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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Este trabalho é o segundo de uma série de quatro relatórios que objetivam mensurar a 

dívida social do Estado brasileiro com a população atingida pela barragem de Sobradinho, 

localizada na Bahia. O trabalho é inédito e servirá de referência para a promoção de políticas 

voltadas a essa população no Brasil e no mundo. O objetivo central desse relatório é contribuir 

para a mensuração dessa dívida por meio da elaboração de um retrato social dos atingidos, a 

partir de dados oriundos da aplicação de questionários in loco e da análise desses resultados. 

Além desse produto, as informações coletadas irão subsidiar o relatório final da pesquisa, o 

qual se destina a uma reflexão sobre quais seriam as políticas públicas que compõem a dívida 

social dos atingidos pela barragem de Sobradinho.  

O reconhecimento de uma dívida social do Estado Brasileiro com os atingidos por 

barragens foi uma conquista histórica de movimentos populares ligados a essa pauta, 

formalizada apenas em 15 de março de 2012 por meio de uma carta com quinze pontos de 

acordo, no qual um deles consistia na elaboração de uma metodologia que pudesse mapear os 

impactos de longo prazo que a barragem teve na vida das pessoas. A ideia é que, em 

conhecimento do que seria composta essa dívida, o Estado deveria subsidiar ações para 

promover sua reparação. Nesse contexto, em 2014, foi elaborada uma metodologia para 

diagnosticar a dívida social da população atingida, a qual consistiu na análise de três 

dimensões – documental, quantitativa e qualitativa – estruturadas em quatro relatórios (Ipea, 

2014).   

A execução da etapa quantitativa da pesquisa foi baseada nessa metodologia; porém, 

devido a diversas questões que surgiram com o trabalho de campo, foi necessário fazer 

adequações consideráveis a mesma. Dito isso, relembramos que o instrumento quantitativo 

tem como eixo central um questionário contendo questões sobre informações 

socioeconômicas, sobre percepções de políticas públicas e sobre o impacto da barragem na 

vida das pessoas atingidas.  O questionário foi inicialmente pensado para ser aplicado a toda a 

população atingida pelo empreendimento, por meio do método censitário; porém, no caso de 

algumas barragens, devido à dimensão da área alagada e quantidade de pessoas atingidas, se 

torna inviável essa forma de aplicação. 

Esse é o caso da barragem de Sobradinho, nosso objeto de pesquisa, localizada na Bahia 

na divisa dos estados de Pernambuco e Piauí. Estima-se que o alagamento decorrente do 

barramento desse trecho do rio São Francisco tenha deslocado cerca de 72 mil pessoas, 

alagando uma área de 4.214 Km2, no meio do semiárido nordestino. A área da pesquisa 
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abrange hoje oito municípios da Região: Sento Sé; Itaguaçu da Bahia; Xique-Xique; Pilão 

Arcado; Remanso; Casa Nova e Sobradinho.  

Além da área alagada, a aplicação dessa metodologia em Sobradinho é dificultada pela 

questão temporal do alagamento, já próxima a 45 anos. As famílias começaram a ser 

deslocadas em 19731 e esse processo continuou até a data final da formação do lago, no início 

da década de 80. Após essa data ocorreram novos deslocamentos dos quais os registros são 

escassos ou ausentes.  

Associada à dimensão da barragem, a ausência de uma memória institucional ou mesmo 

um cadastro contendo informações sobre as pessoas que foram atingidas foi outro elemento 

que dificultou a execução da pesquisa. Não foi possível mapear as pessoas atingidas e se 

compreendeu que essa tarefa seria inviável considerando a questão temporal e a própria 

dimensão física da barragem. Em documentos da empresa responsável pela obra, a 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), foram localizados bairros e comunidades 

urbanas e rurais para onde foram encaminhadas as pessoas na época e que não 

necessariamente permanecem. 

Por esses motivos foi necessário desenvolver uma metodologia própria para definir o 

universo populacional no qual seria aplicada a pesquisa para que posteriormente fosse 

retirada uma amostra. Essa é uma das principais adaptações feitas na metodologia utilizada 

como referência, a qual tem como proposição a aplicação censitária, ou seja, todo o universo 

de atingidos existente. Tal adaptação será detalhada durante este relatório.  

Para além disso, é impossível ignorar as dificuldades oriundas das características 

naturais do bioma caatinga, agregadas às questões estruturais da região. A área física dos 

municípios que compõem a pesquisa totaliza 60,1 mil quilômetros quadrados, área pouco 

maior que a do estado da Paraíba. Na região os acessos principais ocorrem por estradas 

originadas em Juazeiro, Petrolina ou Irecê, não existe uma ampla rede de estradas que permita 

forte integração dos municípios, o acesso às comunidades rurais ocorre por vias locais, na 

maioria sem pavimentação. O ambiente é árido, com forte dispersão das comunidades rurais, 

muitas vezes, próximas a corpos d´água. Todos esses fatores colaboraram em dificuldades na 

logística de acesso às comunidades da pesquisa, implicando na necessidade de um 

planejamento logístico prévio para a organização das visitas.  

Por fim, a conjuntura política atual e o conjunto de violações sofridas pela população da 

região também teve efeitos para aplicação da pesquisa. Os relatos dos moradores é que 

muitas das promessas relacionadas à barragem não foram cumpridas, o que gerou 

                                                           
1 Com a instalação dos canteiros, já começaram os primeiros deslocamentos e os relatos dos moradores 
locais apontam que o maior volume de deslocamentos começou em 1976. 
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desconfiança em qualquer assunto relacionado à barragem. Mais recentemente o 

recadastramento relacionado ao programa bolsa família gerou insegurança dos moradores da 

região, o que implicou na desistência de moradores em receber entrevistadores2 por receio de 

ter o benefício retirado.  

Essas são questões que serão tratadas ao longo desse relatório que está dividido em 

quatro grandes seções. Inicia com essa contextualização, segue com uma caracterização da 

área de estudo, a qual contém explicações sobre o histórico da barragem, sobre o conceito de 

atingido e sua aplicação na região, as demais partes dessa seção contêm detalhes das 

mudanças metodológicas promovidas na aplicação nessa metodologia. Após essa seção há os 

resultados da pesquisa no item “retratos das condições sociais da população atingida pela 

barragem de Sobradinho” e, por fim, há um conjunto de recomendações elaboradas a partir 

dos resultados dessa etapa do trabalho. 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

2.1. Histórico da barragem 

A barragem de Sobradinho está localizada na Bahia na região do submédio rio São 

Francisco, na divisa dos estados de Pernambuco e Piauí. Na época, a área do alagamento 

percorreu 350 Km de extensão e 30 Km de largura, atingindo a sede dos municípios de Casa 

Nova, Sento Sé, Remanso e Pilão Arcado e a área dos municípios de Juazeiro, Xique-Xique e 

Barra.  

Em junho de 1972, o Diretor da Chesf envia uma carta ao presidente da Eletrobrás 

descrevendo a situação social que se encontram as famílias do entorno do lago, relatando sua 

preocupação, conforme mostra o trecho a seguir: 

 

“(...) A desocupação de uma área dessas, implica 

apenas, no trabalho de desapropriação. Em 

Sobradinho, pela sua extensão, aridez das terras e 

vultoso contingente humano – pobre e 

subdesenvolvido – apresenta-se um problema social, 

que está a exigir uma consideração toda especial 

quanto à assistência que deve ser dada às populações 

atingidas(...)” (trecho da carta enviada ao presidente da 

Eletrobrás em 1972). 

 

                                                           
2 Ao todo a pesquisa chegou a ter 20 entrevistadores, cuja função era a de aplicar questionários aos 
domicílios sorteados. Além desses entrevistadores, existiam bolsistas que também executavam essa 
função além de outras tarefas da pesquisa.   
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Ainda segundo o diretor, a obra atingiria em torno de 55% da população da região, 

também chamadas de barranqueiras, maioria sem posse das terras, extremamente pobres, 

limitada a atividades de subsistência realizadas no entorno do lago ou a ele relacionadas. Para 

ele, as famílias poderiam sofrer um “abaixamento do padrão de vida, talvez insuportável” ao 

deslocarem-se gradualmente para as bordas do lago, agora menos produtivas e mais áridas do 

que antes e, por isso, apenas indenizar essas famílias não seria solução. Esse aviso deu origem 

a um estudo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) que resultou na 

criação do Projeto Especial de Colonização da Serra do Ramalho (PEC-SR) e a uma orientação 

para que a borda do lago de Sobradinho não sofresse um processo massivo de ocupação, visto 

que não teria condições para comporta-lo.   

Além do Projeto Especial de Colonização da Serra do Ramalho, foram construídas, em 

algumas localidades, escolas, postos de saúde e casas para o reassentamento dos atingidos. É 

o que aconteceu, por exemplo, na Vila Auxiliar e na Vila São Francisco, ambas localizadas, na 

época em Juazeiro, onde foram entregues 150 e 100 casas, respectivamente aos atingidos 

(documento de permuta e cessão de direitos, 1982). A distribuição dos lotes rurais e a 

ocupação da borda do lago foram mapeadas em 32 localidades nesse período, ocorrendo 

também um número não declarado de reassentamentos esparsos dos quais nos registros, 

quando existentes, não constam as plantas dos loteamentos (documento Chesf, 1985).  

