnitude e por via dos seus indicadores, identificando aqueles que devem 

compor o índice e que “pesam” mais no objetivo geral da pesquisa, para que seja possível 

elaborar políticas mitigadoras ancoradas em base técnica.  

Diante disso, para avaliar o avanço, estagnação ou redução da degradação dos 

municípios que compõem o Nordeste brasileiro, foi construído o Índice de Degradação 

Ambiental (IDA) que incorpora as variáveis que se supõe serem de utilidade para avaliar tal 

conceito. 

Antes de descrever os procedimentos metodológicos utilizados para a construção 

do IDA, deve-se observar que os índices, quaisquer que sejam, e independentemente do 

número de indicadores adotados, são procedimentos reducionistas, na medida em que 

objetivam compactar em um número (o índice) toda a complexidade de um conceito holístico. 

No caso, representa a tentativa de transformar num número adimensional, mas que reflita a 

complexa sinergia de fatores que impacta negativamente em um montante expressivo da 

população do Nordeste, em estado de vulnerabilidade. Através do índice e dos seus 

indicadores podem sugerir possíveis soluções que possam mitigar e reduzir o estágio de 

degradação que for detectado (ROCHA, 2018). 

Deve-se chamar atenção para este instrumento de avaliação utilizado, a construção 

de índices, muito comum nos trabalhos de economia, que tal metodologia possui algumas 

limitações. Algumas delas estão associadas ao seu reducionismo. Há para qualquer índice, 

independentemente do número de indicadores que utilize este “pecado original” como 

característica. Tentar representar num número adimensional um conceito holístico (LEMOS, 

2015).  

Outro fator limitante quando se trata da elaboração de índice, está associado ao 

número de indicadores que serão utilizados na sua composição. Existem autores que sugerem 

e aplicam que um maior número de indicadores, irá gerar um melhor índice (VIEIRA, 2015; 

COSTA et al, 2013). Porém, a crítica que se faz a este tipo de avaliação é que com muitos 

indicadores, as informações tendem a se pulverizar e fica difícil eleger qual, ou quais 

indicadores serão prioritários na tomada de decisão de intervenção, além disso, boa parte dos 

indicadores pode estar fortemente correlacionados entre si, ou até com correlação perfeita, e a 

inclusão de apenas alguns já seria capaz de reunir várias informações para poder resolver o 

problema.  

Uma possível alternativa é reduzir o número de indicadores. Neste caso, pode-se 

perder a abrangência que poderia ser fornecida por um número maior de indicadores, mas se 
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ganha em concisão e será possível identificar com mais facilidade qual ou quais indicadores 

serão mais problemáticos e, portanto, merecem a atenção do tomador de decisão (ROCHA, 

2018). Alguns trabalhos de autores como Fernandes, 2005; Lemos, 2001; Rocha, 2018; e este 

trabalho optaram por reduzir o número de variáveis utilizadas a fim de tentar universalizar o 

índice, desde que os indicadores sejam capazes de captar as vulnerabilidades que se está 

tentando aferir, atendendo aos objetivos anteriormente propostos. 

Dessa forma, optou-se pela escolha das seguintes variáveis (Quadro 1) por 

apresentarem características básicas ligadas diretamente à degradação do meio ambiente. Uma 

delas está vinculada ao desaparecimento da fauna e flora nativas, e a consequente perda da 

cobertura vegetal, composta principalmente por matas e florestas. A redução da produtividade 

da terra é outro fator a ser considerado, pois o uso inadequado e constante da terra eleva, com 

o passar dos anos, a incapacidade do solo de sustentar a produção (lavouras e pastagens). 

Menores indicadores de produtividade indicam uma menor capacidade de produção do solo 

devido a maior degradação das terras. Consequentemente, este impacto negativo que ocasiona 

o desequilíbrio ambiental afeta o valor adquirido com a produção da terra, o que leva a uma 

desaceleração econômica no município, pois tendem a produzir menos, gerar menos riqueza, 

reduzir a renda da população produtora, que por sua vez, causa redução no PIB por habitante. 

As variáveis selecionadas foram sintetizadas e gerado quatro indicadores de 

degradação ambiental. Posteriormente, tais indicadores serão transformados em índices 

parciais que irão formar o Índice de Degradação Ambiental (IDA). 

Definiram-se então os seguintes indicadores: 

1. Indicador Biológico (      : é sintetizado por meio do somatório das áreas 

(hectares) com matas, florestas (nativas e plantadas) e lavouras (perenes e 

temporárias) dividido pela área total (hectares) do município. Este indicador 

analisa a cobertura vegetal. Adota-se i para os municípios (i= 1,2,3..., n), e t para 

o ano (t=1 para 1996; t=2 para 2006; t=3 para 2017) para todos os indicadores. 

2. Indicador de produtividade da terra na produção vegetal        : é obtido por 

meio da relação entre valor agregado da produção vegetal
8
, corrigido para o ano 

de 2018 pelo IGP-DI (Fundação Getúlio Vargas), pela soma da área destinada a 

lavouras (perenes e temporárias). É, portanto um indicativo da produtividade 

vegetal do município. 

                                                           
8
 Valor da produção vegetal abrange o somatório da produção de lavouras (perenes e temporárias), horticultura, 

floricultura, silvicultura e extração vegetal. 
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3. Indicador de produtividade da terra na produção animal (      : aferida pela 

relação entre o valor da produção animal
9
 total corrigido para o ano de 2018 

utilizando o IGP-DI (Fundação Getúlio Vargas), e a área total destinada a 

pastagens (naturais e cultivadas) do município. 

4. Indicador do PIB per capita        : apresenta a renda per capita em valores de 

2018 corrigidos pelo IGP-DI (Fundação Getúlio Vargas) por município. Para 

este indicador, especificamente, os dados utilizados foram dos anos 1999, 2006 

e 2017. 

Antes de transformar os indicadores obtidos em índices parciais, algumas análises 

já podem ser realizadas através das estatísticas descritivas, dentre elas estimar as médias, os 

valores mínimos e máximos, e avaliar a evolução ou não da degradação em cada um dos 

indicadores através da taxa geométrica de crescimento (TGC).  

Outra forma de analisar os indicadores é por meio da taxa geométrica de 

crescimento (TGC), que irá ponderar se houve evolução, estagnação ou involução da 

degradação ambiental entre os anos da pesquisa. Será aplicada a TGC discreta sobre os quatro 

indicadores, a fim de verificar a quantidade de municípios que sofreram elevação da 

degradação por indicador; quais obtiveram melhores e piores resultados, podendo ser 

analisado por município, por estado e para toda a região Nordeste. A equação 1 apresentada 

será aplicada na pesquisa: 

           
 

                                                               (1), 

na qual    é o valor do indicador que se quer analisar a TGC no ano base (1996) ou período 

de comparação;    representa o valor observado de cada indicador (           , 

             transcorridos n anos depois (n=2006 e 2017); a variável T simboliza o tempo, 

neste caso, a diferença entre os anos estudados (T=10 para a análise do ano de 2006, com 

relação ao ano base, com exceção do indicador      , onde T=7, pois os dados são do ano de 

1999; T=21 para comparação do ano de 2017 com o ano de 1996, e T=18 para o indicador 

     ; e por fim, T=11 para análise entre os anos 2006 e 2017). A TGC será então 

multiplicada por 100 para ser transformada em percentual. Caso a TGC seja positiva, significa 

que a situação do município melhorou em relação ao indicador no período de comparação, ou 

seja, reduziu o nível de degradação naquele município específico. Caso seja negativa, o 

indicador piorou no período avaliado, tornou-se mais degradado. 

                                                           
9
 Valor da produção animal abrange o somatório da produção pecuária de animais de grande, médio e pequeno 

porte; aves e outros animais. 
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Após estas análises e já definidas as variáveis da pesquisa, a partir dos valores 

observados, se criam índices parciais adimensionais que, dentre outras vantagens para o 

presente estudo, contornam os problemas de diferenças de unidades e de magnitudes em que 

estão aferidas as variáveis originais (BRIGLUGIO, 2003). 

A metodologia apesar de inicialmente ter sido aplicada para todos os municípios 

existentes no ano base 1996 apresentou discrepâncias na construção dos indicadores, pois há 

municípios que apresentam áreas predominantemente urbanas ou com dados insignificantes 

diante dos objetivos da pesquisa, causando viés nos resultados. Dessa forma, para compor a 

pesquisa com dados relevantes e consistentes perante os objetivos, foram retiradas da análise 

as capitais dos estados, os demais municípios que apresentam fortes características de 

urbanização e os que não possuem informações suficientes de acordo com as consideradas 

significativas para a criação dos indicadores e consequente elaboração do índice. Com base 

nesses critérios estabelecidos, ao final foram selecionados 1.440 municípios (exclusivamente 

para análise dinâmica).  

Para transformação dos indicadores em índices parciais, devido ao grande número 

de municípios a serem trabalhados, optou-se por utilizar uma amostra dos menores valores de 

cada indicador dentre os três anos estudados, retirar a média e subtrair do desvio padrão de 

cada um. O resultado obtido para cada indicador representará o menor valor base que estará 

consequentemente associado a maior magnitude de degradação nesse indicador específico. 

Dessa forma, para a transformação em índice, atribui-se o valor cem (100) para o município 

no t-ésimo ano que apresentou essa menor magnitude, ou seja, para os que apresentaram 

valores menores e iguais que a diferença da média e desvio padrão. Os demais valores dos 

municípios desse indicador foram ajustados proporcionalmente utilizando técnica de regra de 

três simples e inversa. 

Com isso, criou-se o Índice Parcial Biológico (     ; Índice Parcial de 

Produtividade da terra na produção vegetal (     ; Índice Parcial de Produtividade da terra na 

produção animal (     ; Índice Parcial do PIB per capita (     . Assim, os índices parciais 

gerados são adimensionais, relativos e ficam confinados aos municípios e aos anos avaliados.  

Tal procedimento metodológico garante que cada índice esteja contido no espaço 

de zero (0), sem jamais atingir esta magnitude por construção, a cem (0 <      ≤ 100). Quanto 

mais próximo de zero, menor é a degradação relativa no índice. Na medida em que o valor 

ajustado tende para cem (100), significa que o nível de degradação do município em relação a 

esse índice se incrementa relativamente.  
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Os índices são agregações ponderadas de indicadores selecionados que possam 

refletir o problema que se está querendo aferir. Assim, uma das decisões a ser tomada se 

refere a forma como serão construídos os pesos (    que entrarão na formatação do índice. 

Dessa forma, há três possibilidades para fazer essa estimação. Primeiramente a mais simples, 

e geralmente a mais utilizada em trabalhos de construção de índices, é atribuir pesos iguais 

para cada um dos indicadores, que no total somem um (1). Neste trabalho, são quatro (4) os 

índices utilizados, caso fosse adotado este método, cada índice representaria 25% do total, ou 

seja, um quarto (1/4=0,25). Porém, esta alternativa para construção dos pesos foi descartada 

nesta pesquisa porque pode suscitar críticas acerca da magnitude desses pesos arbitrários, 

além de não levar em consideração a participação relativa de cada indicador, pois é sempre 

provável que cada um tenha ponderação distinta na formatação do índice. 

A segunda possibilidade para construção dos pesos é através de procedimentos 

estocásticos, como o uso da análise de dados multivariados. Esta análise é composta por 

diversas técnicas. Uma das mais utilizadas é a análise fatorial com decomposição em 

componentes principais (DE LIRA, LEMOS e LIMA, 2017; LEMOS, 2012; LEMOS, 2015). 

É aplicada quando há um número grande de variáveis correlacionadas entre si, com o objetivo 

de identificar um número menor de novas variáveis alternativas, não correlacionadas e que, de 

algum modo, sumarizem as informações principais das variáveis originais encontrando as 

variáveis latentes. Esta possibilidade foi testada nesta pesquisa, mas ao realizar os cálculos, a 

matriz de correlação entre os indicadores constatou que não existe correlação entre eles, 

tornando então inviável a utilização dessa técnica. 

A opção considerada na pesquisa foi estimar os pesos usando o Programa de 

Programação Linear (PPL). Neste caso se conseguiu bons ajustamentos, conforme será 

demonstrado no capítulo de Resultados.  

3.3 Programação Linear 

 

Muitos problemas matemáticos tratam da alocação de recursos limitados 

objetivando maximizar algum índice de performance ou minimizar alguma medida de custo. 

As técnicas matemáticas para planejar tais alocações constituem a programação matemática. 

O caso particular, no qual o índice de maximização ou minimização de alguma variável é uma 

função linear e as restrições sobre a disponibilidade ou utilização de recursos são expressáveis 

como equações ou desigualdades lineares, é denominado de Programação Linear.  
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O Programa de Programação Linear (PPL) consiste em métodos de resolução de 

problemas de otimização com restrições (injunções) em que a função objetivo é linear em 

relação às variáveis de controle   ,       ,...,   , e o domínio destas variáveis é formado por 

um sistema de inequações lineares. O PPL trabalha com variáveis não aleatórias. O método 

mais empregado na Programação Linear é o Método Simplex. É um algoritmo baseado na 

álgebra linear utilizado para resolver PPL, que determina, por um método algébrico iterativo, 

a solução ótima para o problema. Essas soluções ótimas são encontradas nos limites das 

fronteiras de soluções viáveis, sendo estas delimitações a chave do algoritmo simplex 

(HILLIER e LIEBERMAN, 2013; LANZER, 1982). 

