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MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MIGRAÇÃO RURAL-URBANA NO
SEMIÁRIDO BRASILEIRO

As evidências de que as atividades antrópicas alteraram a concentração de gases de efeito estufa
na atmosfera, resultando em alterações nos padrões do clima, tornaram-se cada vez mais fortes.
No Brasil, espera-se que as localidades que compõem o Semiárido estejam entre as mais
afetadas, devido à irregularidade na precipitação e às altas temperaturas. Dadas as limitações
para lidar com os choques ambientais causadas pelas mudanças climáticas, uma alternativa
adotada é a migração. O objetivo desse estudo é analisar se os fatores climáticos têm
contribuído para a migração rural-urbana nos municípios do Semiárido no passado recente. A
análise dos direcionadores envolvidos no processo migratório indicou que os fatores
econômicos, sociais, demográficos e, especialmente, os climáticos têm influência sobre esse
processo.

INTRODUÇÃO
Ao longo dos últimos anos, as evidências de que as atividades antrópicas alteraram a
concentração de Gases de Efeito Estufa na atmosfera tornaram-se mais fortes, indicando que
esse acúmulo é a causa mais provável das mudanças climáticas observadas até o momento. Os
riscos associados às mudanças climáticas, apesar de incertos, têm potencial de aumentar a
vulnerabilidade social, exacerbando desafios socioeconômicos principalmente naquelas
sociedades mais dependentes dos recursos sensíveis ao clima.
No Brasil espera-se que as localidades que formam o Semiárido estejam entre as mais
afetadas, devido à irregularidade no regime pluviométrico e às elevadas temperaturas, além dos
fatores socioeconômicos endêmicos à região. Dadas as limitações estratégicas para lidar com os
choques ambientais causados pelas mudanças climáticas, uma alternativa adotada é a migração.
O objetivo deste estudo é analisar se os fatores climáticos têm contribuído para a migração
rural-urbana nos municípios do Semiárido entre 1991 e 2010.

METODOLOGIA
Este estudo desenvolveu suas análises utilizando dados em painel e modelagem de
Efeitos Fixos. A especificação econométrica utilizada foi:
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em que Nijt/Niit é a taxa de migração, cuja taxa de urbanização foi utilizada como proxy; Wjt/Wit
é a razão entre o PIB Agropecuário municipal per capita e o PIB municipal total per capita;
IRRit é a razão entre o número de estabelecimentos agropecuários que utilizam a irrigação e o
total de estabelecimentos do município; EDUit é razão entre o número de escolas na área rural e
o total de escolas no município i; IMit é a parcela da população com faixa de idade mais
propensa à migração (entre 35 e 64 anos)1; Tit e Pit, são as anomalias da temperatura e
precipitação, respectivamente, e Tit2 e Pit2 são as variáveis climáticas quadráticas. Os dados
considerados são referentes aos 796 municípios do Semiárido existentes em 1991 e que
continuaram com o mesmo território geográfico ao longo dos anos considerados na análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A fim de se verificar se os efeitos da variabilidade climática sobre a migração são mais
evidentes em municípios que dependem mais amplamente do setor agrícola, foram criadas as
variáveis dummy Temp*Agri e Prec*Agri que assumiu o valor 1 para todos os municípios que
apresentaram participação média do PIB Agropecuário em relação ao PIB total superior ao valor
médio determinado para o Brasil (0,3644) e 0 para participações inferiores, que foram então
interagidas às variáveis climáticas Temperatura e Precipitação.
A Tabela 1 reporta os coeficientes obtidos a partir de duas regressões estimadas, com e
sem interação à variável dummy, respectivamente.

Tabela 1: Resultados das estimativas econométricas.
Coeficientes
Variável
Constante
Escola
Faixa etária
Salários
Irrigação
Temperatura
Temperatura ao quadrado
Precipitação
Precipitação ao quadrado

1

Regressão 1
0.4244***
(0.0371)
-0.0991***
(0.0244)
0.4443***
(0.0955)
-0.0135***
(0.0014)
-0.0175
(0.0080)
0.0209***
(0.0021)
-0.0052***
(0.0015)
-0.0059***
(0.0016)
-0.0013
(0.0015)

Regressão 2
0.4261***
(0.0371)
-0.1005***
(0.245)
0.4407***
(0.0955)
-0.0136***
(0.0015)
-0.0010
(0.0082)
0.0179***
(0.0023)
-0.0051***
(0.0010)
-0.0078***
(0.0022)
-0.0011
(0.0015)

Segundo dados do Censo Agropecuário 2006, 65,6% dos proprietários dos estabelecimentos
agropecuários no Brasil estão concentrados nesta faixa de idade.

Temp*Agri
Prec*Agri

0.0055**
(0.0022)
0.0034
(0.0027)

Nota: (***) e (**) indicam níveis de significância de 1% e 5%, respectivamente. Os valores entre
parênteses referem-se aos erros-padrão.
Fonte: Resultados da Pesquisa.

A variável Irrigação foi não significativa nas duas regressões estimadas. Uma possível
razão para esse resultado é o alto valor de zeros ou valores próximos de zero encontrados na
amostra, indicando que boa parte dos estabelecimentos agropecuários dos municípios
considerados não utiliza ou subutiliza a prática da irrigação.
De acordo com os resultados obtidos na Regressão 1 e 2, o aumento de 1 ponto
percentual (p.p.) da variável Escola resulta em uma queda de 0.0991 e 0.1005 p.p. na taxa de
urbanização, respectivamente. Em relação às variáveis Faixa etária e Salários, o aumento de 1
p.p. na primeira resulta em um aumento da taxa de urbanização em 0,4443 e 0,4407 p.p. para as
regressões 1 e 2, respectivamente, e o aumento de 1 p.p. na segunda resulta em uma redução da
taxa de urbanização em 0,0135 e 0,0136 p.p..
Em relação às variáveis climáticas, o aumento de 1 p.p. na temperatura e a queda de 1
p.p. na precipitação resultam em um aumento de 0,0209 e 0.0059 p.p. na taxa de urbanização
para a regressão 1. Ao se interagir a varável binária com as varáveis climáticas, apenas a
variável Temperatura se mostrou significativa e com sinais esperados. Conforme o resultado, o
aumento de 1 uma unidade da anomalia da temperatura leva a um aumento da taxa de
urbanização em 0.0055 p.p..

CONCLUSÃO
A análise dos direcionadores envolvidos no processo de migração rural-urbana indicou
que direcionadores climáticos, econômicos, sociais e demográficos exercem influência sobre
este processo.

A decisão de um indivíduo de deixar a área rural de um município é

condicionada pelos diferenciais de salários entre as áreas rural e urbana. As variações climáticas
podem induzir a migração rural-urbana via redução de salários, uma vez que a produção
agrícola será amplamente afetada pelas mudanças no clima.
Os resultados obtidos reforçam a necessidade da formulação de políticas públicas que
busquem o desenvolvimento organizado e planejado dos centros urbanos considerando-se a
migração como uma estratégia de adaptação aos efeitos adversos do clima, de modo a absorver
os migrantes e garantir que os mesmos tenham acesso aos serviços básicos oferecidos à
população urbana.