Estima-se que o lago retirou 16 mil famílias na região (Política de desenvolvimento 

urbano e regional da Bahia, 1980), das quais constam nos registros da Chesf 11.853 famílias, o 

que representa cerca de 70 mil pessoas (Chesf, 2001). A essas famílias era oferecida uma 

indenização e o reassentamento nas novas sedes reconstruídas, nas comunidades rurais ou no 

Projeto Especial de Colonização da Serra do Ramalho. Outras famílias ainda optaram por uma 

“solução própria”, que corresponde a um deslocamento não orientado pela construtora da 

obra. Entre as famílias cujos registros constam na Chesf 2.655 famílias foram reassentadas nas 

comunidades rurais na borda do lago, 3.851 nas novas sedes municipais reconstruídas, 2.282 

optaram pela “solução própria”, 1.026 famílias foram encaminhadas para o projeto de 

Colonização da Serra do Ramalho3 e 262 faleceram ou tiveram seus registros ignorados (Chesf, 

2001) (Tabela 1) 

 

 

                                                           
3 A meta inicial era de 1.400 famílias. 
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Tabela 1. Quadro destino das famílias deslocadas atingidas pelo reservatório da barragem de Sobradinho e 
reassentadas pela CHESF 

Local de origem 

Borda do lago Solução própria 
PECSR 

Falecido e 
destino ignorado 

Total 
geral Cidades 

Novas 
Núcleos 
Rurais 

Caatin
ga 

Áreas 
vizinhas 

Outras 
áreas 

Á
re

a 
u

rb
an

a 

Sento Sé 264 0 2 19 5 1 0 291 

Casa Nova 577 0 5 27 12 2 9 632 

Remanso 1752 2 19 25 109 7 69 1983 

Pilão Arcado 284 0 0 22 16 3 3 328 

Subtotal 2.877 2 26 93 142 13 81 3.234 

Á
re

a 
R

u
ra

l 

Juazeiro 14 99 4 93 2 9 2 223 

Sento Sé 458 1620 265 522 368 296 68 3597 

Xique-Xique 0 0 0 74 11 0 1 86 

Casa Nova 321 658 581 454 139 652 42 2847 

Remanso 101 273 531 54 156 21 64 1200 

Pilão Arcado 80 3 370 95 79 35 4 666 

Subtotal 974 2653 1751 1292 755 1013 181 8.619 

Total 3.851 2.655 1.777 1.385 897 1.026 262 11.853 

Fonte: Chesf (2001) 

 

No processo de realocação de famílias na borda do futuro lago foram criados 25 

“núcleos de reassentamento”, originando o Projeto Sobradinho, ligado à Política de 

desenvolvimento urbano e Regional da Bahia (1980). A ideia do programa era apoiar 

intervenções na região visando o seu desenvolvimento socioeconômico, o mesmo 

contemplava as áreas de desenvolvimento da agricultura, da pecuária, da pesquisa, do 

cooperativismo, além da regularização fundiária e serviços de infraestrutura social. O 

programa, na prática, era uma tentativa de remediar os danos que a barragem havia causado 

para a população local, em seu texto inicial, havia o reconhecimento que a barragem 

“acarretou grandes problemas à população, desestruturando as suas tracionais bases 

socioeconômicas”. Como já mencionado, esse risco já havia sido alertado anteriormente na 

carta enviada ao presidente da Eletrobrás em 1972 pelo diretor da Chesf encarregado do 

projeto de Sobradinho.  

Em 1989, dois dos municípios atingidos pela barragem foram desmembrados dando 

origem aos municípios de Itaguaçu da Bahia4, desmembrado de Xique-Xique, e Sobradinho5 

antigo distrito de Juazeiro. Este último incorporou toda a área alagada que era pertencente ao 

município de Juazeiro, implicando que, na atualidade, os municípios que tiveram sua área 

alagada pelo lago de Sobradinho fossem oito (Figura 1): Barra, Casa Nova, Itaguaçu da Bahia, 

Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho e Xique-Xique.  

 

                                                           
4 Tornou-se município pela Lei Estadual nº 4839, de 24-02-1989. 
5 Tornou-se lei estadual nº 4843, de 24-02-1989. 
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Figura 1. Visão geral dos municípios da pesquisa. 

 

Elaboração Disoc/Ipea  

Fonte:  (IBGE, 2010). 

Segundo dados da empresa responsável pela obra, a área total do alagamento era de 

4.175 km2, ocupando 4.394 km de margem, 275 km de comprimento e 15 km de largura 

(Chesf, 2001). Os municípios que tiveram maior área alagada foram Sento Sé e Casa Nova 

(Tabela 2). No caso dos municípios de Barra e Xique-Xique o impacto do lago ocorreu 

principalmente nas ilhas, largamente utilizadas na região para fins agrícolas. Durante a 

aplicação dos questionários da pesquisa muitas pessoas comentaram sobre uma grande 

enchente em 1979 que inundou o centro e várias comunidades de Xique-Xique, deixando a 

prefeitura e a igreja embaixo da água. O fato, em específico, deu origem à construção de um 

grande muro de pedra em torno de todo o centro da cidade e, devido à cronologia do 

ocorrido, foi largamente associado à construção da obra.  

 

Tabela 2. Área dos municípios alagada após a formação do lago de Sobradinho considerando a cota 392,50 de 
alagamento. 

Município 
Superfície 

Área inundada (km2) Margem ou perímetro (km) 

Margem Direita do lago   
Sobradinho 41 43 
Sento Sé 1.631 1.225 
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Itaguaçu da Bahia 7 123 
Xique-Xique 157 537 

Margem Esquerda do lago   
Barra 25 104 
Pilão Arcado 385 845 
Remanso  826 398 
Casa Nova 1.103 1.119 

Total 4.175 4.394 

Fonte: Mapa Reservatório de Sobradinho- Identificação dos núcleos com área de proteção 

ambiental (2001).  

 

Devido ao desmembramento do distrito de Sobradinho de Juazeiro em 1989, existe 

dificuldade em estimar com precisão a população dos municípios atingidos pelo lago de 

Sobradinho. Em 1970, segundo dados do censo demográfico a população da região era em 

torno de 246,7 mil pessoas, aproximadamente um quarto pertencente ao município de 

Juazeiro. Com o desmembramento dos municípios em 1989, a população residente nos oito 

municípios, excetuando Juazeiro estava em torno de 260 mil moradores. Atualmente, a 

população existente nos mesmos municípios está em torno de 336 mil pessoas, conforme 

tabela 3.  

Tabela 3. Série temporal da população total dos municípios do entorno da barragem de Sobradinho, de 1970 até 
2017. 

Unidade Territorial 1970 1980 1991 2000 2010 2017* 

Barra (BA) 46.330 51.563 39.806 44.203 49.325,00 54.915 
Casa Nova (BA) 37.036 39.321 46.838 55.730 64.940,00 73.382 
Itaguaçu da Bahia (BA) ... ... 17.341 11.309 13.209,00 14.718 
Juazeiro (BA) 61.648 118.175 128.767 174.567 197.965,00 221.773 
Pilão Arcado (BA) 24.803 27.912 31.949 30.713 32.860,00 35.740 
Remanso (BA) 23.588 28.934 34.381 36.257 38.957,00 42.672 
Sento Sé (BA) 22.419 31.674 28.387 32.461 37.425,00 41.891 
Sobradinho (BA) ... ... 21.208 21.325 22.000,00 23.713 
Xique-Xique (BA) 30.879 42.321 40.373 44.718 45.536,00 48.365 

total  246.703 339.900 389.050 451.283 502.217 557.169 

Fonte: Censo Demográfico (1970, 1990, 1991, 2000 e 2010) 

*População estimada. Fonte: IBGE – Cidades.  

 

Em cinco dos oitos municípios que compõem a pesquisa, a população urbana é maior 

que a rural (Tabela 4), porém, apenas no caso de Sobradinho e Xique-Xique essa diferença é 

superior a 70%, sendo que o primeiro teve a maioria de seus bairros reconstruídos com a 

construção da barragem e atualmente lá funciona o centro de operações da usina.  
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Tabela 4. População urbana, rural e total, em 2010, nos municípios em estudo.  

Municípios 
População 

Urbana Rural Total 

Barra 22.446 26.879 49.325 

Casa Nova 37.543 27.397 64.940 

Itaguaçu da Bahia 2.598 10.611 13.209 

Pilão Arcado 11.027 21.833 32.860 

Remanso 23.470 15.487 38.957 

Sento Sé 21.676 15.749 37.425 

Sobradinho 20.002 1.998 22.000 

Xique-Xique 32.541 12.995 45.536 

Total  171.303 132.949 304.252 

Fonte: Censo Demográfico (IBGE, 2010) 

 

2.2. O conceito de atingido e sua implicação na coleta de dados de Sobradinho6 

Uma das principais dificuldades para a execução da presente pesquisa foi a aplicação prática 

do conceito de atingido no caso da barragem de Sobradinho. As dificuldades, conforme já 

narradas na contextualização, ocorreram basicamente por três motivos: i. a cronologia da 

construção da barragem que hoje já ultrapassa 40 anos; ii. A ausência de uma memória 

institucional ou cadastro dos atingidos reconhecidos há época pela empresa construtora e iii. A 

dimensão física do alagamento, que atingiu oito municípios que, quando agregados, possuem 

área superior ao do estado da Paraíba. Associados a esses fatores ainda existe um quarto: as 

diferentes compreensões do conceito de atingido por barragem .  