Ressalta-se que o PPL, como todos os outros modelos matemáticos, é apenas um 

instrumento de decisão. Não se deve usá-la indiscriminadamente. Os resultados devem ser 

conscientemente avaliados. De acordo com Campos (2012), em geral, o PPL pode ser usado 

em qualquer problema que apresente as seguintes características:  

 um conjunto finito de alternativas possíveis – são as variáveis do modelo;  

 um conjunto de restrições – que relacionam as atividades com as limitações e;  

 um objetivo específico – expresso através de uma função e que deve ser 

otimizada. 

Matematicamente, a programação linear é um método sistemático de otimização 

de uma função linear (função objetivo), sujeita às restrições impostas por uma ou mais 

inequações lineares (CORMEN, 2009; GARCIA et al., 1997): 

Minimizar ou Maximizar:                                                                         (2.0) 

Sujeito a:                                                                                              (2.1)                 

                                                                (2.2) 

                                                                                            

                                                                                (2.3) 

                                                                   (2.4) 

De tal modo que:  

Z - representa a função objetivo, neste caso, o IDA;  

  ,   ,   ,...    – representam os coeficientes das variáveis da função objetivo, 

que são os valores esperados de cada um dos índices nos períodos analisados, neste caso, o 

Índice Parcial Biológico; Índice Parcial de Produtividade da terra na produção vegetal; Índice 

Parcial de Produtividade da terra na produção animal e o Índice Parcial do PIB per capita. 
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  ,   ,   ,...     – são as variáveis de decisão, ou seja, os pesos a serem 

atribuídos a cada um dos índices para construir o PPL que, neste caso, devem ser estritamente 

positivas;  

             .     – são coeficientes técnicos que ponderam a participação de 

cada uma das variáveis de decisão nas restrições que são impostas ao modelo;  

          – são as quantidades impostas para cada uma das restrições; 

Assim, quando um conjunto X satisfaz todas as restrições impostas ao modelo, 

existe uma solução viável ao problema. Em caso contrário, a solução é inviável. Uma vez que 

o PPL for modelado, poderá ser feito o uso de softwares especializados, por exemplo, o 

LINDO utilizado neste estudo. 

Dessa forma, para gerar o processo matemático do PPL, deverão ser utilizados 

como coeficientes das variáveis de decisão, que são os valores médios obtidos nos quatro 

índices parciais de degradação ambiental (IPDA) já gerados: Índice Parcial Biológico (     ; 

Índice Parcial de Produtividade da terra na produção vegetal (     ; Índice Parcial de 

produtividade da terra na produção animal (     ; Índice Parcial do PIB per capita (     . Em 

seguida, definir a função objetivo, para encontrar a solução ótima, que neste caso, trata-se da 

minimização da degradação ambiental no decorrer do período estudado, sujeito as restrições 

impostas nos pesos a serem obtidos.  

Minimizar                                                                                               (3.0)                                       

Sujeito a:                                                                                                        (3.1)                                                     

                                                                  (3.2) 

Nesse modelo, estabeleceram-se as seguintes restrições ao PPL: 

I. A primeira restrição garante que a soma dos pesos associados às variáveis de 

decisão (cada um dos índices parciais) seja estritamente igual a um (1); 

II. Assegura que todos os pesos sejam maiores que zero e que as variáveis que 

possuírem os maiores valores esperados tenham também os maiores pesos na construção do 

IDA. 

Dados os pesos obtidos por meio do procedimento de programação linear (PPL), o 

IDA pode agora ser calculado através da média ponderada dos índices parciais de degradação 

ambiental e deve estar contido no intervalo entre zero e cem (em termos percentuais). Quanto 

maior este percentual, ou seja, quanto mais próximo de 100%, mais degradado encontra-se o 

município, em contrapartida, quanto menor o percentual do IDA, menos degradado o 
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município está em relação à ponderação dos quatro índices, conforme é possível observar na 

equação 4: 

                                                                                                                       (4),                                                                                                

em que     (P) representa os pesos associados a cada um dos índices parciais, que variam 

entre zero e um; i são os municípios, ou seja, i= 1,2,..., n; t é referente ao ano (1995/96, 1999, 

2006 e 2017) e     representa os quatro índices parciais para cada município e ano estudado, 

que variam entre zero e cem.  

A partir do IDA gerado, várias análises poderão ser apresentadas para cada um 

dos anos aplicados na pesquisa, ou seja, de forma estática. De outro modo, comparar se houve 

evolução, estagnação ou involução da degradação ambiental nos municípios ao longo do 

período, tomando como base o primeiro ano do estudo. Avaliar, individualmente, cada 

município e estado, podendo aplicar a partir desta pesquisa, estudos mais direcionados para 

áreas específicas, com a pretensão de proporcionar melhorias para os impactos causados com 

a redução da produtividade das terras, oriundas do processo de degradação, e até mesmo 

reverter tal processo. 

3.4 Análise do IDA  

 

Um dos métodos de analisar o IDA foi subdividi-lo em níveis: Muito Alto, Alto, 

Médio e Baixo. Esta técnica teve como objetivo demonstrar de forma dinâmica o percentual 

de municípios em cada nível ao longo dos anos estudados e comparar com os demais 

resultados gerados na pesquisa. O mesmo procedimento foi aplicado para avaliar cada um dos 

índices parciais de degradação ambiental (IPDA) com a mesma finalidade. 

 A classificação em níveis de degradação será realizada utilizando a média e 

desvio padrão do IDA e dos IPDA dos municípios para cada ano estudado. Em seguida, esses 

valores devem assumir uma ordenação da seguinte forma:  

I. Nível Muito Alto de Degradação (MA): Abrange os municípios que 

apresentam o IDA superior à média acrescida um desvio padrão: IDA Muito Alto > (Média
10

 

+ DP
11

);  

                                                           
10

  O cálculo utilizado é a Média Aritmética: A soma do IDA de todos os municípios dividido pelo número total 

de municípios para cada ano da pesquisa. 
11

 DP é o desvio padrão calculado a partir da amostra (número de municípios). É uma medida do grau de 

dispersão dos valores em relação ao valor médio (a média). 
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II. Nível Alto de Degradação (AL): Compreende os municípios que apresentam 

valores maiores que a média e menores e/ou igual a média acrescida um desvio padrão: 

(Média) < IDA Alto ≤ (Média + DP); 

III.  Nível Médio de Degradação (MD): Incorpora os municípios em que o IDA é 

maior que a média subtraído do desvio padrão e menor e/ou igual a média: (Média – DP) < 

IDA ≤ (Média);  

IV. Nível Baixo de Degradação (BX): Contempla municípios que o IDA é inferior 

e/ou igual à média subtraído do desvio padrão: IDA ≤ (Média – DP). 

Outras análises foram acrescentadas objetivando testar, primeiramente, se há 

diferenças estatísticas entre as médias dos indicadores e do IDA estimados para os anos de 

investigação. Para esta avaliação, utiliza-se a análise de regressão com variável “dummy”. 

Dessa forma, define-se a seguinte equação: 

                                                                     (5), 

em que     refere-se ao valor final obtido para análise de cada indicador específico (BIO, 

VEG, PEC, PIB) de cada município. O coeficiente linear    representa a média de cada 

indicador quando o ano for 2017.     representa o coeficiente angular para o ano de 1996 (ou 

1999 no caso do indicador do PIB), que, sendo estatisticamente diferente de zero e positivo, 

significa que no índice específico a degradação é maior neste ano, relativamente aos outros 

anos da pesquisa. Sendo negativo, significa o contrário. A variável   , por sua vez, assume 

valor um (1) quando o ano for 1996 (1999 para o PIB) e zero para os demais anos do estudo. 

   é o coeficiente angular para o ano de 2006, que sendo estatisticamente diferente de zero e 

positivo, implica que a degradação será maior neste ano comparativamente aos outros. A 

segunda variável do modelo    assume, de forma semelhante a anterior, valor um (1) para o 

ano de 2006 e zero para os outros. O termo aleatório     é o ruído que, por hipótese tem média 

zero, variância constante e é não autorregressivo. Sendo esses pressupostos atendidos, os 

coeficientes linear e angular podem ser estimados pelo método dos mínimos quadrados 

ordinários (MQO) (WOOLDRIDGE, 2011). O mesmo procedimento será adotado para 

análise do IDA. 

Para analisar a evolução do comportamento do IDA, foi realizado outra análise de 

regressão, desta vez, para cada estado do Nordeste em cada ano da pesquisa. A equação 

utilizada apresentou o seguinte formato: 

                                                                     (6), 
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em que    é a variável binária que assume valor 1 para o estado de Alagoas e valor zero para 

os demais estados. Assumindo a mesma lógica, as demais variáveis binárias estão 

representadas pelos outros estados que compõem a região Nordeste.    representa o estado do 

Ceará;    o estado do Maranhão;    o estado da Paraíba;    o estado de Pernambuco;    o 

estado do Piauí;    o Rio Grande do Norte, e por fim,    para Sergipe. O parâmetro    é o 

coeficiente linear que, sendo estatisticamente diferente de zero, aferirá o valor médio do 

estado da Bahia.    é o coeficiente angular que sendo estatisticamente diferente de zero e 

positivo, significará o estado de Alagoas esteve mais degradado naquele ano especificamente. 

O mesmo raciocínio aplica-se para os demais estados. E o termo aleatório     que tem, por 

hipótese, distribuição normal com média zero, variância constante e não é autorregressivo.  

De forma similar ao modelo exposto na equação 6, através da análise de 

regressão, foi testado se há diferenças significativas nos indicadores e no IDA dos municípios 

que pertencem ao semiárido, de acordo com a listagem da resolução CONDEL nº 107, de 

27/07/2017 e nº 115, de 23/11/2017, disponibilizada pela Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE, 2018) dos que não pertencem. O intuito é verificar 

se o fato do município está contido no semiárido o torna mais degradado. Portanto, define-se a 

seguinte equação: 

                                                                            (7) 

Em que    é a variável binária que assume valor 1 para os municípios que fazem 

parte do semiárido e valor zero para os municípios que não fazem parte do semiárido.    é o 

coeficiente angular. Sendo estatisticamente diferente de zero e positivo, significará que as 

médias da variável     serão diferentes para os municípios que estão inseridos no semiárido 

dos que não estão. O parâmetro    é o coeficiente linear que, sendo estatisticamente diferente 

de zero, aferirá o valor médio da variável     no não semiárido. O termo aleatório     tem, por 

hipótese, distribuição normal com média zero, variância constante e não é autorregressivo.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste Capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados encontrados na 

pesquisa de acordo com a ordem cronológica estabelecida nos objetivos específicos.  

4.1 Indicadores de Degradação Ambiental 

 

Nesta seção será exposta as estatísticas descritivas dos indicadores de degradação 

ambiental. 

4.1.1 Resultados para os Objetivos Específicos A e B 

 

Analisa-se primeiramente a evolução das estatísticas descritivas dos quatro 

indicadores utilizados no estudo para os anos de 1995/96, 1999, 2006 e 2017. É possível 

verificar que o ano de 2006 apresentou as maiores médias nos três primeiros indicadores, 

apresentando, de forma generalizada, um melhor resultado para aquele ano, visto que quanto 

maior os valores obtidos nos indicadores, em melhor situação biológica, econômica ou social 

encontra-se pelo menos a maioria dos municípios. Caso contrário, quanto menor os valores 

encontrados nos indicadores, em pior condição está o município. A exceção foi apenas o 

indicador do PIB per capita, que apresentou aumento gradativo da média ao longo dos anos, 

indicando um melhor resultado no ano de 2017.  

O indicador biológico apresentou menor valor no ano de 2017, em Rosário do 

Catete (SE) de 0,01. Ou seja, foi o município com menor proporção de terras produtivas em 

relação a sua área total neste ano e comparativamente aos outros anos. A menor média 

também esteve no ano de 2017, indicando, de modo geral, pior situação deste indicador nesse 

ano (Tabela 3). 

O indicador de produtividade da terra na produção vegetal obteve o menor valor 

mínimo de 0,01 nos anos 2006 e 2017, nos municípios de Belo Jardim (PE) e Uruçuba (BA), 

respectivamente. O valor máximo de destaque esteve no município de Rosário do Catete (SE), 

com magnitude de 278,21, indicando um elevado resultado proveniente da relação do valor 

obtido na produção vegetal, de acordo com as áreas destinadas a lavouras perenes ou 

temporárias. Isto aponta que tais áreas são altamente rentáveis do ponto de vista econômico 

(Tabela 4).  
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O indicador de produtividade da terra na produção animal também obteve o 

menor valor mínimo de 0,01 nos dois últimos anos, nos municípios Frei Martinho (PB) e 

Santa Inês (MA), respectivamente. O maior valor máximo foi de 212,60 para o município de 

Eusébio (CE). Tal resultado expressa um alto desempenho da relação do valor da produção 

animal para as áreas destinadas a pastagens no município. Com forte redução neste indicador, 

o ano de 2017 obteve seu máximo de apenas 1,11 no município de Morros (BA), 

representando uma significativa perda da produtividade, como também pode ser observado 

através do valor médio para este mesmo ano, de apenas 0,06 (Tabela 5). 

 O indicador do PIB per capita apresentou destaque para o município de São 

Francisco do Conde (BA), que obteve as maiores magnitudes nos três períodos estudados. 

Porém, os valores decresceram ao longo do período. Em 1999, o maior valor foi de R$ 

608.260,20; em 2006, de R$ 447.435,55; e em 2017, de R$ 323.77,73 (Tabela 4). São 

Francisco do Conde destaca-se também por ser o único município da região Nordeste a estar 

entre os dez municípios brasileiros com maiores PIB’s per capita, ocupando a sétima posição. 

Tais valores estão diretamente ligados à extração e indústria de refino de petróleo instalada 

no município, que atende a demandas nos estados vizinhos, além de exportar para os 

Estados Unidos, Argentina e países da Europa. Além disso, o elevado valor do PIB per 

capita está associado ao fato da população, neste município, ser relativamente pequena, de 

aproximadamente 39 mil habitantes, o que eleva a renda por indivíduo na análise deste 

indicador (IBGE, 2017). Contudo, sabe-se que o PIB é um modelo de quanto, em tese, cada 

cidadão participa na construção daquele valor. Porém, isto de fato não necessariamente acontece, 

pois em se tratando de uma atividade única, o valor adicionado não deve ser entendido como uma 

medida de partilhamento igualitária de riqueza entre a população.  

O menor valor mínimo esteve no estado do Maranhão, no município de Bacuri, 

com valor de R$ 1.958,54 em 1999. Nos anos de 2006 e 2017, os menores valores estiveram 

no estado da Bahia, em Mirante e Novo Triunfo, com valores de R$ 3.018,83 e de R$ 

3.484,47, respectivamente (Tabela 6). O município de Novo Triunfo está entre os dez 

menores PIB’s per capita do país, ocupando a primeira posição (IBGE, 2017). De um modo 

geral, os quatro indicadores expressaram valores altamente discrepantes entre seus mínimos e 

máximos, indicando as disparidades presente dentro da mesma região. 
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Tabela 3 - Estatísticas Descritivas do Indicador Biológico nos 

anos 1995/96, 2006 e 2017 

Indicador Biológico – BIO 

Anos Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

1995/96 

0,03 0,98 

0,43 0,20 Prata do Piauí 

(PI) 

Rio Largo 

(AL) 

2006 

0,02 1,00 

0,57 0,23 Frei Martinho 

(PB) 
Viçosa (RN) 

2017 

0,01 1,00 

0,37 0,25 Rosário do 

Catete (SE) 

Vitória de 

Santo Antão 

(PE) 
Fonte dos dados originais: Censos Agropecuários de 1995/96, 2006 e 2017.  

Elaboração própria. 

 

 

 

 

Tabela 4 - Estatísticas Descritivas do Indicador da Produtividade 

da terra na produção vegetal nos anos 1995/96, 2006 e 2017 

Indicador da Produtividade Vegetal - VEG 

Anos Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

1995/96 

0,12 63,19 

2,38 3,32 
Jussara (BA) 

São José do 

Ribamar (MA) 

2006 

0,01 177,15 

4,51 12,14 Belo Jardim 

(PE) 

São Vicente 

Ferrer (PE) 

2017 

0,01 278,21 

0,89 7,37 
Uruçuba (BA) 

Rosário do 

Catete (SE) 

Fonte dos dados originais: Censos Agropecuários de 1995/96, 2006 e 2017.  

Elaboração própria. 
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Tabela 5 - Estatísticas Descritivas do Indicador da Produtividade 

da terra na produção animal nos anos 1995/96, 2006 e 2017 

Indicador da Produtividade Animal - PEC 

Anos Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

1995/96 
0,02 180,15 

1,77 10,04 
Itaeté (BA) Caaporã (PB) 

2006 

0,01 212,6 

2,08 11,28 Frei Martinho 

(PB) 
Eusébio (CE) 

2017 

0,01 1,11 

0,06 0,09 Santa Inês 

(MA) 
Morros (MA) 

Fonte dos dados originais: Censos Agropecuários de 1995/96, 2006 e 2017.  

Elaboração própria. 

 

 

Tabela 6 - Estatísticas Descritivas do Indicador do PIB per 

capita nos anos 1999, 2006 e 2017 

Indicador do PIB per capita - PIB 

Anos Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

1999 

1.958,54 608.260,20 

7.422,38 17.195,97 
Bacuri (MA) 

São Francisco 

do Conde (BA) 

2006 

3.018,83 447.435,55 

8.021,42 13.830,31 
Mirante (BA) 

São Francisco 

do Conde (BA) 

2017 

3.484,47 323.767,73 

11.300,79 11.729,47 Novo Triunfo 

(BA) 

São Francisco 

do Conde (BA) 

Fonte dos dados originais: PIB per capita dos anos 1999, 2006 e 2017.  

Elaboração própria. 

 

4.1.2 Resultados para o Objetivo Específico C 

 

Ainda analisando os indicadores construídos, foi realizada a comparação dinâmica 

entre os anos do estudo para acompanhar a evolução, estagnação ou involução desses 

indicadores de degradação dos municípios por estado do Nordeste através da Taxa 

Geométrica de Crescimento (TGC), que estão representadas nas Tabelas 7, 8, 9 e 10. 

De acordo com os resultados, conclui-se que três dos quatro indicadores utilizados 

para avaliar a degradação ambiental apresentaram aumento do número de municípios com 

TGC negativas ou estagnadas entre 1995/96 (ou 1999) e 2016; 2006 e 2017, e entre 1995/96 
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(ou 1999) e 2017. Apenas o Indicador do PIB per capita (       obteve, para os três períodos 

estudados, o maior número de municípios com TGC positivas, ou seja, que apresentaram 

evolução ou melhora durante todo o período estudado (Tabela 10). É de se esperar tal 

resultado, visto que os valores da renda da população são ajustados anualmente, o que não 

significa necessariamente que tais ajustes sejam compatíveis diante das necessidades básicas 

da população e nem distribuídos de forma igualitária.  

Com relação ao Indicador Biológico (      , na primeira análise (1995/96 e 

2006), oito (8) estados evoluíram com seus resultados, com exceção de Alagoas. Nas análises 

seguintes, o quadro foi revertido e todos pioraram, ou seja, involuíram, indicando aumento da 

perda da cobertura vegetal de forma generalizada (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Número de Municípios e o percentual correspondente que tiveram uma redução 

da degradação (TGC > 0) e os que pioraram ou mantiveram o indicador estagnado (TGC ≤ 

0) nos períodos 1995/96 e 2016; 2006 e 2017, e entre 1995/96 e 2017 no Indicador 

Biológico (BIO) 

Indicador BIO 

Anos 1995/96/2006 2006/2017 1995/96/2017 

Estado TGC > 0 TGC ≤ 0 TGC > 0 TGC ≤ 0 TGC > 0 TGC ≤ 0 

AL 39 42% 53 58% 34 37% 58 63% 32 35% 60 65% 

BA 297 76% 94 24% 87 22% 304 78% 150 38% 241 62% 

CE 155 85% 27 15% 13 7% 169 93% 50 27% 132 73% 

MA 121 90% 14 10% 12 9% 123 91% 69 51% 66 49% 

PB 127 82% 27 18% 27 18% 127 82% 40 26% 114 74% 

PE 126 74% 44 26% 37 22% 133 78% 64 38% 106 62% 

PI 121 86% 20 14% 18 13% 123 87% 64 45% 77 55% 

RN 81 74% 28 26% 10 9% 99 91% 20 18% 89 82% 

SE 49 74% 17 26% 27 41% 39 59% 41 62% 25 38% 

Fontes dos dados originais: Censos Agropecuários em 1995/96, 2006 e 2017. 

Elaboração própria. 

 

Os Indicadores de Produtividade da terra na produção vegetal e na produção 

animal (      e        involuíram em todos os estados nos dois últimos períodos estudados, 

resultando em redução tanto da capacidade de produção das terras destinadas a produção 

agropecuária como do valor proveniente desta produção. Isto gera impacto negativo no IDA, 

que será mais adiante apresentado (Tabelas 8 e 9). 
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Tabela 8 - Número de Municípios e o percentual correspondente que tiveram uma redução da 

degradação (TGC > 0) e os que pioraram ou mantiveram o indicador estagnado (TGC ≤ 0) 

nos períodos 1995/96 e 2016; 2006 e 2017, e entre 1995/96 e 2017 no Indicador de 

produtividade da terra na produção vegetal (VEG) 

Indicador VEG 

Anos 1995/96/2006 2006/2017 1995/96/2017 

Estado TGC > 0 TGC ≤ 0 TGC > 0 TGC ≤ 0 TGC > 0 TGC ≤ 0 

AL 44 48% 48 52% 12 13% 80 87% 6 7% 86 93% 

BA 205 52% 186 48% 28 7% 363 93% 23 6% 368 94% 

CE 99 54% 83 46% 16 9% 166 91% 1 1% 181 99% 

MA 50 37% 85 63% 45 33% 90 67% 17 13% 118 87% 

PB 70 45% 84 55% 8 5% 146 95% 6 4% 148 96% 

PE 80 47% 90 53% 22 13% 148 87% 1 1% 169 99% 

PI 42 30% 99 70% 10 7% 131 93% 5 4% 136 96% 

RN 44 40% 65 60% 19 17% 90 83% 30 28% 79 72% 

SE 32 48% 34 52% 15 23% 51 77% 4 6% 62 94% 

Fontes dos dados originais: Censos Agropecuários em 1995/96, 2006 e 2017. 

Elaboração própria. 
 

 

 

Tabela 9 - Número de Municípios e o percentual correspondente que tiveram uma redução da 

degradação (TGC > 0) e os que pioraram ou mantiveram o indicador estagnado (TGC ≤ 0) 

nos períodos 1995/96 e 2016; 2006 e 2017, e entre 1995/96 e 2017 no Indicador de 

produtividade da terra na produção animal (PEC) 

Indicador PEC 

Anos 1995/96/2006 2006/2017 1995/96/2017 

Estado TGC > 0 TGC ≤ 0 TGC > 0 TGC ≤ 0 TGC > 0 TGC ≤ 0 

AL 49 53% 43 47% 0 0% 92 100% 1 1% 91 99% 

BA 229 59% 162 41% 1 0% 390 100% 0 0% 391 100% 

CE 72 40% 110 60% 3 2% 179 98% 0 0% 182 100% 

MA 63 47% 72 53% 2 1% 133 99% 5 4% 130 96% 

PB 76 49% 78 51% 0 0% 154 100% 1 1% 153 99% 

PE 56 33% 114 67% 0 0% 170 100% 1 1% 169 99% 

PI 45 32% 96 68% 1 1% 140 99% 0 0% 141 100% 

RN 53 49% 56 51% 0 0% 109 100% 0 0% 109 100% 

SE 39 59% 27 41% 1 2% 65 98% 0 0% 66 100% 

Fontes dos dados originais: Censos Agropecuários em 1995/96, 2006 e 2017. 

Elaboração própria. 
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Tabela 10 - Número de Municípios e o percentual correspondente que tiveram uma redução da 

degradação (TGC > 0) e os que pioraram ou mantiveram o indicador estagnado (TGC ≤ 0) nos 

períodos 1999 e 2016; 2006 e 2017, e entre 1999 e 2017 no Indicador do PIB per capita (PIB) 

Indicador PIB 

Anos 1999/2006 2006/2017 1999/2017 

Estado TGC > 0 TGC ≤ 0 TGC > 0 TGC ≤ 0 TGC > 0 TGC ≤ 0 

AL 37 40% 55 60% 90 98% 2 2% 88 96% 4 4% 

BA 271 69% 120 31% 363 93% 28 7% 368 94% 23 6% 

CE 107 59% 75 41% 174 96% 8 4% 172 95% 10 5% 

MA 128 95% 6 4% 124 92% 11 8% 135 100% 0 0% 

PB 94 61% 60 39% 151 98% 3 2% 141 92% 13 8% 

PE 90 53% 80 47% 165 97% 5 3% 154 91% 16 9% 

PI 97 69% 44 31% 138 98% 3 2% 141 100% 0 0% 

RN 83 76% 26 24% 98 90% 11 10% 101 93% 8 7% 

SE 43 65% 23 35% 52 79% 14 21% 55 83% 11 17% 

Fontes dos dados originais: PIB per capita dos municípios em 1999, 2006 e 2017. 

Elaboração própria. 

 

Tais resultados até aqui apresentados demonstram o avanço da degradação 

ambiental de forma generalizada na região Nordeste. É possível, por meio dessas 

informações, aprofundar os estudos nessas áreas a fim de reduzir o avanço da degradação, 

propondo políticas e ações mitigadoras deste problema.  

4.2 Modelagem do Índice de Degradação Ambiental (IDA) 

Nesta seção será apresentada a formação do Índice de Degradação Ambiental 

(IDA) a partir dos pesos obtidos para cada índice parcial.  

 

4.2.1 Resultados para o Objetivo Específico D 

 

Após apresentação dos resultados referentes aos Indicadores de Degradação 

Ambiental, os mesmos foram transformados em Índices Parciais de Degradação Ambiental 

(IPDA), sendo assim chamados: Índice Parcial Biológico (     ; Índice Parcial de 

Produtividade da terra na produção vegetal (     ; Índice Parcial de produtividade da terra na 

produção animal (     ; e Índice Parcial do PIB per capita (     . Faz-se necessário agora, 

conforme descrito na metodologia, encontrar os pesos referente a cada um desses IPDA. Para 

isto, foi utilizada a técnica de Programação Linear (PL). Dessa forma, inseriu-se as médias 
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dos índices parciais no software Lindo, para obter os pesos proporcionais a cada índice que 

indicará a melhor solução para o problema.  