O conceito atingido sofreu uma variação escala-temporal da sua concepção teórica desde o 

surgimento como resultado da disputa política entre aqueles que sofreram alterações do seu 

modo de vida oriundas da formação do lago e os executores do projeto da barragem. . O 

conceito surge com o boom do setor elétrico a partir dos anos de 1960/1970, quando atingido 

era uma referência feita apenas aos proprietários7 que perdiam seus bens (áreas de terra 

escrituradas legalmente, ou benfeitorias) como consequência da formação do lago. Nesse 

cenário a única negociação possível eram os valores a serem pagos; porém, o processo de 

negociação era desproporcional dada a maior capacidade das empresas em serem 

                                                           
6 A parte teórica da seção foi, em grande medida, retirada de uma relatoria feita por Brancolina Ferreira 
em agosto de 2016 durante uma formação de campo da pesquisa. O documento teve como inspiração a 
fala de Leonardo Maggi com base no texto de Vainer sobre o conceito de atingido.  
7 O direito a desapropriação por interesse público, segundo tradição jurídica brasileira, somente era 
devido à proprietários. 
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representadas por negociadores experientes e deter o respaldo jurídico conferido pelo estado 

ao processo de desapropriação.  

Logo as populações perceberam que os negativos efeitos sociais e econômicos provocados 

pela construção de barragens iam muito além das terras situadas às margens do rio, afetando 

também toda população não proprietária: parceiros, posseiros, arrendatários, dentre outros. 

Com a atuação de movimentos organizados para debater as consequências sociais das 

barragens, o conceito de “atingido” se amplia para abrigar todos os atingidos pelas águas. Ou 

seja, atingido entendido como “inundado”. 

Essas duas concepções ainda se mostraram insuficientes para abarcar todos os atingidos, pois 

se circunscreve em um âmbito espacial restrito: a área a ser inundada: atingidos são os que 

nela residem e sujeitos ao deslocamento compulsório, que, em Sobradinho, resultou em 

11.853 famílias reassentadas e outras das quais não se tem registro. Em ambas as concepções 

são invisibilidades as comunidades anfitriãs e as comunidades à jusante ou remanescentes à 

montante da barragem, as quais, muitas vezes, sofrem perdas tão ou mais severas que aquelas 

que ficaram sob as águas do reservatório. Também ficam invisíveis aqueles que tiveram suas 

atividades comprometidas pela barragem ou que tiveram seus modos de vida e trabalho 

alterados.  

A ausência jurídica de um termo que conceitue “atingidos por barragem”, contemplando todos 

os modos de vida alterados em decorrência da formação do lago foi apontada como uma das 

formas de violações de direitos identificadas no relatório final da comissão especial de 

“Atingidos por barragens” do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH). 

Segundo o relatório, além do impacto nas áreas diretamente afetadas pelo alagamento, deve 

também ser considerado o impacto das obras associadas a todo o empreendimento, aos 

modos de vida das populações, nas populações e comunidades anfitriãs, da jusante, impactos 

na pesca e demais formas de exploração, relações sociais, em proprietários e não proprietários 

e comunidades indígenas e tracionais.  

O relatório e as pressões exercidas pelas populações atingidas por barragens, fez com que o 

governo federal avançasse numa política de proteção dos direitos dessas populações, 

resultando no Decreto 7.342/2010, que “institui o Cadastro socioeconômico como instrumento 

de identificação, qualificação e registro público da população atingida por empreendimentos 

de geração de energia hidrelétrica”. No decreto, em seu artigo 2º, há a descrição de 7 (sete) 

situações vinculadas à população atingida para as quais o cadastro se aplica. A perda da 

propriedade, da capacidade produtiva ou de parcela do imóvel, das áreas de pesca, das fontes 
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de renda ou os prejuízos ocorridos à atividade produtiva e as demais alterações dos modos de 

vida das populações locais ou tradicionais estão entre as situações citadas.  

A dificuldade de conceituar o termo atingido por barragem no caso de Sobradinho somada ao 

objetivo finalístico da pesquisa, nos levou à adoção de uma estratégia metodológica que não 

considerasse apenas o indivíduo atingido, e sim, a comunidade em que ele está inserido. Isso 

porque se compreende que, indiferente de cada indivíduo ser atingido, toda a comunidade 

sofre as consequências da barragem. É certo que, mesmo com a adoção de uma nova 

abordagem metodológica e todos os cuidados realizados na pesquisa, parte dos atingidos não 

está no território que se aplicou os questionários, porém, foi a melhor aproximação possível a 

partir das informações que tínhamos até aquele momento. Além disso, a finalidade da 

pesquisa é realizar um mapeamento do acesso das comunidades às políticas públicas, o que, 

na prática, é um processo coletivo e não individual. Nesse contexto, trabalharemos com o 

termo de “comunidade com registro de atingido por barragem” e partir dele se desenvolve 

todo o escopo metodológico da pesquisa, conforme será narrado a seguir.  

2.3. Comunidade com registro de atingido por barragem e escopo metodológico 

A ideia de “comunidade com registro de atingido por barragem” foi criada com a finalidade de 

facilitar a delimitação espacial e populacional do universo em que seria aplicada a pesquisa de 

campo e aumentar a chance de encontrar atingidos na amostra. Em termos práticos, o 

problema era montar uma amostra representativa do universo de pessoas atingidas pela 

barragem de Sobradinho a partir das escassas informações existentes sobre o fato. Naquele 

momento, as informações disponíveis eram o tamanho da população segundo o Censo 

Demográfico que, mesmo em seus recortes territoriais de urbano/rural ou por setor censitário, 

não parecia ser uma informação suficiente para que fosse selecionada a amostra. A saída 

encontrada foi montar o universo populacional da pesquisa a partir de outras informações, e o 

recorte que melhor atendia às nossas demandas foi o de comunidade porque é uma unidade 

menor, de fácil compreensão e possível de ser aplicada no trabalho de campo a partir de 

informações territoriais simples.  

A partir dessas definições, buscou-se analisar as comunidades que entrariam ou não no 

universo populacional da pesquisa por meio da existência de algum registro para tal. Como 

registro compreende-se toda e qualquer forma documental ou narrativa em que fosse possível 

extrair a localização de atingidos pela barragem de Sobradinho. Para localizar a comunidade no 

espaço as informações utilizadas eram, no mínimo, comunidade e município em que se insere, 

um maior detalhamento contava com alguma forma de localização no território ou ainda o 
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dado georreferenciado da comunidade. Com isso foram consideradas duas formas de registro: 

a primeira a partir de dados documentais e a segunda a partir de dados de campo8 

(entrevistas). Os dados documentais utilizados corresponderam basicamente às referências 

incluídas no Quadro 1.  

Quadro 1. Publicações utilizadas como fonte de informações para localizar comunidades com a ocorrência de 
atingidos pela barragem de Sobradinho. 

NÚMERO REFERÊNCIA 

1 
 

Chesf 2007- Relatório com Informações sobre comunidades 
remanescentes de quilombolas e populações tradicionais no entorno do 
reservatório de Sobradinho   

 
2 

Chesf 1978 - Dados dos núcleos rurais de 1978 

3 Chesf 2013- Relatório do Projeto de Avaliação do Modo de Vida das 
Populações Remanejadas do entorno do Reservatório da UHE de 
Sobradinho (Brasilencorp)  

4 
 

Ana Luiza Martins Costa – Livro – Uma retirada insólita – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – IPPUR (2013) 

Elaboração própria 

O levantamento de dados de campo foi realizado em consulta feita ou juntamente com 

instituições da região como Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR), Colônias de pescadores, 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) entre outras instituições presentes no território atingido, ou 

juntamente com pessoas que tinham conhecimento da região e da localização dos atingidos 

por Sobradinho.   

Consideraram-se registros válidos para compor a lista de comunidades com a presença de 

atingidos pela barragem de Sobradinho aqueles que atendiam a pelo menos um dos dois 

critérios citados anteriormente. Com isso, foram encontradas ao todo 506 comunidades, onde 

187 correspondiam a registros documentais, 254 a registros de campo e 52 a ambos os 

registros (Tabela 5).  

Tabela 5.  Levantamento das comunidades com registro documental e/ou por coleta de dados de campo dos 
atingidos pela barragem de Sobradinho (BA). 

Origem da informação Quantidade de comunidades 

Dados documentais 
Dados de campo 
Ambos os dados 

187 
254 

52 

Subtotal 493 

Sem registro de informação 13 

Total 506 
Fonte: Dados documentais e de campo.  
Elaboração Própria. 

                                                           
8 Informações coletadas pelos bolsistas da pesquisa em cada um dos oito municípios.  
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Em posse da relação das comunidades com registro de atingido, ainda era necessário um 

levantamento do número de domicílios de cada uma delas antes da realização da amostragem, 

para a realização de uma amostragem mais eficiente, pois, já se sabia que os tamanhos das 

comunidades variavam bastante, a partir de informações obtidas com lideranças locais. O 

cenário ideal para esse levantamento era a realização de um arrolamento9 em todas as 

comunidades presentes em nossa relação, porém, financeiramente essa não era condição 

viável visto que a região é de difícil acesso, o que elevaria os custos logísticos do projeto. Em 

face disso, buscamos alternativas para obtenção de um dado consistente do número de 

domicílios presentes em cada comunidade levantada e aquela que pareceu possibilitar a 

melhor aproximação para esse fim foi o uso de uma base de dados de endereços com uma 

ampla cobertura no território10. Entre as possibilidades estavam o Cadastro Nacional de 

Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), a base de dados do programa “Um milhão de 

Cisternas”, e a base de dados do Cadastro Único (CadÚnico). Como os dados do CNEFE tinham 

em torno de 10 (dez) anos da última atualização e a base do programa “Um milhão de 

cisternas” não tinha um formato amigável para trabalhar, optamos pelo uso da base de dados 

do CadÚnico, que também é frequentemente atualizada. Para estimativa do tamanho 

populacional de cada comunidade, as mesmas foram localizadas via registro administrativo, 

conforme narrado a seguir.  

 

2.4. Estimativa do tamanho populacional das comunidades da pesquisa por meio do uso da 
base do CadÚnico11 
 
O CadÚnico é uma base cadastral das famílias de baixa renda no Brasil, nele é possível 

encontrar uma caracterização socioeconômica para os usuários de programas da assistência 

social federal. As famílias de baixa renda, conforme consta no artigo 4º - inciso II do decreto 

6.135/2007, condizem aquelas que possuem renda mensal per capita até meio salário mínimo 

ou renda familiar mensal12 de até três salários, podendo ser incluídas famílias com renda 

                                                           
9 O arrolamento consiste no levantamento dos endereços existentes em determinado espaço 
geográfico.   
10 Outra opção levantada foi o uso de imagens do satélite da Google, porém, a resolução dessas imagens 
em algumas comunidades não permitia estimar com precisão o número de casas de cada comunidade. 
Além disso, não existiam informações georreferenciadas para todas as comunidades.  
11 Seção editada do texto Maria Gabriella Figueiredo Vieira elaborado como demanda para esse 
relatório 
12 No cálculo da renda familiar não são inseridas as rendas oriundas dos programas de erradicação do 
trabalho infantil, do programa agente jovem de desenvolvimento social e humano, do bolsa família e os 
programas a ele unificados, do Pró-jovem, dos auxílios emergenciais destinados à população atingida 
por desastres e demais programas de transferência de renda ligados aos demais entes federados (artigo 
4º, inciso IV do decreto 6.135/2007.  
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superior caso a inclusão das mesmas esteja relacionada à seleção ou acompanhamento de 

programas sociais implementados por algum ente federado13.  

Nos oito municípios da pesquisa, em 2017, haviam 80 mil famílias inscritas no CadÚnico, 

considerando que a população dos municípios-alvo é de 304 mil pessoas (Censo Demográfico - 

IBGE, 2010), é possível inferir que a base cadastral tem cobertura elevada na região. Por esse 

motivo, entendemos que seria possível utilizar a base como parâmetro do tamanho das 

localidades com registro de atingido.  Embora as estimativas de elevada cobertura cadastral e 

a frequente atualização, os endereços da base não foram utilizados para o sorteio para evitar o 

viés “famílias de baixa renda” na pesquisa.  

Dito isso, foi montada, para as localidades com registro de atingido (ver item 2.3), uma base de 

dados contendo informações do número de famílias atendidas no CadÚnico. Para elaboração 

dessa base foi necessário corrigir os erros que o CadÚnico apresentava nos registros 

administrativos, pois, a variável de localidade era composta por nomes de localidades com 

diferentes grafias, nomes a mais ou a menos, entre outros problemas. Com esse problema era 

impossível encontrar as localidades com um pareamento determinístico - juntar observações 

exatamente iguais em dois ou mais banco de dados - entre a lista de localidades com registro 

de atingido e a base do CadÚnico. A solução foi realizar uma série de filtros e ajustes na base 

do cadastro: filtro dos municípios alvo, exclusão de registros administrativos duvidosos, 

retirada de caracteres diacríticos - como acentos e símbolos-, exclusão de localidades que não 

eram de interesse e, finalmente, o pareamento. A etapa de pareamento foi diferente para as 

localidades com nomes maiores e menores que 5 caracteres. Para as primeiras os nomes 

foram fatiados em três partes, para então serem pareados com as localidades presentes no 

levantamento daquelas com registro de atingido. Já para as localidades com nomes menores 

percebemos que os três fragmentos resultantes do método anterior eram praticamente iguais 

e isso gerava um problema quando queríamos parear localidades que tinham algum erro 

ortográfico. Por isso, foi realizado um pareamento usando a distância de Jaro-Winkler. Essa 

distância mede a similaridade entre duas palavras dentro de um critério prévio de semelhança, 

a distância máxima utilizada foi de no máximo 0,10. Antes de utilizar esse método foi feito 

alguns ajustes como uma lista de nomes como VILA, ZONA, QUADRA, SEDE, POVOADO, 

LOTEAMENTO, INTERIOR, entre outros. Para esses notamos que podíamos usar o nome do 

logradouro para parear com a lista de localidades confirmadas nos casos onde tínhamos 

localidades com nomes gerais. 

                                                           
13 Parágrafo 1º do artigo 6º - inciso IV do decreto 6.135/2007.  
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A partir da base de dados resultante foi possível criar uma tabela com o número de domicílios 

em cada uma das localidades com registro de atingido e para cada município (Tabela 6). 

Tabela 6. Número de comunidades com o tamanho a partir das informações presentes no CadÚnico.  

Municípios 
Comunidades 

Com tamanho Sem tamanho 

Barra 42 1 

Casa Nova 119 2 

Itaguaçu da Bahia 27 1 

Pilão Arcado 81 4 

Remanso 30 4 

Sento Sé 38 2 

Sobradinho 24 0 

Xique-Xique 15 0 

Fonte: Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico (2016) 
Elaboração própria 
 
 
2.5. Plano amostral da pesquisa14 
 
A adoção de um plano amostral foi uma das principais adaptações feitas na metodologia usada 

como referência, já que a mesma foi desenhada para uso censitário, mas as limitações 

orçamentárias e logísticas da pesquisa nos obrigaram a optar por uma amostra. O plano 

amostral adotado consiste em uma amostragem probabilística, estratificada (por município) e 

conglomerada em dois estágios. No primeiro, foram sorteadas as comunidades e, no segundo, 

os domicílios.  

As unidades primárias de amostragem foram as comunidades com registro de atingidos por 

barragem, levantadas nas etapas prévias da pesquisa. Já para o sorteio dos domicílios foi 

considerado o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE 2010). Para todas 

as comunidades que estavam presentes no CNEFE foram sorteados até 50 endereços, porém, 

como será comentado a seguir, houve muita dificuldade em utilizar os endereços sorteados, o 

que nos levou a utilizar o cadastro apenas como auxiliar na seleção dos domicílios nas 

comunidades maiores e mais urbanizadas. 

No primeiro estágio, as comunidades foram selecionadas com probabilidade proporcional ao 

tamanho (PPT) da raiz quadrada do total de famílias inscritas no CadÚnico. Optou-se por 

utilizar proporcionalidade à raiz quadrada da variável para que as comunidades menores não 

                                                           
14 Editado do texto de Claudia Jakelline Barbosa e Silva elaborado como demanda para esse relatório 
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ficassem sub-representadas, por causa disso alguns municípios15 tiveram todas as suas 

comunidades na amostra com probabilidade de seleção igual a 1 (um). Ao todo, foram 

selecionadas 248 (duzentos e quarenta e oito) comunidades, com o objetivo de se obter uma 

amostra máxima de 4 (quatro) mil entrevistas16 (Tabela 7).  

Após o início da pesquisa, foram acrescentadas três localidades que não estavam no 

levantamento prévio da amostra, duas em Pilão Arcado e uma em Remanso. Tais comunidades 

foram acrescidas porque durante o evento de lançamento da pesquisa, nesses dois municípios, 

várias pessoas presentes sinalizaram a importância de incorporar as sedes municipais de 

ambas as cidades e a comunidade de Salinas, localizada em Pilão Arcado. O acréscimo dessas 

comunidades não causou prejuízos ao sorteio porque nesses municípios todas as comunidades 

contendo registro de atingido haviam sido incluídas na amostra. Também foram substituídas 

três comunidades situadas no município de Casa Nova por outras com semelhante 

probabilidade de seleção. A substituição destas ocorreu após troca de tiros em uma localidade 

durante o trabalho de campo, em face do ocorrido foram substituídas todas as localidades que 

apresentavam periculosidade à equipe. Outras quatro comunidades, uma em Remanso e três 

em Sento Sé, não foram realizadas devido à impossibilidade da logística de acesso aos locais. 