Os pesos gerados pela PL para cada índice parcial foram: 0,20 para o Índice 

Parcial Biológico (     ; 0,30 para o Índice Parcial de Produtividade da terra na produção 

vegetal (     ; 0,20 para o Índice Parcial de produtividade da terra na produção animal        e 

0,30 para Índice Parcial do PIB per capita (    ). Os pesos encontrados obedeceram às 

restrições impostas e foram os mesmos aplicados para os três anos da pesquisa. Assim, a 

equação do IDA ficou definida da seguinte forma: 

                                                                      (8) 

Antes de analisar os resultados encontrados no IDA, estimou-se através de 

estatísticas descritivas os valores mínimos, máximos e médios dos IDA em cada um dos 1.440 

municípios estudados nos anos de 1995/96, 1999, 2006 e 2017. É possível constatar que, em 

média, o índice de degradação reduziu de 22,16% em 1995/96 para 20,76% em 2006 e 

evoluiu para 31,09% em 2017. Isto representa, em média, uma redução do nível de 

degradação geral da região Nordeste entre os anos 1995/96 e 2006, porém seguido por um 

aumento significativo de 2006 para 2017 (Tabela 11).  

Observa-se que os valores mínimos foram localizados nos municípios do estado 

de Pernambuco nos três anos, apresentando, em média, o percentual de 3,0% em Itapissuma 

no ano de 1995/96, seguido por 2,24% e 2,49% no município de Ipojuca nos anos de 2006 e 

2017. O ano de 2006 (Tabela 11), pois apresentou, além do menor valor mínimo, a menor 

média, que torna este ano, em termos gerais, o de mais baixo nível de degradação ambiental 

comparativamente aos demais anos da pesquisa. Isto poderá ser afirmado com mais detalhes 

nos resultados encontrados em seguida. 

Diante dos valores máximos, houve um aumento gradativo nos três períodos, de 

44,37% em 1995/96 no município de Prata do Piauí (PI), para 58,85% no ano de 2006 em 

Morros (MA) e atingindo o maior percentual de 81,80% em 2017 em São Tomé (RN) (Tabela 

11). Isto deixa evidente que o nível de degradação de um modo geral evoluiu neste intervalo 

de tempo na região Nordeste.  
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Tabela 11 - Estatísticas Descritivas para os IDA de 1995/96, 2006 e 

2017 estimados para os municípios da região Nordeste 

IDA 

(%) 
IDA Mínimo IDA Máximo Média 

Desvio 

Padrão 

1995/96 
3,00 44,37 

22,16 6,97 
Itapissuma (PE) Prata do Piauí (PI) 

2006 
2,24 58,85 

20,76 7,00 
Ipojuca (PE) Morros (BA) 

2017 
2,49 81,80 

31,09 14,31 
Ipojuca (PE) São Tomé (RN) 

Fontes dos dados originais: Censos Agropecuários de 1995/96, 2006 e 2017 e 

PIB per capita dos municípios em 1999, 2006 e 2017. 

 

Após aplicação da equação 8, os resultados do IDA foram gerados e apresentados 

nas Tabelas 12 e 13. Porém, devido a enorme quantidade de municípios utilizados nesta 

pesquisa, as informações dispostas englobam apenas cinquenta (50) municípios menos e mais 

degradados de acordo com os valores do IDA obtido para cada ano da pesquisa. 

Diante dos resultados encontrados, analisa-se os menores índices de degradação 

ambiental para todos os municípios do Nordeste nos três anos. De modo mais específico, 

verificando apenas os três primeiros colocados com menores valores do IDA, destaque-se a 

presença dos mesmos municípios nos dois primeiros anos. Em 1995/96 assume a primeira 

posição o município de Itapissuma (PE), com IDA de 3,0, seguido por Ipojuca (PE), com IDA 

de 3,10 e por São Francisco do Conde (BA), com IDA de 3,65. Em 2006, há apenas a 

inversão dos dois primeiros colocados, sendo em 1995/96 o menor IDA de 2,24 representado 

no município de Ipojuca (PE). Na sequência está Itapissuma (PE), com IDA de 4,33 e, em 

terceiro, novamente o município de São Francisco do Conde (BA), com IDA de 4,33. Dentre 

eles, somente o município de Ipojuca (PE) permaneceu no ranking dos três menores valores 

no ano de 2017, ocupando a primeira posição com IDA de 2,49, seguido por Cabo de Santo 

Agostinho (PE), com IDA de 4,67 e, por fim, Coruripe (AL), com IDA de 4, 84 (Tabela 12). 

Comparadas as médias para cada ano, observa-se que os valores do IDA 

elevaram-se mais rapidamente no ano de 2017 com relação ao ano base e ao ano de 2006. 

Destaca-se, por exemplo, a 50º posição neste quadro, que em 2017 ficou o município de 

Paripueira (AL), com IDA de 11,60, onde na mesma colocação para os outros anos o IDA foi 

significativamente menor. Em 1995/96, esteve Abreu e Lima (PE), com IDA de 8,62, e, em 

2006, no município de Pacatuba (SE), com IDA de 8,27. Conclui-se, mais uma vez que, de 

modo geral, a degradação foi maior no ano de 2017 em comparação aos anos anteriores por 

apresentar os valores mais expressivos do IDA (Tabela 12). 
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Ainda analisando este ranking, é possível observar que nos anos de 1995/96 e 

2017, observou-se que sete (7), dentre os nove (9) estados inseridos na região Nordeste (com 

exceção do Maranhão e Piauí) estão listados entre os menores índices de degradação, com 

destaque em 1995/96 para Pernambuco e Bahia com quatorze (14) e doze (12) municípios, 

respectivamente, que, juntos equivalem a 52% dessa amostra. Já no ano de 2006, os nove (9) 

estados constam na listagem, com participação relativamente uniforme entre eles. Em 2017, o 

estado de Pernambuco apresentou-se com maior número de municípios (12), seguido por 

Ceará (9), que juntos, contemplam 42% do total desta lista (Tabela 12). É pertinente ressaltar 

que a quantidade de municípios por estado não é exposta de forma equitativa, visto que cada 

estado apresenta número diferente de municípios (Tabela 3). Neste caso, é de se esperar que o 

estado da Bahia seja o mais visado, por ser formado pelo maior número de municípios dentre 

os estados da região. 

Tabela 12 - Ranking dos cinquenta (50) municípios com os menores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para os anos 1995/96, 2006 e 2017 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Estado Municípios IDA Estado Municípios IDA 

PE Itapissuma 3,00 PE       Ipojuca 2,24 PE Ipojuca  2,49 

PE Ipojuca 3,10 PE       

Itapissuma 

4,33 PE Cabo de Santo 

Agostinho  

4,67 

BA São Francisco 

do Conde  

3,65 BA São Francisco 

do Conde  

4,33 AL Coruripe  4,84 

BA Mucuri  3,85 SE       Rosário 

do Catete 

4,39 CE Eusébio  5,72 

PE Cabo de Santo 

Agostinho 

4,12 SE       

Laranjeiras 

4,40 SE Laranjeiras  7,03 

BA Sobradinho  4,21 BA Pojuca  4,52 BA Simões Filho  7,08 

SE Laranjeiras 4,92 BA São Desidério  4,56 PE Igarassu  7,16 

PB Caaporã 5,11 PE Cabo de 

Santo 

Agostinho 

4,60 CE Aquiraz 7,24 

CE Eusébio 5,22 BA Camaçari  4,63 RN Arês 7,30 

CE Maracanaú 5,25 PB       Caaporã 4,66 CE Maracanaú  7,34 

PE Igarassu 5,37 BA Dias d'Ávila  4,77 CE Horizonte  7,40 

PE Petrolândia 5,40 RN       Alto do 

Rodrigues 

4,78 PE Goiana  7,60 

RN Alto do 

Rodrigues 

5,55 SE Canindé de 

São Francisco 

4,90 PB Conde  7,66 

(Continua) 
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Tabela 12 - Ranking dos cinquenta (50) municípios com os menores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para os anos 1995/96, 2006 e 2017 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Estado Municípios IDA Estado Municípios IDA 

RN Arês 5,69 PE       

Petrolândia 

5,15 PE Jaboatão dos 

Guararapes  

8,04 

AL Marechal 

Deodoro 

5,78 BA Simões Filho  5,21 PB Lucena  8,15 

BA Barreiras (BA) 6,03 CE Maracanaú 5,28 PE Camutanga  8,23 

CE Horizonte 6,13 BA Mucuri  5,31 AL Junqueiro  8,93 

BA Pojuca  6,29 SE       

Japaratuba 

5,37 PB Mamanguape  9,44 

PB Pedras de 

Fogo 

6,38 AL São Miguel 

dos Campos 

5,50 RN São José de 

Mipibu 

9,57 

PE Camutanga 6,55 RN       Arês 5,65 AL Arapiraca  9,66 

RN Carnaubais 6,64 AL Marechal 

Deodoro 

5,82 PE Abreu e Lima  9,70 

PB Pilões 6,88 AL Coruripe 5,94 PE Itambé  9,93 

BA Dias d'Ávila  6,93 PB       Conde 6,04 AL Penedo  10,15 

BA Paulo Afonso  6,98 BA Paulo Afonso  6,27 AL Limoeiro de 

Anadia  

10,18 

CE Pacajus 7,11 PE       

Camutanga 

6,35 CE Pacajus  10,32 

SE Pacatuba 7,18 BA Sobradinho  6,56 BA Governador 

Mangabeira  

10,44 

BA São Desidério  7,19 BA Candeias  6,74 RN Goianinha 10,55 

PE Goiana 7,19 CE Eusébio 6,80 RN Canguaretama 10,57 

PB Borborema 7,20 CE Quixeré 6,90 CE São Gonçalo 

do Amarante  

10,57 

PB Lucena 7,25 PB       Alhandra 6,98 CE Limoeiro do 

Norte  

10,61 

SE Estância 7,34 MA       Tasso 

Fragoso 

7,20 CE Barbalha  10,68 

PE Rio Formoso 7,43 BA Jaborandi  7,25 RN Macaíba 10,69 

PE Jaboatão dos 

Guararapes 

7,44 RN       Mossoró 7,32 BA Mucugê  10,72 

BA Ilhéus  7,78 MA       Porto 

Franco 

7,40 PB Pedras de 

Fogo  

10,76 

PE Petrolina 7,80 RN       Felipe 

Guerra 

7,54 AL São Luís do 

Quitunde  

10,81 

BA Candeias  7,80 SE       Riachuelo 7,56 PB Rio Tinto  10,81 

BA Simões Filho  7,96 CE Icapuí 7,57 RN Mossoró 10,86 

PB Santa Rita 7,97 PB       Pedras de 

Fogo 

7,64 PE Glória do 

Goitá  

10,99 

(Continua) 
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Tabela 12 - Ranking dos cinquenta (50) municípios com os menores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para os anos 1995/96, 2006 e 2017 

(Conclusão) 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Estado Municípios IDA Estado Municípios IDA 

RN São Gonçalo 

do Amarante 

8,00 BA Barreiras  7,67 SE Itabaiana  11,07 

RN Felipe Guerra 8,09 BA Esplanada  7,72 PE Paudalho  11,16 

PE Chã de Alegria 8,13 SE       Siriri 7,73 BA Camaçari  11,18 

PE Joaquim 

Nabuco 

8,19 AL Delmiro 

Gouveia 

7,82 CE Pindoretama  11,21 

SE Rosário do 

Catete 

8,24 RN Governador 

Dix-Sept 

Rosado 

7,94 BA Alagoinhas  11,23 

RN Areia Branca 8,25 PE       Igarassu 7,98 PE Rio Formoso  11,24 

PE Primavera 8,33 PI       Uruçuí 8,01 SE Neópolis  11,26 

CE Aquiraz 8,36 PI       

Guadalupe 

8,01 PE Chã de 

Alegria  

11,37 

RN Baraúna 8,37 MA       Balsas 8,06 PB Sapé  11,40 

SE Japaratuba 8,40 PE       Jaboatão 

dos 

Guararapes 

8,14 RN Baraúna 11,48 

BA Camaçari  8,56 BA Formosa do 

Rio Preto  

8,15 SE Frei Paulo  11,55 

PE Abreu e Lima 8,62 SE       Pacatuba 8,27 AL Paripueira  11,60 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os resultados obtidos na pesquisa. 

Em se tratando agora dos maiores resultados, não houve, dentre os três primeiros 

colocados, repetição de municípios entre os anos. Em 1995/96, o município mais degradado 

foi Prata do Piauí (PI), com IDA de 44,37, seguido por Olho d'Água das Cunhãs (MA), com 

IDA de 43,50 e Manoel Vitorino (BA), com IDA de 42,64. Já no ano de 2006 apresentou o 

maior IDA no município de Morros (MA), com IDA de 58,85; Frei Martinho (PB), com IDA 

de 58,30 e Icatu (MA) com IDA de 57,98. Por fim, o ano de 2017 apresentou destaque para o 

estado de Rio Grande do Norte nos dois primeiros anos, com os município de São Tomé, com 

IDA de 81,80; e Pedro Avelino com IDA de 81,18; em terceiro colocado está Santa Cruz da 

Vitória (BA) com IDA de 81,09 (Tabela 13). 