Ao final, foi necessário recalcular os pesos das comunidades não visitadas, para redistribuição 

dos pesos entre as comunidades sorteadas e visitadas em cada município.  

Tabela 7. Quantidade de localidades selecionadas por município. *Inclusão das duas sedes dos municípios 
(Remanso e Pilão Arcado) e da comunidade de Salinas (Pilão Arcado).  

Nome do município 
Localidades com 

registro de atingidos 
Localidades  

selecionadas 
Localidades 

entrevistadas 

BARRA 37 26 26 
CASA NOVA 144 50 45 
ITAGUACU DA BAHIA 14 14 13 
PILAO ARCADO 39 41* 37 
REMANSO 34 35* 32 
SENTO SE 97 43 38 
SOBRADINHO 24 25 24 
XIQUEXIQUE 29 21 20 

TOTAL 418 255 235 

Fonte: Dados da pesquisa 

No segundo estágio, a quantidade de domicílios selecionados para compor a amostra variou 

de acordo com o tamanho da comunidade baseado na quantidade de famílias inscritas no 

CadÚnico. Na prática, as comunidades foram separadas em três tamanhos de acordo com o 

                                                           
15 Isso aconteceu com Itaguaçu da Bahia, Pilão Arcado, Remanso e Sobradinho.  
16 Esse número foi calculado com base na quantidade de recursos financeiros disponíveis para executar 
o trabalho de campo.  
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número de domicílios: pequenas (até 10 domicílios); médias (entre 11 e 99 domicílios) e 

grandes (com 100 ou mais domicílios). Para comunidades até 99 famílias foi definido que 

seriam aplicados até 10 questionários e para as demais comunidades 25 questionários. Houve 

casos em que o número de domicílios inscritos no CadÚnico era menor que a realidade 

encontrada em campo. Nesses casos a informação de tamanho da população era atualizada e, 

quando o número de domicílios ultrapassava 100, o número de questionários domiciliares a 

serem aplicados no local era alterado para 25 na localidade.  

A escolha dos domicílios a serem entrevistados ocorreu por meio de três métodos: i. o 

censitário, ii. o sorteio e iii. a amostragem sistemática. O método censitário foi utilizado em 

todas as localidades pequenas, estimadas em 52 no início da pesquisa, nesse método todos os 

domicílios do local eram entrevistados.  Em 156 comunidades que estavam presentes na base 

do CNEFE ocorreu o sorteio de até 50 endereços, porém, na maioria dos casos, esse não foi um 

método eficiente porque não foi possível encontrar os endereços selecionados. As dificuldades 

se relacionavam ao endereço estar desatualizado e cabe frisar que o formato dos endereços 

era diferente para cada comunidade. Em algumas existia identificação de logradouro e 

número, em outras a identificação ocorria por meio do número da secretaria de saúde, entres 

outros formatos (Tabela 8). No final, como vários endereços não foram encontrados, foi 

utilizado um método mesclado ou apenas a amostragem sistemática para uma parcela 

representativa do total de endereços sorteados na pesquisa.  

 

Tabela 8. Tipos de endereço existentes na região encontrados no Cadastro Nacional de Endereços para Fins 
Estatísticos – CNEFE (2010).  

Tipos de 
logradouro Barra Itaguaçu da Bahia Sento sé 

Xique-
Xique 

nº Rua da Manga nº 365 Rua B n 11 
Rua da Igreja nº 113 

(antiga Rua do 
Campo) 

Rua 02 nº 
120 

nº e nº 
Bairro Santa Clara n 

120 n 11 
- - - 

nº e energia 
Caminho 5 n 02 

energia 
- - - 

Sem número 
(S/N) 

- Rua D S/N Barroquinha S/Nº Rua E, S/N 

SMS 
Rua do Curuzú SMS 

299 
- 

Povoado São Pedro 
SMS 36 

- 

SMS e nº 
Caminho 11 n 20 SMS 

410 
- 

Rua Bela Vista 1 SMS 
241 n 135 

- 

SMS e energia 
Caminho 24 44 
energia 20 SMS 

- - - 
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FNS - Rua Principal FNS 113 - - 

FNS e nº  - 
Rua do Teste nº 10 

FNS 157 
- - 

FNS e nº  ou 
energia 

Rua 23 de agosto n 
1166 FNS ou 591 

energia 

Ruua TV Oeste nº 48 
FNS ou nº 1012 

energia 
- - 

FNS e conta de 
luz 

- 
Rua Santa Helena FNS 

14 Conta de Luz 118 
- - 

Fonte: CNEFE (2010) 
Elaboração Própria 
 

O método de seleção do domicílio por amostragem sistemática dependeu do tamanho da 

comunidade e do código criado, de forma aleatória, para cada comunidade delas. As 

comunidades, por esse método, seguiram orientação de pulo de 2 ou 5 para comunidades 

médias e de 3 ou 10 para comunidades grandes, conforme Tabela 9.  

Tabela 9. Unidades selecionadas nas comunidades de acordo com seu número de comunidade e número de 
entrevistas que devem ser realizadas. 

Código da 
comunidade 
terminados 
em  

Primeira 
unidade 
seleciona
da para a 
amostra 

Comunidade 
média de 11 a 60 

domicílios -  
Pulo 2 domicílios 

Comunidade 
média de 61 a 
99 domicílios -  

Pulo 5 
domicílios 

Comunidade 
grande de 100 

a 300 
domicílios -  

Pulo 3 
domicílios 

Comunidade 
grande acima 

de  300 
domicílios -  

Pulo 10 
domicílios 

1 ou 6 1 1;3;5;7;9;11... 1;6;11;16;21;26 1;4;7;10;13;16 1, 10, 20, 30, 
40, 50... 

2 ou 7 2 2;4;6;8;10;12... 2;7;12;17;22;27 2;5;8;11;14;17 2, 12, 22, 32, 
42, 52... 

3 ou 8 3 3;5;7;9;11;13... 3;8;13;18;23;28 3;6;9;12;15;18 3, 13, 23, 33, 
43, 53... 

4 ou 9 4 4;6;8;10;12;14... 4;9;14;19;24;29 4;7;10;13;16;19 4, 14, 24, 34, 
44, 54... 

5 ou 0  5 5;7;9;11;13;15... 5;10;15;20;25;30 5;8;11;14;17;20 5, 15, 25, 35, 
45, 55... 

Fonte: adaptado de IBGE. 

 

Um resumo sobre os métodos de escolha dos domicílios nas comunidades pequenas, médias e 

grandes pode ser encontrado nas figuras 2, 3 e 4. Para um maior detalhamento da forma de 

coleta dos dados pode ser encontrado no “Manual de aplicação dos questionários”, presente 

no anexo I desse relatório.   

 



18 
 

Figura 2. Visão geral da pesquisa quantitativa em comunidades pequenas (até 10 domicílios).  

 

Fonte e elaboração próprias 
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Figura 3.  Visão geral da pesquisa quantitativa em COMUNIDADES MÉDIAS (de 11 a 99 domicílios). Observações: o tamanho do pulo de 2 ou 5 vai depender do tamanho da comunidade. Até 
60 domicílios o pulo deverá ser de “2”, entre 61 e 99 o pulo deverá ser de “5”. 
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Figura 4. Visão geral da pesquisa quantitativa em COMUNIDADES GRANDES (a partir de 100 domicílios). Observações: o tamanho do pulo de 3 ou 10 vai depender do tamanho da comunidade. 
Entre 100 e 300 domicílios o pulo deverá ser de “3”, acima de 300 o pulo deverá ser de “10”. 

 

Fonte e Elaboração próprias.  
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2.6. Coleta de dados 
 
2.6.1. O questionário 
Para a coleta de dados foram utilizados dois tipos de questionários, um primeiro contendo 

questões destinadas ao domicílio e o outro com questões destinadas aos moradores. Ambos 

os questionários utilizados se basearam naquele elaborado como produto da publicação 

metodologia da dívida social, econômico e cultural dos atingidos por barragens (ver anexo A da 

publicação - Ipea, 2014). Algumas modificações foram feitas no questionário base como forma 

de adequar-se à realidade da região ou porque, durante o pré-teste realizado antes do início 

da coleta de dados, foram verificadas dificuldades de compreensão da pergunta, portanto a 

mesma não atingia o objetivo a que se destinava.  

Sobre as regionalidades foi incluída a categoria “fundo de pasto” no item sobre localização 

diferenciada, no bloco de identificação do domicílio. A motivação para essa inclusão se deve 

pela região ser rica nas comunidades de fundo de fecho de pasto, que são comunidades 

tradicionais regulamentadas pela lei estadual 12.910/2013 e muito comuns no estado da 

Bahia.  Sobre as demais modificações no questionário, as questões relacionadas ao 

abastecimento de água e energia foram modificadas de simples para múltipla escolha, o que é 

extremamente relevante no caso da água em que existem vários formatos de captação de 

abastecimento hídrico na região, em especial nas comunidades rurais. No bloco de saúde foi 

alterada a ordem das perguntas e substituída uma das perguntas existentes sobre agentes de 

saúde por outra sobre agente de endemias, até aquele momento, não existente no 

questionário. Por fim, no bloco de trabalho e renda, foram substituídas as perguntas sobre o 

tipo de trabalho do entrevistado no questionário pela pergunta original da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) sobre o tema. Para o questionário completo ver Anexo II. 

Em ambos os tipos de questionários foram incluídas capa contendo campo para 

preenchimento do nome do aplicador, da data de aplicação do questionário e dos códigos do 

município, da comunidade e do domicílio e, quando fosse o caso, do número de ordem do 

morador daquele domicílio. Todos os códigos mencionados foram criados com o objetivo de 

facilitar análise dos dados e pareamento das informações de modo de cada questionário 

aplicado tinha uma identificação única com base em critérios de localização e ordem de 

aplicação.  

O questionário individual foi aplicado a todos os moradores do domicílio, diferentemente da 

orientação presente na metodologia de referência que orientava a aplicação até seis 

moradores do domicílio.  



22 
 

2.6.2. Da aplicação dos questionários 
A aplicação dos questionários da pesquisa envolveu uma equipe de seis bolsistas e vinte 

entrevistadores. A coleta ocorreu no período entre 15 de abril a 15 de dezembro de 2017 e foi 

precedida de uma fase de sensibilização e articulação nas comunidades. Nessa fase foram 

feitos lançamentos municipais da pesquisa, divulgação em rádio, reuniões apenas com 

lideranças ou na presença de toda comunidade, divulgação em carro de som, via carta e/ou 

folheto contendo explicações gerais da pesquisa (para folheto e carta ver Anexo III). Antes da 

ida para as comunidades com a finalidade de aplicação da pesquisa era contatada uma 

liderança local e com ela eram acordadas datas, mobilização e locais para refeição e 

hospedagem quando necessários. Esses últimos eram fundamentais em locais muito distantes 

da sede ou de difícil acesso, onde geralmente não existia a disponibilidade de pousadas ou 

restaurantes. Previamente também eram realizados contatos com as prefeituras dos 

municípios da pesquisa. Junto à prefeitura eram discutidas formas de colaboração como 

auxílio logístico, divulgação em rádios locais e câmaras municipais, articulação com as 

lideranças das comunidades ou lideranças municipais, disponibilização de infraestrutura para 

reuniões, entre outras demandas17. Apenas depois de organizada a articulação nas 

comunidades era organizada a visita à mesma.  

A visita se iniciava com a coleta de informações sobre o número de domicílios de cada 

comunidade (tamanho) e era elaborado um croqui mostrando a localização dos domicílios 

entrevistados18. Posteriormente eram realizadas as entrevistas. Cada domicílio a ser 

entrevistado era visitado no máximo duas vezes.  Na primeira visita, caso não fosse encontrado 

morador no domicílio, era deixada uma carta que explicava o escopo do trabalho, contendo 

data de retorno do aplicador de questionário e contato para agendamento caso o morador 

estivesse ausente na data sugerida. Se na segunda visita o domicílio continuasse sem a 

presença do morador, tentava-se realizar a pesquisa no próximo domicílio da lista ou 

sequência. Em caso de recusa o procedimento adotado era o mesmo já relatado (Figura 5).  

                                                           
17 A prefeitura de Remanso auxiliou a pesquisa disponibilizando os deslocamentos para aplicação de 
questionários da sede do município até a comunidade a ser entrevistada. O auxílio ocorreu no período 
de agosto de 2017 até o final da coleta de dados no município. A prefeitura de Casa Nova auxiliou a 
pesquisa disponibilizando espaços para realização de reuniões da equipe que trabalhava lá. O mesmo 
aconteceu com a prefeitura de Sento Sé, que disponibilizou esses espaços, quando necessários.  
18 Para a realização do croqui foram usados tabletes, com o equipamento também eram tiradas 
fotografias. A intenção inicial era que o equipamento também fosse utilizado para a realização das 
entrevistas. Porém, o programa que o Ministério da Integração estava desenvolvendo para uso da 
pesquisa realizada em campo não atendia as demandas necessárias para uso em trabalho de campo. 
Uma delas era que o aplicativo funcionasse no modo off-line, pois a região possui acesso limitado à 
internet. O Ipea realizou a tentativa de desenvolver um sistema eficiente para o trabalho, mas devido ao 
tempo disponível para tal e a ausência de um programador de sistemas na equipe, não foi possível o 
desenvolvimento do aplicativo em tempo hábil.  
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Figura 5. Visão geral da aplicação do questionário de pesquisa quantitativa 

 

Fonte e Elaboração próprias. 
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Apesar dos cuidados tomados para sensibilização em torno da pesquisa, alguns equívocos que 

prejudicaram a aplicação dos questionários ocorreram durante o trabalho de campo, os 

principais relatados foram os seguintes: i. Recadastramento com a finalidade de revisão ou 

perda de benefícios oriundos de programas sociais; ii. Associação de atingidos; iii. Violência 

urbana; iv. Pesquisas anteriores realizados sobre os atingidos pela barragem.  

A implicação geral desses fatos foi, nos casos mais extremos, a recusa em participar da 

pesquisa e, em outras situações, a recusa ou desconfiança em responder algumas perguntas, 

em especial aquelas relacionadas à renda. A desconfiança em torno da pesquisa é fruto de um 

histórico de violações ou limitações de acesso a direitos sociais e políticas públicas, fato que 

antecede nosso trabalho na região. Existem relatos de famílias que foram vítimas de falsas 

promessas de indenização ou ainda pesquisas anteriores sobre a barragem geraram 

expectativas que não foram cumpridas. Associado a isso, a dificuldade histórica de acesso a 

políticas sociais básicas e uma conjuntura nacional de instabilidade econômica e política. O 

resultado é que, mesmo com um amplo trabalho de divulgação da pesquisa de campo, não 

raro era necessária a insistência do entrevistador para realiza-la. No município de Casa Nova, o 

excesso de recusas na área urbana tornou o trabalho de campo mais longo do que o planejado 

e prejudicou a aplicação do total de questionários a algumas comunidades.  

Questões de outra natureza que também tiveram implicação no trabalho de campo foram o 

excesso de domicílios sem moradores ou vagos devido ao trabalho dos moradores ou à 

dinâmica de migrações curtas na região. Em alguns casos foi possível realizar a entrevista 

durante o período noturno, em outros, essa situação não era válida, visto o nível de violência 

do local. Ao final do trabalho de campo, as entrevistas foram tabuladas, de dezembro de 2017 

até janeiro de 2018, para uma base de dados digital. Ao todo foram aplicados 3.133 

questionários domiciliares e 10.944 questionários individuais, conforme tabela 10.  

Tabela 10. Número de localidades em que foi realizado trabalho de campo e número de questionários 
domiciliares e individuais aplicados durante a pesquisa.  

Nome do município 
Localidades com 

registro de atingidos 
Questionários 
Domiciliares 

Questionários 
individuais 

BARRA 26 422 1.495 
CASA NOVA 45 628 2.284 
ITAGUACU DA BAHIA 13 188 582 
PILAO ARCADO 37 387 1.401 
REMANSO 32 332 1.101 
SENTO SE 38 654 2.382 
SOBRADINHO 24 259 814 
XIQUEXIQUE 20 263 885 

TOTAL 235 3.133 10.944 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 
 2.7. Tratamento dos dados e peso amostral19 
 
2.7.1. Descrição da base de dados 

As informações levantadas por meio do trabalho de campo resultaram em uma base de dados 

separada em dois bancos, um com 3.113 observações contendo as informações levantadas 

com uso do questionário domiciliar e outro com 10.944 observações com informações dos 

residentes nestes domicílios. Ambos os bancos continham identificadores de questionário, que 

totalizavam 9 variáveis no questionário de domicílio e 11 variáveis no questionário individual 

destinado a coleta de informações dos moradores (Figura 6). Ao todo 9 identificadores eram 

comuns a ambos os bancos. No banco de dados do questionário de domicílio existiam 

informações sobre a identificação e as características do domicílio, sobre o transporte e 

políticas sociais, sobre a barragem e sobre a produção e utilização da terra. No banco de 

informações do questionário de moradores havia dados sobre identificação, educação e 

trabalho e renda do morador. O dicionário de dados contendo a descrição de todas as 

variáveis encontra-se no anexo IV e V. 

                                                           
19 Editado do texto de Flavia Adriane Pestana de Oliveira elaborado como demanda para esse relatório 



26 
 

Figura 6. Estrutura da base de dados utilizada na pesquisa. 
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2.7.2. Depuração da base de dados 

Durante a etapa de depuração foram criados indicadores para localizar os erros existentes no 

preenchimento dos questionários. Na primeira etapa foram identificados quais questionários 

de domicílios e de moradores apresentavam algum erro de preenchimento. Foram 

identificados dois tipos de erros, um relacionado ao preenchimento e outro relacionado ao 

padrão de marcação de respostas nas perguntas. No primeiro caso, foram classificados como 

erros de preenchimento todos aqueles que implicavam na marcação acidental20 ou ausência 

de resposta para pergunta que deveria ter sido pulada/preenchida durante entrevista. No 

segundo caso, eram considerados os erros que consistiam em uma marcação suspeita em 

determinado grupo de perguntas21.  