De forma similar ao ranking anterior (Tabela 12), o ano de 2017 também 

apresentou os piores valores, chegando a 50º posição com o município de Piraí do Norte 

(BA), com IDA de 63,22, enquanto os demais anos apresentaram valores bem abaixo para a 

mesma colocação, sendo em 1995/96 o município de Mirinzal (MA), com IDA de 34,75 e, em 

2006, Ponto Novo (BA), com IDA de 34,61 (Tabela 13). Estas colocações refletem os valores 
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encontrados anteriormente nos indicadores de degradação ambiental, como este sendo o ano 

dos piores resultados. 

É possível observar que nos anos de 1995/96 e 2017, apenas cinco (5) estados 

aparecem com os maiores índices de degradação, com destaque, no ano base, para Maranhão 

com 28 municípios (correspondendo a mais da metade da amostra (56%)), seguido por Bahia 

com 15 municípios (30%) e, no último ano, destaca-se Bahia (18 municípios) e Paraíba (12 

municípios), que juntos têm participação de 60%. Já no ano de 2006, os 9 estados estão 

presentes, destacando-se novamente Maranhão (16) seguido por Bahia (14), ambos 

contemplando 60% do total apresentado (Tabela 13). Conforme mencionado anteriormente, a 

participação relativa de cada estado não deve ser comparada aos demais, visto que a 

quantidade de municípios é diferente para cada um, portanto, essas informações buscam 

apenas para destacar uma parcela dos resultados do IDA para toda a região. 

Tabela 13 - Ranking dos cinquenta (50) municípios com os maiores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para os anos 1995/96, 2006 e 2017  

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Estado Municípios IDA Estado Municípios IDA 

PI Prata do Piauí 44,37 MA Morros 58,85 RN São Tomé 81,80 

MA Olho d'Água das 

Cunhãs 

43,50 PB Frei Martinho 58,30 RN Pedro Avelino 81,18 

BA Manoel Vitorino 42,64 MA Icatu 57,98 BA Santa Cruz da 

Vitória 

81,09 

MA Morros 42,43 MA Santa Quitéria 

do Maranhão 

55,66 PB Frei Martinho 80,56 

MA Alto Parnaíba 42,19 MA Magalhães de 

Almeida 

51,66 RN Ruy Barbosa 79,56 

MA Vitorino Freire 41,94 PI Prata do Piauí 51,38 PB Camalaú 79,20 

MA Presidente 

Vargas 

41,89 BA Itanagra 51,16 BA Itapé 75,97 

MA Zé Doca 40,93 MA Rosário 50,37 PI Jacobina do 

Piauí 

74,46 

MA Dom Pedro 40,78 MA Presidente 

Vargas 

49,86 BA Gavião 71,83 

MA Igarapé Grande 40,14 BA Lagoa Real 49,15 BA Jussari 71,05 

MA Monção 39,99 BA Saubara 44,08 PB Catingueira 70,78 

MA Gonçalves Dias 39,98 CE General 

Sampaio 

43,96 PI Buriti dos 

Montes 

70,57 

BA Mirante 39,48 PE Toritama 43,53 BA Morpará 69,99 

MA Governador 

Eugênio Barros 

39,42 CE Itaitinga 42,56 PE Dormentes 69,65 

(Continua) 
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Tabela 13 - Ranking dos cinquenta (50) municípios com os maiores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para os anos 1995/96, 2006 e 2017 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Estado Municípios IDA Estado Municípios IDA 

BA Caldeirão 

Grande 

38,78 BA Mansidão 41,94 RN Caiçara do 

Rio do Vento 

69,26 

MA Arari 38,62 MA Guimarães 41,82 PB São João do 

Cariri 

69,18 

BA Riachão do 

Jacuípe 

38,61 AL Ouro Branco 41,72 PB Pombal 68,96 

BA Queimadas 38,46 MA Presidente Dutra 41,32 PB Soledade 68,76 

MA Afonso Cunha 38,30 PI Avelino Lopes 40,93 BA Buritirama 68,72 

BA Jussara 38,13 PE Belo Jardim 40,75 PI Coronel José 

Dias 

68,71 

MA Esperantinópolis 38,00 RN Pedro Avelino 39,66 PB Serra Branca 68,67 

BA Caetanos 37,97 PE Primavera 39,40 PI Lagoa do 

Barro do Piauí 

68,47 

BA Bom Jesus da 

Serra 

37,96 PI Jardim do 

Mulato 

39,37 BA Itapitanga 68,10 

PI Buriti dos 

Montes 

37,92 PI Barreiras do 

Piauí 

38,98 PB São José dos 

Cordeiros 

67,66 

MA Santa Helena 37,91 MA Olho d'Água das 

Cunhãs 

38,97 PE Terra Nova 67,19 

MA Nina Rodrigues 37,79 BA Bom Jesus da 

Serra 

38,49 BA Caatiba 67,19 

BA Pintadas 37,70 BA Lajedinho 38,40 PB São Mamede 67,02 

BA Pé de Serra 37,37 MA Presidente 

Juscelino 

38,25 PE Santa Cruz 66,32 

BA Iramaia 37,30 BA Caetanos 37,85 BA Floresta Azul 66,01 

PI Jacobina do 

Piauí 

36,71 SE Malhada dos 

Bois 

37,70 PE Verdejante 65,59 

MA São Benedito do 

Rio Preto 

36,58 MA Humberto de 

Campos 

37,59 BA Candeal 65,55 

MA João Lisboa 36,49 RN Pendências 37,57 PI Cristino 

Castro 

65,36 

MA Luís Domingues 36,48 BA Maetinga 37,35 PI São Félix do 

Piauí 

65,30 

AL Paulo Jacinto 36,25 AL Mar Vermelho 37,33 PB Sumé 65,29 

MA Cajapió 36,11 PI Coivaras 37,08 PI Parnaguá 65,28 

PB Brejo do Cruz 35,91 MA Mirinzal 37,01 PI São Miguel do 

Tapuio 

65,21 

MA Miranda do 

Norte 

35,89 MA São Francisco 

do Maranhão 

36,14 PB Nova 

Palmeira 

65,18 

MA Timbiras 35,84 MA Bequimão 36,14 PI Fartura do 

Piauí 

65,05 

(Continua) 
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Tabela 13 - Ranking dos cinquenta (50) municípios com os maiores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para os anos 1995/96, 2006 e 2017 

(Conclusão) 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Estado Municípios IDA Estado Municípios IDA 

MA Duque Bacelar 35,68 BA Guajeru 35,85 PB Santa Luzia 64,84 

MA Lima Campos 35,37 MA São Vicente 

Ferrer 

35,83 PI Queimada 

Nova 

64,62 

PI Capitão de 

Campos 

35,32 AL Maribondo 35,80 BA Ubatã 64,39 

BA Ipecaetá 35,23 SE Nossa Senhora 

do Socorro 

35,73 BA Marcionílio 

Souza 

64,36 

BA São Gabriel 35,19 BA Pé de Serra 35,36 PI Pio IX 64,28 

MA Viana 35,15 BA Itapetinga 35,29 BA Pau Brasil 64,23 

MA Vitória do 

Mearim 

35,06 BA Mirante 35,26 BA Jiquiriçá 63,74 

BA Souto Soares 35,04 BA Malhada de 

Pedras 

34,97 BA Aurelino Leal 63,57 

PB Ouro Velho 34,98 MA Duque Bacelar 34,83 RN Taboleiro 

Grande 

63,42 

MA Pastos Bons 34,76 AL Senador Rui 

Palmeira 

34,70 BA Coaraci 63,30 

BA Chorrochó 34,75 PI Paes Landim 34,65 BA Itagi 63,22 

MA Mirinzal 34,75 BA Ponto Novo 34,61 BA Piraí do Norte 63,22 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os resultados obtidos na pesquisa. 

Além dos rankings já apresentados, objetivando verificar de forma mais específica 

a situação por estado, as Tabelas 14 a 22 foram inseridas apresentando a hierarquia dos cinco 

(5) menores e dos cinco (5) maiores valores do IDA dos municípios de cada estado da região 

Nordeste. 

Alagoas teve o menor IDA de 4,84 no ano de 2017 (município de Coruripe). 

Porém, nas posições seguintes, os valores foram superiores às mesmas posições que nos anos 

anteriores, não sendo este ano considerado o menos degradado, mas sim o ano de 2006 apenas 

entre as menores médias, pois, ao verificar as maiores médias, os melhores resultados são para 

o ano de 1995/96 (Tabela 14). 

 

Tabela 14 - Ranking dos cinco (5) municípios com os menores e maiores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para o estado de Alagoas nos anos 1995/96, 2006 e 2017 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Município IDA Município IDA Município IDA 

AL Marechal Deodoro 5,78 São Miguel dos 

Campos 

5,50 Coruripe  4,84 

(Continua) 
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Tabela 14 - Ranking dos cinco (5) municípios com os menores e maiores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para o estado de Alagoas nos anos 1995/96, 2006 e 2017 

(Conclusão) 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Município IDA Município IDA Município IDA 

AL São Miguel dos 

Campos 

9,01 Marechal Deodoro 5,82 Junqueiro  8,93 

AL Olho d'Água do 

Casado 

10,15 Coruripe 5,94 Arapiraca  9,66 

AL Belém 10,78 Delmiro Gouveia 7,82 Penedo  10,15 

AL Jaramataia 11,46 Feliz Deserto 8,67 Limoeiro de 

Anadia  

10,18 

 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Município IDA Município IDA Município IDA 

AL Paulo Jacinto 36,25 Ouro Branco 41,72 Piaçabuçu  57,26 

AL Maragogi 34,58 Mar Vermelho 37,33 Maribondo  45,87 

AL Campo Grande 34,21 Maribondo 35,80 Paulo Jacinto  43,97 

AL Quebrangulo 32,16 Senador Rui 

Palmeira 

34,70 Mar Vermelho  42,14 

AL Mar Vermelho 30,78 Tanque d'Arca 34,40 Santana do Mundaú  40,79 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os resultados obtidos na pesquisa. 

No estado da Bahia, destaca-se novamente o município de São Francisco do 

Conde, que obteve o melhor IDA (menor resultado) nos anos 1995/96 e 2006, ou seja, o 

município além de manter o melhor resultado no indicador do PIB per capita de toda a região 

Nordeste, ainda possui baixo índice de degradação na análise de ponderação dos quatro 

índices parciais que compõem o IDA. Em 2017, o município não se destacou. Porém, ainda 

manteve bons resultados comparados aos demais municípios do estado. O valor mínimo do 

IDA de 7,08 cresceu significativamente no ano de 2017 no município de Simões Filho, 

indicando que, de modo geral, houve uma elevação da degradação para todo o estado, o que 

também pode ser comprovado com máximo valor no IDA dentre os maiores para este mesmo 

ano em Santa Cruz da Vitória com IDA de 81,09, seguido por valores superiores comparado 

as mesmas posições nos anos anteriores (Tabela 15). 
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Tabela 15 - Ranking dos cinco (5) municípios com os menores e maiores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para o estado da Bahia nos anos 1995/96, 2006 e 2017 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Municípios IDA Municípios IDA 

BA São Francisco do 

Conde  

3,65 São Francisco do 

Conde  

4,33 Simões Filho 7,08 

BA Mucuri  3,85 Pojuca  4,52 Governador 

Mangabeira  

10,44 

BA Sobradinho  4,21 São Desidério  4,56 Mucugê  10,72 

BA Barreiras  6,03 Camaçari  4,63 Camaçari  11,18 

BA Pojuca  6,29 Dias d'Ávila  4,77 Alagoinhas  11,23 

 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Municípios IDA Municípios IDA 

BA Manoel Vitorino  42,64 Itanagra  51,16 Santa Cruz da 

Vitória  

81,09 

BA Mirante  39,48 Lagoa Real  49,15 Itapé  75,97 

BA Caldeirão Grande  38,78 Saubara  44,08 Gavião  71,83 

BA Riachão do Jacuípe  38,61 Mansidão  41,94 Jussari  71,05 

BA Queimadas  38,46 Bom Jesus da Serra  38,49 Morpará  69,99 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os resultados obtidos na pesquisa. 

O estado do Ceará mantém quatro (4) municípios em posição de destaque com 

menores índices de degradação nos três anos, são eles Aquiraz, Eusébio, Maracanaú e 

Pacajus. Conforme esperado, os valores do IDA elevaram-se gradativamente ao longo dos 

anos da pesquisa (Tabela 16).  