Para isso foram criados 28 indicadores de erro nos questionários de domicílios (Anexo VI) e 29 

indicadores de erro nos questionários de moradores (Anexo VII). Optou-se por não excluir 

nenhum questionário pela ausência de definição sobre qual seria o perfil de questionário a ser 

excluído.  

 

2.7.3. Transformação de dados e variáveis derivadas 

Nem todas as informações da base de dados puderam ser trabalhadas em seu formato bruto 

e, por isso, precisaram ser transformadas. Entre as variáveis que estão nesse grupo estão as de 

renda - questão 68 do questionário de domicílios e questão 90 do questionário de moradores – 

que, com alguma frequência, apresentavam a resposta “salário mínimo”. Nesses casos, a 

resposta foi substituída pelo valor numérico do salário mínimo em 2017 (954 reais).  

Além da variável de renda, durante a análise, foi necessário realizar um agrupamento de 

respostas para facilitar a elaboração de tabelas e visualização de resultados que implicaram na 

geração de um conjunto de variáveis derivadas. Tal procedimento foi realizado nos blocos do 

questionário de caracterização da população, caracterização do domicílio e habitação, acesso à 

água e saneamento básico, acesso à energia, educação, trabalho e renda, produção e 

barragem (Quadro 2). Não será realizado neste relatório um detalhamento de como cada 

variável foi criada.  

 

                                                           
20 No caso de marcação excessiva, durante a análise as respostas foram ignoradas. 
21 Nesse caso foi utilizado o grupo de perguntas que conduzia à finalização do questionário como 
indicador. Marcação suspeita era aquela em que ocorriam padrões anormais de marcação por um 
mesmo entrevistador.  
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Quadro 2. Variáveis derivadas criadas para a pesquisa.  

Seção 
Variável 
criada 

Nome da 
variável criada Descrição da variável 

Caracter
ização 

da 
populaç

ão 

W1_1 contagem Quantidade de moradores 

W1_2 mediapes Média de pessoa por domicílio 

W1_3 idade Idade em anos 

W1_4 idade_cate Idade em categoria 

Caracter
ização 

do 
domicíli

o e 
habitaçã

o 

W2_1 somamorador Soma da quantidade de moradores 

W2_2 
pessoacomod
o Pessoa por cômodo 

W2_3 pc Categoria de pessoa por cômodo 

W2_4 
numerodormit
orio Quantidade de dormitórios 

W2_5 parede Parede durável/ não durável 

W2_6 telhado Telhado durável/ não durável 

W2_7 piso Piso durável/ não durável 

W2_8 habitacao Habitação durável/ não durável 

W2_9 fatorrisco Moradia com fator de risco 

W2_10 conjunto Conjunto de bens domiciliares 

Acesso à 
agua e 

saneam
ento 

básico 

W3_1 banheiro Banheiro 

W3_2 rs Presença de rede coletora 

W3_3 destino Destinação dos resíduos sólidos 

W3_4 abastecimento Tipo de abastecimento de água 

Acesso à 
energia 

W4_1 origem Origem da energia 

W4_2 energia Tipo de energia 

Educaçã
o 

W5_1 tempiv Tempo de ida e volta da escola ao domicílio 

W5_2 
txtempiv 

Taxa de estudantes que o tempo de ida e volta da escola 
ao domicílio é superior a 60 minutos22 

W5_3 idade_cate1 Idade em categorias 

W5_4 estuda Situação escolar 

W5_5 idade_cate2 Idade em categorias 

W5_6 naolerescrever Não sabe ler ou escrever 

W5_7 fre Tipo de ensino que frequenta 

W5_8 idadecate Idade em categorias 

W5_9 idade_cate3 Idade em categorias 

W5_10 idade_cate4 Idade em categorias 

W5_11 idade_cate5 Idade em categorias 

Trabalho 
e renda 

W6_1 idade_cate6 Idade em categorias 

W6_2 trabalho Tipo de trabalho 

W6_3 ocupacao Posição na ocupação no trabalho 

                                                           
22 Essa taxa foi calculada a partir da razão “tempo demorado no trajeto de ida e volta para escola” por 
tempo de 60 minutos. Antes do cálculo, as informações brutas foram transformadas em minutos. Foram 
considerados para compor a taxa todos os resultados cujo valor da razão era maior que 1.  
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W6_4 ocupacao1 Posição na ocupação no trabalho 

W6_5 
somarendamo
rador Soma da renda dos moradores23 

W6_6 
somarendado
micilio Soma de renda do domicílio24 

W6_7 rendatotal Renda total da família25 

W6_8 
rendapercapit
a Renda per capita 

W6_9 faixarenda Faixa de renda per capita 

W6_10 semrenda Sem renda 

W6_11 idcate Idade em categorias 

W6_12 ninstrucao Nível de instrução 

Produçã
o 

W9_1 
numeroativida
de Número de atividades produtivas 

W9_2 
relacaoproduc
ao Relação com a terra de produção 

W9_3 hectare Hectares 

W9_4 modulofiscal Módulo fiscal 

W9_5 
tamanhopropr
iedade 

Tamanho da propriedade (em números de módulos 
fiscais) 

W9_6 
tamanhopropr
iedade1 Tamanho da propriedade (em hectares) 

W9_7 classevpro Categorias de valores de produção 

Indicado
res de 

populaç
ão 

atingida 

W12_1 atingido Se reconhece como atingido 

W12_2 q43m Dificuldade encontradas em relação a pesca 

W12_3 tipoimpacto Tipo de impacto sofrido em razão da barragem 

W12_4 deslocamento Deslocamento compulsório 

W12_5 relocacao Tipo de relocação 

Fonte e elaboração própria 

 

Por fim, outra variável que precisou de ajuste foi o tamanho da comunidade, porque 

inicialmente, durante a fase amostral, cada comunidade foi classificada como pequena, média 

ou grande, de acordo com o seu tamanho no CadÚnico. Porém, o número de famílias inscritas 

nem sempre correspondia à realidade encontrada em campo e por isso foi necessária uma 

reclassificação com base nos tamanhos de comunidade levantados após visita às comunidades 

para a fase de análise dos dados. Para a reclassificação foram utilizados os mesmos critérios de 

tamanho, usados a priori. As comunidades com menos de 10 domicílios receberam a 

classificação de pequena, entre 10 e 99, médias e com 100 domicílios ou mais, grandes.  Ao 

final da pesquisa foram contabilizadas 25 comunidades de pequeno porte entrevistas, 130 

                                                           
23 A variável representa a questão número 90 do questionário já transformada.  
24 A variável representa a questão 68 do questionário transformada.  
25 Na composição da variável “soma da renda da família” eram considerados todos os valores 
monetários declarados no questionário e já transformados nas variáveis de renda individual (W6_5) e 
renda do domicílio (W6_6). 
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comunidades de médio porte e 80 comunidades de grande porte (Tabela 11). O município de 

Barra foi o único em que a pesquisa não contou com comunidades de pequeno porte. O maior 

número de comunidades médias foi observado em Pilão Arcado e, de comunidades grandes 

em Casa Nova. A lista de comunidades com seu respectivo porte após tamanho recalculado 

encontra-se no anexo VIII. 

Tabela 11. Número de comunidades por tamanho da comunidade segundo município 

Município 
Tamanho da Comunidade 

Total 
Pequena Média Grande 

Barra 0 13 13 26 

Casa Nova 6 14 25 45 

Itaguaçu da Bahia 1 6 6 13 

Pilão Arcado 5 29 3 37 

Remanso 4 25 3 32 

Sento Sé 4 14 20 38 

Sobradinho 4 16 4 24 

Xique-Xique 1 13 6 20 

Total 25 130 80 235 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

2.7.4. Peso amostral e expansão da amostra 

O peso amostral foi utilizado para expandir a amostra para a população de atingidos nos oito 

municípios que compõe a pesquisa. Desta forma, foi possível gerar os resultados 

representativos à esta população para cada um dos indicadores da pesquisa. Isso pois, como a 

amostra foi composta de oito estratos (município) e dois estágios de seleção (comunidade com 

registro de atingido e domicílio), cada questionário tem um peso diferente da população em 

estudo. Conforme já explicado no item 2.5, esse desenho foi feito porque não era possível 

visitar todas as comunidades com registro de atingido e entrevistar população de cada 

comunidade.  