 

Tabela 16 - Ranking dos cinco (5) municípios com os menores e maiores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para o estado do Ceará nos anos 1995/96, 2006 e 2017 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Municípios IDA Municípios IDA 

CE Eusébio 5,22 Maracanaú 5,28 Eusébio  5,72 

CE Maracanaú 5,25 Eusébio 6,80 Aquiraz  7,24 

CE Horizonte 6,13 Quixeré 6,90 Maracanaú  7,34 

CE Pacajus 7,11 Icapuí 7,57 Horizonte  7,40 

CE Aquiraz 8,36 Pacajus 9,33 Pacajus  10,32 

 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Municípios IDA Municípios IDA 

CE Moraújo 30,32 General Sampaio 43,96 Arneiroz  60,56 

CE Catarina 28,21 Itaitinga 42,56 Icapuí  58,32 

CE Tarrafas 27,81 Groaíras 33,52 Solonópole  57,99 

CE Tamboril 26,84 Granja 32,10 Guaramiranga  57,15 

CE Araripe 26,69 Miraíma 31,85 Irauçuba  55,52 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os resultados obtidos na pesquisa. 
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O Maranhão é um dos estados que não está presente na listagem dos cinquenta 

(50) municípios com menores valores do IDA para os anos de 1995/96 e 2017 e com a 

participação de apenas três (3) municípios (os mesmos estão na Tabela 17) no ano de 2006 

(Tabela 12). Em contrapartida, dentre os maiores valores do IDA, o estado tem destaque 

principalmente no ano 1995/96, com participação maior que 50% (28 municípios) (Tabela 

13). O estado expõe um resultado atípico dos demais, pois se tratando dos menores valores do 

IDA, o ano base apresenta os maiores resultados (município de Açailândia com IDA de 

15,50), seguido por uma melhora no ano de 2006, visto através da redução do IDA neste ano, 

seguido por um aumento no ano de 2017, porém ainda menor que no primeiro ano. Já 

analisando os maiores resultados do IDA, o ano de 2006 tem as maiores médias, seguido por 

2017 e, por último, o ano base (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Ranking dos cinco (5) municípios com os menores e maiores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para o estado do Maranhão nos anos 1995/96, 2006 e 2017 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Municípios IDA Municípios IDA 

MA Açailândia  15,50       Tasso Fragoso 7,20 São José de 

Ribamar  

12,14 

MA São Raimundo das 

Mangabeiras  

15,64       Porto Franco 7,40 Presidente 

Juscelino  

14,03 

MA Estreito  16,81       Balsas 8,06 Barreirinhas  14,28 

MA Balsas  16,88       São Raimundo 

das Mangabeiras 

10,49 Turiaçu  14,86 

MA Coelho Neto  17,20       Imperatriz 11,75 São Bento  15,42 

 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Municípios IDA Municípios IDA 

MA Olho d'Água das 

Cunhãs  

43,50       Morros 58,85 João Lisboa  55,44 

MA Morros  42,43       Icatu 57,98 Governador 

Archer  

55,28 

MA Alto Parnaíba  42,19       Santa Quitéria 

do Maranhão 

55,66 Paulo Ramos  54,10 

MA Vitorino Freire  41,94       Magalhães de 

Almeida 

51,66 Olho d'Água das 

Cunhãs  

51,59 

MA Presidente Vargas  41,89       Rosário 50,37 Pindaré-Mirim  49,86 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os resultados obtidos na pesquisa. 

Dentre os menores resultados, o melhor ano foi de 2006 para o estado da Paraíba, 

seguido por 1995/96 e depois, 2017. Porém, vale destacar que no ano de 2006 os valores 

médios rapidamente cresceram ultrapassando a partir da terceira posição a média obtida em 

1995/96 (município de Pilões, com IDA de 6,88). Dentre os maiores resultados, 2017 foi o 
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pior ano, seguido por 2006 e 1995/96. Mas, neste caso, o ano de 2006, a partir da segunda 

posição, apresentou os menores resultados comparativamente aos outros anos. 

 

Tabela 18 - Ranking dos cinco (5) municípios com os menores e maiores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para o estado da Paraíba nos anos 1995/96, 2006 e 2017 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Municípios IDA Municípios IDA 

PB Caaporã 5,11       Caaporã 4,66 Conde  7,66 

PB Pedras de Fogo 6,38       Conde 6,04 Lucena  8,15 

PB Pilões 6,88       Alhandra 6,98 Mamanguape  9,44 

PB Borborema 7,20       Pedras de Fogo 7,64 Pedras de Fogo  10,76 

PB Lucena 7,25       Campina Grande 9,54 Rio Tinto  10,81 

 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Municípios IDA Municípios IDA 

PB Brejo do Cruz 35,91 Frei Martinho 58,30 Frei Martinho 80,56 

PB Ouro Velho 34,98 Solânea 33,43 Camalaú 79,20 

PB Água Branca 33,11 Araruna 29,98 Catingueira 70,78 

PB Olivedos 32,79 São Sebastião do 

Umbuzeiro 

28,56 São João do Cariri 69,18 

PB Junco do Seridó 32,71 Santa Luzia 27,88 Pombal 68,96 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os resultados obtidos na pesquisa. 

Pernambuco teve os melhores resultados no ano de 1995/96, pois apesar de não 

apresentar o menor valor IDA na primeira posição, é visto que, nas posições seguintes, este 

ano lidera com menores percentuais dentre os demais (Tabela 19). O estado também é 

destaque por possuir os municípios com menores valores do IDA para toda a região Nordeste 

nos três anos, conforme visto na Tabela 13. 

 

Tabela 19 - Ranking dos cinco (5) municípios com os menores e maiores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para o estado de Pernambuco nos anos 1995/96, 2006 e 2017 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Municípios IDA Municípios IDA 

PE Itapissuma 3,00       Ipojuca 2,24 Ipojuca  2,49 

PE Ipojuca 3,10       Itapissuma 4,33 Cabo de Santo 

Agostinho  

4,67 

PE Cabo de Santo 

Agostinho 

4,12       Cabo de Santo 

Agostinho 

4,60 Igarassu  7,16 

PE Igarassu 5,37       Petrolândia 5,15 Goiana  7,60 

PE Petrolândia 5,40       Camutanga 6,35 Jaboatão dos 

Guararapes  

8,04 

(Continua) 
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Tabela 19 - Ranking dos cinco (5) municípios com os menores e maiores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para o estado de Pernambuco nos anos 1995/96, 2006 e 2017 

(Conclusão) 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Municípios IDA Municípios IDA 

PE Frei Miguelinho 28,92       Toritama 43,53 Dormentes  69,65 

PE Cumaru 28,53       Belo Jardim 40,75 Terra Nova  67,19 

PE Caetés 27,38       Primavera 39,40 Santa Cruz  66,32 

PE Águas Belas 27,07       Vertente do Lério 33,00 Verdejante  65,59 

PE Passira 26,47       Joaquim Nabuco 32,94 Parnamirim  62,54 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os resultados obtidos na pesquisa. 

Dentre os menores resultados, o ano de 2006 obtém melhor resultado comparado 

aos demais anos no estado do Piauí. Porém, ao verificar os maiores resultados, o melhor ano é 

1995/96, por possuir as menores médias de degradação ambiental (Tabela 20). 

Tabela 20 - Ranking dos cinco (5) municípios com os menores e maiores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para o estado do Piauí nos anos 1995/96, 2006 e 2017 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Municípios IDA Municípios IDA 

PI Guadalupe 8,69       Uruçuí 8,01 Baixa Grande do 

Ribeiro  

11,85 

PI Picos 15,21       Guadalupe 8,01 Água Branca  14,01 

PI Floriano 16,06       Fronteiras 9,18 Picos  14,02 

PI União 16,07       Picos 9,40 Parnaíba  14,17 

PI Parnaíba 16,62       Bom Jesus 10,82 Canto do Buriti  18,14 

 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Municípios IDA Municípios IDA 

PI Prata do Piauí 44,37       Prata do Piauí 51,38 Jacobina do Piauí  74,46 

PI Buriti dos Montes 37,92       Avelino Lopes 40,93 Buriti dos Montes  70,57 

PI Jacobina do Piauí 36,71       Jardim do 

Mulato 

39,37 Coronel José Dias  68,71 

PI Capitão de 

Campos 

35,32       Barreiras do 

Piauí 

38,98 Lagoa do Barro do 

Piauí  

68,47 

PI Queimada Nova 33,92       Coivaras 37,08 Cristino Castro  65,36 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os resultados obtidos na pesquisa. 

Semelhante ao estado do Piauí, o Rio Grande do Norte obteve os menores índices 

de degradação no ano de 2006. Porém, dentre os piores valores, o ano de 1995/96 foi o que 

apresentou menores resultados. É possível observar que no ano de 2017 o IDA máximo foi 

significativamente maior que nos outros anos, representando mais que o dobro do valor 

máximo no ano de 2006, e se tornando o estado com município que possui o pior IDA de toda 

a região Nordeste (Tabela 21). 



84 
 

Tabela 21 - Ranking dos cinco (5) municípios com os menores e maiores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para o estado do Rio Grande do Norte nos anos 1995/96, 2006 e 2017 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Municípios IDA Municípios IDA 

RN Alto do Rodrigues 5,55       Alto do Rodrigues 4,78 Arês 7,30 

RN Arês 5,69       Arês 5,65 São José de Mipibu 9,57 

RN Carnaubais 6,64       Mossoró 7,32 Goianinha 10,55 

RN São Gonçalo do 

Amarante 

8,00       Felipe Guerra 7,54 Canguaretama 10,57 

RN Felipe Guerra 8,09       Governador Dix-

Sept Rosado 

7,94 Macaíba 10,69 

 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Municípios IDA Municípios IDA 

RN Lagoa de Pedras 32,76       Pedro Avelino 39,66 São Tomé 81,80 

RN Santana do Matos 29,65       Pendências 37,57 Pedro Avelino 81,18 

RN Espírito Santo 29,49       Areia Branca 33,55 Ruy Barbosa 79,56 

RN Nova Cruz 29,45       Viçosa 32,94 Caiçara do Rio do 

Vento 

69,26 

RN Serrinha 28,94       Pedra Preta 31,25 Taboleiro Grande 63,42 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os resultados obtidos na pesquisa. 

Sergipe é o estado com menor número de municípios da região Nordeste. O 

estado apresentou o melhor resultado no ano de 2006 com relação aos menores valores do 

IDA, mas que dentre as maiores médias os melhores resultados pertencem ao ano de 1995/96. 

Tabela 22 - Ranking dos cinco (5) municípios com os menores e maiores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para o estado de Sergipe nos anos 1995/96, 2006 e 2017 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Municípios IDA Municípios IDA 

SE Laranjeiras 4,92       Rosário do 

Catete 

4,39 Laranjeiras  7,03 

SE Pacatuba 7,18       Laranjeiras 4,40 Itabaiana  11,07 

SE Estância 7,34       Canindé de São 

Francisco 

4,90 Neópolis  11,26 

SE Rosário do Catete 8,24       Japaratuba 5,37 Frei Paulo  11,55 

SE Japaratuba 8,40       Riachuelo 7,56 Japoatã  12,07 

 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Municípios IDA Municípios IDA 

SE Cumbe 34,40       Malhada dos 

Bois 

37,70 Pirambu  52,06 

SE São Francisco 32,69       Nossa Senhora 

do Socorro 

35,73 Malhada dos Bois  48,51 

SE Santana do São 

Francisco 

32,01       Santa Rosa de 

Lima 

33,63 Brejo Grande  41,27 

(Continua) 
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Tabela 22 - Ranking dos cinco (5) municípios com os menores e maiores valores percentuais 

obtidos pelo IDA para o estado de Sergipe nos anos 1995/96, 2006 e 2017 

(Conclusão) 

Anos 1995/96 2006 2017 

Estado Municípios IDA Municípios IDA Municípios IDA 

SE Cedro de São João 31,86       Cedro de São 

João 

31,40 São Francisco  40,99 

SE Malhada dos Bois 27,53       Neópolis 31,09 General Maynard  36,41 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os resultados obtidos na pesquisa. 

4.2.2 Resultados para o Objetivo Específico E 

 

Os índices parciais foram submetidos à análise em Níveis de Degradação 

obedecendo aos cálculos apresentados na metodologia, que posteriormente será aplicado ao 

IDA. Dessa forma, a análise em torno da média e do desvio padrão gerados para os quatro 

índices estão apresentados na Tabela 23. 

Os valores estatísticos gerados foram os mesmos para os três anos da pesquisa. 

Assim sendo, os índices podem ser analisados de forma conjunta na subdivisão por Níveis de 

Degradação. Os dados observados referem-se ao número de municípios pertencente a cada 

nível em cada ano. 

A primeira observação de destaque na Tabela 23, é que nos três primeiros índices 

o número de municípios cresceu significativamente nos níveis Muito Alto (MA) e Alto (AL) 

no ano de 2017, e consequentemente reduzindo esse percentual nos níveis Médio (MD) e 

Baixo (BX). Com exceção apenas do Índice Parcial do PIB per capita        que ocorreu o 

processo inverso, concentrando a maior quantidade dos municípios nos níveis mais baixos, 

considerados menos degradantes de acordo com os demais. 

Tratando-se inicialmente do primeiro índice, o Parcial Biológico        concentrou 

o maior número de municípios em nível Médio nos três anos. Porém, com aumento 

significativo de municípios nos Níveis Muito Alto e Alto no ano de 2017, o que é 

preocupante, pois tal índice avalia a cobertura vegetal, que pode estar sendo gravemente 

utilizada de forma inapropriada para produção alimentar e geração de renda. Outro fator que 

reforça tal diagnóstico é não haver municípios com níveis baixos de degradação em nenhum 

ano (Tabela 23). 

O Índice Parcial de Produtividade da terra na produção vegetal        que avalia a 

produção vegetal com relação as áreas destinadas a lavouras, obteve para o ano de 1995/96, 

96,5% (1.390) dos municípios com nível baixo de degradação, resultado considerado muito 

bom para a pesquisa, pois indica que naquele ano a degradação foi a menor em termos 
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percentuais diante da avaliação aplicada neste estudo. O ano de 2006 conseguiu manter um 

bom resultado, concentrando 85,5% (1.232) do total também em nível BX. Em contrapartida, 

no ano de 2017, houve uma inversão, pois apenas 37,7% (543) manteve-se em nível BX. O 

nível MD passou a compor o segundo maior número de municípios para este ano (370 

municípios – 25,69%), seguido pelo nível MA ocupado por 23,05% dos municípios (332), 

saindo de apenas 43 em 2006 para 332 em 2017, resultado aproximadamente sete vezes maior 

(Tabela 23).  

De forma similar ao índice anterior, o Índice Parcial de produtividade da terra na 

produção animal        comportou substancialmente o maior número de municípios em nível 

BX para os dois primeiros anos, com 97,22% (1.400) em 1996 e 95,48% (1.375) em 2006. Já 

no ano de 2017, o quadro foi revertido, pois a maior concentração esteve no nível MA, com 

40,14% (578), seguido pelo nível MD com 27,7% (399) e BX com 18,61% (268) (Tabela 23). 

Por fim, Índice Parcial do PIB per capita        que contrariamente aos demais 

índices apresentou maior participação no nível AL com 39,58% (570) e 45,69% (658) para os 

anos de 1999 e 2006, respectivamente. Já no ano de 2017, a maior taxa esteve no nível MD 

com 893 municípios (62%), seguido pelo nível BX com 404 (28,05%) (Tabela 23).  

 

Tabela 23 - Número de Municípios e Participação Relativa em cada Nível de Degradação 

para os quatro Índices Parciais nos anos 1995/96, 1999, 2006 e 2017 

Níveis de Degradação - Índice Parcial 

Biológico  

1995/96 2006 2017 

Nº Municípios e Percentual (%) Relativo 

Muito Alto  Y > 34,88 86 5,97% 60 4,17% 275 19,10% 

Alto 17,51 < Y  ≤ 34,88 271 18,82% 132 9,17% 388 26,94% 

Médio 0,15 < Y  ≤ 17,51 1.083 75,21% 1.248 86,67% 777 53,96% 

Baixo Y ≥ 0,15 0 0% 0 0% 0 0% 

         

Níveis de Degradação - Índice Parcial de 

Produtividade da terra na produção 

vegetal 

1995/96 2006 2017 

Nº Municípios e Percentual (%) Relativo 

Muito Alto  Y > 27,69 1 0,07% 43 2,99% 332 23,06% 

Alto 17,85 < Y  ≤ 27,69 5 0,35% 36 2,50% 195 13,54% 

Médio 8,01 < Y  ≤ 17,85 44 3,06% 129 8,96% 370 25,69% 

Baixo  Y ≥ 8,01 1.390 96,53% 1.232 85,56% 543 37,71% 

 
Níveis de Degradação - Índice Parcial de 

produtividade da terra na produção 

animal  

1995/96 2006 2017 

Nº Municípios e Percentual (%) Relativo 

Muito Alto Y > 46,26 0 0% 7 0,49% 578 40,14% 

 (Continua) 
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Tabela 23 - Número de Municípios e Participação Relativa em cada Nível de Degradação para 

os quatro Índices Parciais nos anos 1995/96, 1999, 2006 e 2017 

(Conclusão) 

Níveis de Degradação - Índice Parcial de 

produtividade da terra na produção 

animal  

1995/96 2006 2017 

Nº Municípios e Percentual (%) Relativo 

Alto 28,84 < Y  ≤ 46,26 5 0,35% 3 0,21% 195 13,54% 

Médio 11,42 < Y  ≤ 28,84 35 2,43% 55 3,82% 399 27,71% 

Baixo Y ≥ 11,42 1.400 97,22% 1.375 95,49% 268 18,61% 

 

Níveis de Degradação - Índice Parcial do 

PIB per capita  

1999 2006 2017 

Nº Municípios e Percentual (%) Relativo 

Muito Alto Y > 68,47 429 29,79% 240 16,67% 2 0,14% 

Alto 49,10 < Y  ≤ 68,37 570 39,58% 658 45,69% 141 9,79% 

Médio 29,83 < Y  ≤ 49,10 317 22,01% 413 28,68% 893 62,01% 

Baixo  Y ≥ 29,83 124 8,61% 129 8,96% 404 28,06% 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os resultados obtidos na pesquisa. 

 

4.2.3 Resultados para Objetivo Específico F 

 

Diante deste objetivo, a avaliação será feita do IDA por meio da subdivisão em 

níveis: Muito Alto, Alto, Médio e Baixo. Tal análise foi realizada para os três anos com os 

valores estabelecidos de acordo com a média e desvio padrão que irão definir os limites entre 

os níveis que estão apresentados na Tabela 24. Assim estabelecidos, os municípios devem 

estar contidos dentro dos limites impostos para cada nível. 

Para o ano base do estudo, mais da metade dos municípios estiveram contidos no 

Nível MD (55,63%), seguido pelo Nível AL (30,97%). O mesmo cenário foi mantido no ano 

de 2006 (Nível MD – 64,17% e Nível AL – 20,42%). Porém, neste ano, os resultados foram 

melhores, pois houve uma redução do número de municípios em Nível AL, e aumento deste 

número em níveis mais baixos de degradação ambiental. O ano de 2017 evidenciou os dados 

mais alarmantes, pois cresceu significativamente o percentual nos Níveis AL de MA de 

degradação, tornando este o pior ano da pesquisa. A maioria dos municípios ainda se manteve 

no Nível MD (34,44%), porém com significativa redução comparado aos anos anteriores e, 

bem próximo a este nível, esteve o Nível MA com 31,04% dos municípios, seguido pelo 

Nível AL (28,06%).  
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Tabela 24 - Níveis de degradação subdivididos de acordo com valores estatísticos 

estabelecidos para análise do IDA 

Níveis de Degradação 
1995/96 2006 2017 

Nº Municípios e % Relativo 

Muito Alto IDA > 35,70 38 2,64% 42 2,92% 447 31,04% 

Alto 24,67 < IDA ≤ 35,70 446 30,97% 294 20,42% 404 28,06% 

Médio 13,64 < IDA ≤ 24,67 801 55,63% 924 64,17% 496 34,44% 

Baixo IDA ≥ 13,64 155 10,76% 180 12,50% 93 6,46% 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os resultados obtidos na pesquisa. 

A Tabela 25 expressa a quantidade e o respectivo percentual de municípios em 

cada nível de degradação para todos os estados nordestinos. A maioria dos estados evidenciou 

um avanço da degradação ao longo de todo o período, com exceção de Bahia, Maranhão e 

Paraíba que tiveram uma redução do número de municípios nos níveis mais críticos de 

degradação entre os anos 1995/96 a 2006 (ver Mapas 7, 8, 13, 14, 16 e 17). Porém, em 

seguida, todos os estados exibiram um aumento expressivo nos Níveis Alto e Muito Alto no 

intervalo dos anos de 2006 para 2017.  

No ano de 1995/96 a maior parte dos estados concentrou a maioria dos seus 

municípios no Nível MD de degradação, com exceção apenas dos estados do Maranhão e 

Piauí, com maior número em Nível AL. O ano de 2006 apresentou-se de forma semelhante ao 

ano base, com todos os estados predominantemente representados no Nível MD, havendo, 

porém, com uma maior dispersão para os outros níveis. Por fim, o ano de 2017 desconfigurou 

a sequência que até então vinha sendo apresentada, pois seus dados mostraram-se bastante 

pulverizados. De forma unânime, o número de municípios no Nível MA cresceu em todos os 

estados e reduziu o número nos Níveis MD e BX. Dentre os estados com maior número de 

municípios em Nível MA, destaca-se Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte. Os demais estados 

tiveram o maior contingente de municípios no Nível MD (Tabela 25). 

Esses dados são reflexos dos valores encontrados anteriormente nos IPDA, pois a 

trajetória manteve uma similaridade, assim como a proporção de municípios em cada nível ao 

longo dos anos da pesquisa. Por meio dos Mapas 4 a 30 é possível observar a evolução da 

degradação em todos os estados do Nordeste de acordo com o IDA. 

Tabela 25 - Subdivisão do IDA em níveis Muito Alto (MA); Alto (AL); Médio 

(MD) e Baixo (BX) para todos os Estados da região Nordeste 

Estados Níveis 
Anos 

1995/96 2006 2017 

Alagoas 
Muito Alto 1 1,09% 3 3,26% 11 11,96% 

Alto 7 7,61% 29 31,52% 33 35,87% 

(Continua) 
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Tabela 25 - Subdivisão do IDA em níveis Muito Alto (MA); Alto (AL); Médio 

(MD) e Baixo (BX) para todos os Estados da região Nordeste 

(Conclusão) 

Estados Níveis 
Anos 

1995/96 2006 2017 

 

Médio 73 79,35% 47 51,09% 36 39,13% 

Baixo 11 11,96% 13 14,13% 12 13,04% 

Bahia 

Muito Alto 11 2,81% 9 2,30% 196 50,13% 

Alto 159 40,66% 103 26,34% 111 28,39% 

Médio 185 47,31% 230 58,82% 72 18,41% 

Baixo 36 9,21% 49 12,53% 12 3,07% 

Ceará 

Muito Alto 0 0% 2 1,10% 22 12,09% 

Alto 29 15,93% 24 13,19% 51 28,02% 

Médio 130 71,43% 134 73,63% 95 52,20% 

Baixo 23 12,64% 22 12,09% 14 7,69% 

Maranhão 

Muito Alto 22 16,30% 15 11,11% 34 25,19% 

Alto 96 71,11% 41 30,37% 46 34,07% 

Médio 17 12,59% 70 51,85% 54 40,00% 

Baixo 0 0% 9 6,67% 1 0,74% 

Paraíba 

Muito Alto 1 0,65% 1 0,65% 47 30,52% 

Alto 29 18,83% 7 4,55% 41 26,62% 

Médio 108 70,13% 130 84,42% 58 37,66% 

Baixo 16 10,39% 16 10,39% 8 5,19% 

Pernambuco 

Muito Alto 0 0% 3 1,76% 33 19,41% 

Alto 16 9,41% 13 7,65% 41 24,12% 

Médio 116 68,24% 128 75,29% 75 44,12% 

Baixo 38 22,35% 26 15,29% 21 12,35% 

Piauí 

Muito Alto 3 2,13% 5 3,55% 64 45,39% 

Alto 79 56,03% 62 43,97% 38 26,95% 

Médio 58 41,13% 66 46,81% 38 26,95% 

 
Baixo 1 0,71% 8 5,67% 1 0,71% 

Rio Grande do 

Norte 

Muito Alto 0 0% 2 1,83% 35 32,11% 

Alto 23 21,10% 11 10,09% 28 25,69% 

Médio 70 64,22% 75 68,81% 33 30,28% 

Baixo 16 14,68% 21 19,27% 13 11,93% 

Sergipe 

Muito Alto 0 0% 2 3,03% 5 7,58% 

Alto 8 12,12% 4 6,06% 15 22,73% 

Médio 44 66,67% 44 66,67% 35 53,03% 

Baixo 14 21,21% 16 24,24% 11 16,67% 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

De forma mais nítida, os mapas demonstram o avanço da degradação em todos os 

estados ao longo do período estudado. O ano de 2017 foi nitidamente o que evidenciou maior 

grau de degradação em todos os estados, com grande discrepância em comparação aos anos 
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anteriores. É preocupante o avanço da degradação no território nordestino, resultado da erosão 

acelerada do solo, degradação da terra e desertificação associadas à perda de cobertura 

vegetal, mesmo diante de tantas políticas e métodos propostos e aplicados para reverter este 

quadro. 

 

 



91 

 

Mapa 4 - Estado de Alagoas subdividido em Níveis de Degradação no ano de 1995/96 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 5 - Estado de Alagoas subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2006 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 6 - Estado de Alagoas subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2017 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 7 - Estado da Bahia subdividido em Níveis de Degradação no ano de 1995/96 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 8 - Estado da Bahia subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2006 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 9 - Estado da Bahia subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2017 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 10 - Estado do Ceará subdividido em Níveis de Degradação no ano de 1995/96 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 11 - Estado do Ceará subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2006 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 12 - Estado do Ceará subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2017 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 13 - Estado do Maranhão subdividido em Níveis de Degradação no ano de 1995/96 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 14 - Estado do Maranhão subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2006 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 15 - Estado do Maranhão subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2017 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 16 - Estado da Paraíba subdividido em Níveis de Degradação no ano de 1995/96 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 17 - Estado da Paraíba subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2006 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 18 - Estado da Paraíba subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2017 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 19 - Estado de Pernambuco subdividido em Níveis de Degradação no ano de 1995/96 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 20 - Estado de Pernambuco subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2006 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 21 - Estado de Pernambuco subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2017 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 22 - Estado do Piauí subdividido em Níveis de Degradação no ano de 1995/96 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 23 - Estado do Piauí subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2006 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 24 - Estado do Piauí subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2017 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

Mapa 25 - Estado do Rio Grande do Norte subdividido em Níveis de Degradação no ano de 1995/96 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 26 - Estado do Rio Grande do Norte subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2006 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 27 - Estado do Rio Grande do Norte subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2017 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 28 - Estado de Sergipe subdividido em Níveis de Degradação no ano de 1995/96 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

Mapa 29 - Estado de Sergipe subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2006 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Mapa 30 - Estado de Sergipe subdividido em Níveis de Degradação no ano de 2017 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. NA = Não se aplica. 
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Referente a análise de regressão por meio de variáveis “dummies”, com objetivo 

de avaliar ao longo do tempo a evolução, estagnação ou involução da degradação dos 

municípios do Nordeste, obteve-se os resultados dispostos na Tabela 26. Observa-se que 

todos os coeficientes foram estatisticamente diferentes de zero ao nível de pelo menos 1% de 

significância estatística. Observa-se ainda que os sinais associados às variáveis    e    são 

ambos negativos. Vale ressaltar que tais variáveis representam os anos 1995/96 e 2006, 

respectivamente. Dessa forma, o sinal negativo indica que esses anos foram menos 

degradados em comparação ao ano de 2017. Isto indica que essa combinação de resultados 

sugere que as médias dos IDA, além de serem diferentes, evoluíram no tempo. Estes 

resultados confirmam o aumento da degradação para toda a região Nordeste entre os períodos 

1995/96 e 2006; 2006 e 2017 e entre 1995/96 e 2017.  

Ao verificar esta mesma análise por estado, pode-se perceber que a maioria dos 

estados apresentou a pior avaliação no ano de 2017, seguido por 1995/96 e um melhor 

resultado no ano de 2006 (Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Sergipe), atendendo a seguinte ordem crescente de degradação: 2017 > 1995/96 > 2006. Os 

estados de Alagoas e Pernambuco obtiveram a seguinte ordem: 2017 > 2006 > 1995/96. Ou 

seja, em média, o menor índice de degradação esteve no ano de 1995/96, seguido por 2006 e o 

maior índice em 2017, alertando assim, para a propagação da degradação ambiental ao longo 

dos anos da pesquisa (Apêndice A). 

 

Tabela 26 - Resultados dos testes das comparações do 

Índice de Degradação Ambiental (IDA) entre os anos 

1995/96, 2006 e 2017 

Variáveis Coeficientes Estatística “t” Significância 

Constante 31,093 117,548 0,050 

D1 -8,934 -23,882 0,000 

D2 -10,334 -27,625 0,000 

R² 0,415     

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

Outro método de avaliar o IDA é por meio da comparação entre os estados da 

região para cada ano da pesquisa. O IDA Médio indica que quanto maior este valor, mais 

afetado negativamente pela degradação o estado foi em comparação aos demais. As dummies 

negativas indicam que determinado estado apresentou redução do nível de degradação com 

relação aos demais, e, caso positivo, indica o contrário. Assim sendo, no ano de 1995/96 

apresentou o seguinte resultado:       >       >       >       >       >       > 
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      >       >      . Isto indica que o estado do Maranhão obteve o maior índice de 

degradação ambiental, permanecendo nesta posição no ano de 2006. Em contrapartida, o 

menos degradado foi Pernambuco (Tabela 27).  

 

Tabela 27 - Hierarquia das médias dos estados do Nordeste para o ano de 

1995/96 

Modelo Coeficientes T de 

Student 

Significância Estado IDA 

Médio 

Constante 23,219 77,776 0,000 BA         

D1 -3,821 -5,586 0,000 AL         

D2 -3,243 -6,122 0,000 CE         

D3 8,226 13,96 0,000 MA         

D4 -2,708 -4,822 0,000 PB         

D5 -5,232 -9,647 0,000 PE         

D6 2,188 3,773 0,000 PI         

D7 -3,462 -5,415 0,000 RN         

D8 -4,843 -6,165 0,000 SE         

R² 0,536     

Fonte: Valores estimados a partir dos dados do Censo Agropecuário de 1995/96. 

Observação: As médias do IDA  estimados para os estados do Nordeste estabelecem 

a seguinte hierarquia:      >      >      >      >      >      >      > 

     >     . 

 

Observa-se que, como ocorrido no ano base, o estado do Maranhão manteve 

maior índice de degradação no ano de 2006, e o menor, foi o estado de Sergipe. O coeficiente 

de regressão associado a variável dummy, por sua vez, associado ao estado de Alagoas não se 

mostrou estatisticamente diferente de zero. Isso significa que o IDA Médio desse estado não 

difere estatisticamente do IDA Médio estimado para Bahia neste ano. Assim, a hierarquia em 

ordem decrescente de degradação dos IDA Médios dos estados em 2006 é a seguinte: 

      >       >       =       >       >       >       >       >       (Tabela 28). 

 

Tabela 28 - Hierarquia das médias dos estados do Nordeste para o ano de 

2006 

Modelo Coeficientes T de 

Student 

Significância Estado IDA 

Médio 

Constante 21,214 62,93 0,000 BA         

D1 0,058 0,076 0,940 AL         

D2 -1,317 -2,202 0,028 CE         

(Continua) 
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Tabela 28 - Hierarquia das médias dos estados do Nordeste para o ano de 

2006 

(Conclusão) 

Modelo Coeficientes T de 

Student 

Significância Estado IDA 

Médio 

D3 3,669 5,514 0,000 MA         

D4 -2,528 -3,986 0,000 PB         

D5 -2,537 -4,142 0,000 PE         

D6 3,082 4,707 0,000 PI         

D7 -2,615 -3,622 0,000 RN         

D8 -3,722 -4,196 0,000 SE         

R² 0,313     

Fonte: Valores estimados a partir dos dados do Censo Agropecuário de 2006.  

Observação: As médias do IDA estimados para os estados do Nordeste estabelecem 

a seguinte hierarquia:      >      >      >      >      >      >      > 

     >     . 

 

Em 2017, Bahia passou a ser o estado com maior índice de degradação, e Sergipe, 

o menor. Neste ano, o Estado do Piauí, através do coeficiente de regressão associado a 

variável dummy, não se mostrou estatisticamente diferente de zero. Portanto, o IDA Médio 

desse Estado não difere do IDA Médio estimado para Bahia, sendo assim considerado: 

       =      . Então, a ordem para este ano foi:        =       >       >       > 

      >       >       >       >      (Tabela 29). 

Tabela 29 - Hierarquia das médias dos estados do Nordeste para o ano de 

2017 

Modelo Coeficientes T de 

Student 

Significância Estado IDA 

Médio 

Constante 37,584 55,579 0,000 BA         

D1 -12,855 -8,296 0,000 AL         

D2 -12,494 -10,412 0,000 CE         

D3 -8,418 -6,307 0,000 MA         

D4 -6,011 -4,725 0,000 PB         

D5 -10,777 -8,773 0,000 PE         

D6 -1,817 -1,383 0,167 PI         

D7 -6,708 -4,631 0,000 RN         

D8 -15,300 -8,598 0,000 SE         

R² 0,362     

Fonte: Valores estimados a partir dos dados do Censo Agropecuário de 2017.  

Observação: As médias do IDA  estimados para os estados do Nordeste estabelecem 

a seguinte hierarquia:      >      >      >      >      >      >      > 

     >     . 

 

O Gráfico 1 foi inserido para representar a evolução do IDA Médio de cada estado 

nos anos 1995/96, 2006 e 2017 já expostos nas Tabelas 25, 26 e 27. Os estados da Bahia, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe tiveram as menores médias 
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no ano de 2006, ou seja, menor índice de degradação neste ano comparativamente às suas 

médias nos outros anos, seguido por 1995/96 e 2017. Já os estados de Alagoas e Pernambuco 

evidenciaram o melhor resultado no ano de 1995/96, seguido por 2006 e, por último, as piores 

médias em 2017. 

Gráfico 1 - Representação gráfica do IDA Médio de cada estado do 

Nordeste exposto nas Tabelas 27, 28 e 29 para os anos 1995/96, 2006 e 

2017 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

4.2.4 Resultados para o Objetivo Específico G 

 

Por fim, objetivando avaliar se há diferença entre os municípios inseridos ou não 

no semiárido, a Tabela 30 exibe os dados encontrados por meio da análise de regressão. De 

forma esperada, todos os coeficientes foram estatisticamente diferentes de zero, e a variável 

independente    apresentou sinal negativo. Isto implica que, o fato de o município estar 

inserido no semiárido impacta positivamente em maior degradação ambiental do município. 

Essas informações estão apresentadas de forma mais detalhada por Estado no Apêndice A. 

Tal levantamento reforça a necessidade de um olhar mais crítico para esta região 

do país. Os pequenos produtores, principalmente, buscam constantemente alternativas 

tradicionais para superarem os prejuízos ocasionados por esse clima. Há a necessidade de se 

desenvolver pesquisas e estudos para que as alternativas tradicionais possam ser utilizadas de 

forma mais racional, além de uma maior divulgação do acervo tecnológico para convivência 

do homem com a seca, pois este acervo é, por vezes, pouco conhecido e inviável 

economicamente. 
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Tabela 30 - Resultados do teste dos municípios inseridos no 

semiárido e não para o Índice de Degradação Ambiental (IDA) 

Variáveis Coeficientes Estatística "t" Significância 

Constante 25,442 124,248 0,050 

D1 -2,305 -6,513 0,000 

R² 0,099     

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A pesquisa aqui apresentada propôs uma análise da degradação ambiental nos 

municípios que formam a região Nordeste do Brasil, buscando apresentar, através da 

elaboração de índice de Degradação Ambiental, se houve evolução, estagnação ou involução 

deste indicador referentes aos anos 1995/96, 2006 e 2017. 

De um modo geral, todos os objetivos da pesquisa foram alcançados e os 

resultados confirmaram as suposições feitas e que motivaram a sua realização. O trabalhou 

conseguiu avaliar o avanço da degradação ambiental na região Nordeste por diversas 

vertentes e por um intervalo de tempo de mais de duas décadas. 

Os indicadores de degradação elaborados na pesquisa revelaram valores 

discrepantes para os municípios da região. Espera-se que quanto maior o indicador, melhor a 

situação naquele município especificamente. Diante disso, o primeiro deles, o indicador 

biológico, responsável por mensurar a cobertura vegetal disponível em cada município 

apresentou melhor média no ano de 2006, indicado pelo maior resultado obtido, e a pior 

esteve no ano de 2017. Isto aponta uma melhora no quadro das áreas destinadas à produção 

agropecuária no intervalo de 1996 para 2006, porém seguido por uma piora a partir de então, 

atingindo o nível mais crítico em 2017. 

O mesmo resultado foi apresentado nos indicadores de produtividade da produção 

vegetal e animal, que avaliam o aspecto econômico do valor gerado nas produções 

agropecuárias com relações às áreas destinadas às suas atividades, lavouras e pastagens, 

respectivamente. A priori, tiveram melhores resultados no ano de 2006, e decresceram 

significativamente no ano de 2017.  

O indicador representado pelo PIB per capita foi o único que evoluiu de forma 

crescente ao longo do período estudado, projetando uma perspectiva de melhora da renda da 

população, o que, não necessariamente, ocorre de forma igualitária para toda a região. 

O IDA gerado trouxe várias análises nos resultados apresentados. Como reflexo 

dos valores obtidos nos indicadores, a maioria dos Estados apresentou uma expressiva 

evolução da degradação em todos os estados durante todo o período estudado (Alagoas, 

Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe). Os estados da Bahia, Maranhão e 

Paraíba obtiveram uma melhora no ano de 2006 comparativamente ao ano de 1996, porém, 

também pioraram no intervalo de tempo de 2006 a 2017.  

Por contemplar aproximadamente 65,3% dos municípios do Nordeste, a região 

demarcada pelo semiárido merece destaque quando se trata do impacto da degradação 
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ambiental. Deste modo, após análise de regressão realizada, verificou-se que o fato de o 

município estar inserido no semiárido impacta positivamente em maior degradação do 

mesmo, em comparação aos que não fazem parte deste ecossistema. 

A partir dos resultados obtidos neste estudo, se observa a necessidade da 

aplicação de políticas públicas que possam instruir os produtores agropecuários e suas 

famílias para utilização correta dos meios naturais, além do favorecimento do acesso às 

tecnologias adequadas que proporcionem a redução do impacto da degradação ambiental nos 

municípios da região. Para isto, faz-se necessário que os produtores tenham acesso a 

assistência técnica efetiva; a áreas produtivas de tamanho adequado, para que seja capaz a 

realização da produção esperada para, pelo menos, garantir a subsistência do proprietário e 

sua família; acesso a financiamentos, que viabilize a consecução e a execução de projetos de 

produção; o auxílio necessário para produção de culturas adaptadas às condições climáticas de 

cada região, dentre outros.  

Dada a grande heterogeneidade do território nordestino, torna-se imprescindível a 

produção de conhecimento que oriente estratégias de desenvolvimento em nível regional, 

estadual e municipal, incorporando características próprias iminentes a cada um. Espera-se 

como uma das contribuições deste trabalho propor, de forma científica e quantificada, 

metodologias mais proativas, que possibilitem o direcionamento de políticas públicas para os 

setores econômicos, sociais e ambientais, visando o desenvolvimento rural da região 

Nordeste.  
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