Assim, dentro de cada município, foi selecionada uma parcela das comunidades com registro 

de atingido e, para cada comunidade sorteada, foram aplicadas as entrevistas proporcionais 

aos seus tamanhos. Portanto, cada domicílio entrevistado representa uma porção da 

população e, para calcular o quanto cada domicílio representa, foi levado em conta os dois 

estágios. A representatividade final de cada questionário será dada pela razão de 1 sobre a 

multiplicação da probabilidade de cada um dos dois estágios. Para fins de análise, a população 

que será apresentada no relatório é o resultado da multiplicação da amostra pelo peso de cada 

comunidade.  
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3. RETRATO DAS CONDIÇÕES SOCIAIS DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA BARRAGEM 
SOBRADINHO  
 
Conforme já relatado, o principal objetivo desse trabalho é apresentar as informações 

levantadas pela aplicação dos questionários, dimensionando um quadro socioeconômico dos 

atingidos pela barragem de Sobradinho (BA) e como foram impactados, a fim de auxiliar à 

mensuração da dívida social com esta população. Diferentes dimensões dessa dívida poderiam 

ser abordadas para retratar as condições de vida da população atingida, porém, nossa opção 

será por apresentar informações que possibilitem descrever quem são e em que condição 

vivem as pessoas que habitam as comunidades selecionadas nessa pesquisa. Tal opção foi feita 

em virtude de compreendermos que um grande empreendimento gera expectativas de 

desenvolvimento para a região, em especial econômico além de alterar os modos de vida da 

população como um todo. Com base nisso, os resultados a seguir serão apresentados em 

blocos em que o primeiro irá mostrar uma descrição geral da população, o segundo irá abordar 

os impactos da barragem nessa população, os blocos seguintes irão caracterizar as condições 

de habitação, o acesso a bens duráveis, o acesso à água e saneamento básico, o acesso à 

energia elétrica, as condições de trabalho e renda e as condições de produção agropecuário ou 

pesqueira da população. Cabe lembrar que a pesquisa levantou ainda informações sobre a 

infraestrutura de saúde e educação na região. Essas informações, assim como um 

detalhamento das anteriormente citadas, não serão tratadas a seguir, mas em uma publicação 

futura. 

 

 
3.1 Descrição geral da população das comunidades com registro de atingido pesquisadas  
 
A partir da amostra coletada foram estimados o número total de domicílios em comunidades 

com registro de atingido e o tamanho da população alvo nessas comunidades. Estima-se que 

existam 51.531 domicílios nas comunidades de interesse, desses domicílios 43.122 em 

comunidades grandes, 7.415 em comunidades médias e 994 em comunidades pequenas 

(Tabela 12). Maior parte situa-se nos municípios de Casa Nova, Remanso e Sento Sé, que 

juntos chegam a 60,99 % de domicílios de interesse estimados na região. O maior número de 

domicílios situados em comunidades pequenas, geralmente rurais, está localizado nos 

municípios de Casa Nova e Sento Sé. Ambos os municípios, juntamente com Remanso, 

também alocam o maior número de comunidades médias e grandes da pesquisa.  
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Tabela 12. Número de domicílios estimado segundo tamanho de comunidade, total e porcentagem por 
município.  

Município 
IBGE* 

(2010) 

Tamanho da comunidade Total 

Pequena Média Grande Frequência Porcentagem 

Barra 14.937 - 809 3.042 3.851 7,47% 

Casa Nova 20.583 496 2.148 12.972 15.616 30,30% 

Itaguaçu da Bahia 5.066 6 194 1.447 1.647 3,20% 

Pilão Arcado 10.834 43 673 3.279 3.995 7,75% 

Remanso 12.578 24 1.083 6.885 7.992 15,51% 

Sento Sé 11.192 384 1.254 6.187 7.825 15,18% 

Sobradinho 8.022 22 606 5.611 6.239 12,11% 

Xique-Xique 14.528 17 649 3.700 4.367 8,47% 

Total 97.740 994 7.415 43.122 51.531 100% 

*Número de domicílios considerado no Censo Demográfico (IBGE, 2010) 

Fonte: Dados da pesquisa  

No que se refere à população total dessas comunidades, estima-se que, em 2017, seja de 

177.231 pessoas (Tabela 13), maioria moradora em comunidades grandes (147.563 pessoas), e 

ainda 26.207 pessoas em comunidades médias e 3.461 em comunidades pequenas. Dentre os 

municípios da pesquisa, Casa Nova é o com maior parte da população atingida pesquisada, 

chegando a 31,6% do total estimado. 

Tabela 13 Número de pessoas estimado segundo tamanho de comunidade, total e porcentagem por município.  

Município 
Tamanho da comunidade Total 

Pequena Média Grande Frequência Porcentagem 

Barra - 2.707 10.695 13.402 7,6% 

Casa Nova 1.805 7.851 46.395 56.051 31,6% 

Itaguaçu da Bahia 19 648 4.464 5.131 2,9% 

Pilão Arcado 135 2.558 10.858 13.550 7,6% 

Remanso 95 3.715 21.510 25.319 14,3% 

Sento Sé 1.307 4.794 22.684 28.786 16,2% 

Sobradinho 71 1.834 19.034 20.940 11,8% 

Xique-Xique 29 2.099 11.924 14.052 7,9% 

Total 3.461 26.207 147.563 177.231 100% 

Fonte: Dados da pesquisa  

Ao todo, estima-se que 73.583 pessoas que habitam as comunidades pesquisadas estejam no 

meio urbano e 34,3% desse grupo possui 45 anos ou mais (Figura 7), ou seja, pode ter 

vivenciado a época do alagamento decorrente da barragem. Sobre aquelas que habitam o 

meio rural, estima-se que totalizem 77.204 pessoas, das quais 31,1% encontram-se acima dos 

45 anos (Figura 8). 
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Figura 7. População urbana por sexo, segundo os grupos de idade. 

 

Figura 8. População rural por sexo, segundo os grupos de idade. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Ao todo 16,8% do total de domicílios declararam habitar em assentamentos da reforma 

agrária, áreas remanescentes de quilombos, reassentamentos coletivos, terras indígenas ou 

comunidades de fecho e fundo de pasto. De todas as categorias de localização diferenciada, os 

reassentamentos são a categoria mais ocorrente atingindo 7,4% do total de domicílios. Sobre 

esse número, cabe a ressalva que foram considerados reassentamentos pelos entrevistados 

desde locais em que o atingido recebeu uma moradia até os casos em que o atingido recebeu 

apenas o terreno. Portanto, a partir dessa pergunta não é possível afirmar se a reparação 

recebida foi adequada ou não, a qualificação das condições das reparações será vista na seção 

seguinte “item 3.2”.  Outro grupo ocorrente nessas categorias foi o das comunidades de fundo 

de fecho de pasto são comunidades tradicionais reconhecidas no estado da Bahia as quais, 

segundo informações do projeto Geografar e do CDA (2015), chegam a 109 identificadas nos 

municípios da pesquisa.  Não encontramos informações sobre a população total presentes 

nessas comunidades; porém, em nossa população, representam 4,8% do total de domicílios. 

Assentamentos de reforma agrária e comunidades quilombolas também foram ocorrentes na 

região, no município Itaguaçu o primeiro grupo chegou a 31,8% de domicílios e o segundo a 

33,7%  

No que se refere à raça ou cor, estima-se que a população seja composta por maioria parda, 

correspondendo a 47,1% do total estimado. A população de pretos e brancos compreenderia 

cada uma delas os valores próximos de um quarto das estimativas de população, sendo que a 

primeira corresponde a 25,9% e a segunda 23,3% da população (Tabela 14). 

Tabela 14. População residente, por cor ou raça, segundo município. Missing = 1.818 

Município 
Cor ou raça 

Total 
Branca Preta Amarela Parda Indígena Não sabe 

Barra 12,9% 26,9% 1,5% 56,7% 0,5% 1,5% 12.790 
Casa Nova 36,4% 10,1% 3,2% 50,0% 0,2% 0,1% 55.732 
Itaguaçu da Bahia 18,0% 23,0% 5,6% 51,2% 0,8% 1,4% 4.834 
Pilão Arcado 17,7% 9,0% 2,5% 70,8% 0,0% 0,0% 13.307 
Remanso 5,4% 86,0% 1,4% 7,2% 0,0% 0,0% 24.724 
Sento Sé 21,6% 21,7% 3,1% 47,2% 1,4% 5,1% 26.797 
Sobradinho 29,1% 19,3% 0,2% 51,3% 0,0% 0,0% 20.683 
Xique-Xique 13,1% 15,6% 1,9% 68,4% 0,1% 0,9% 13.481 

Total 23,3% 25,9% 2,4% 47,1% 0,3% 1,0% 172.347 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A população estimada, conforme esperado, é de maioria católica grupo que corresponde a 

75% da população. Outros grupos que também se destacam são os evangélicos pentecostais e 

não pentecostais, representando 12,4% e 4,2% da população, respectivamente (Tabela 15).  
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Tabela 15.  População residente, por grupo religião. Misssing 1.294 

Religião ou culto Frequência Porcentagem 

Católica 129.621 75,0% 

Protestante ou Evangélica não pentencostal 7.238 4,2% 

Evangélica Pentecostal 21.385 12,4% 

Luterana 95 0,1% 

Adventista 1.080 0,6% 

Espiritismo ou espiritualista 177 0,1% 

Testemunha de Jeová 242 0,1% 

Outra 571 0,3% 

Não tem religião 11.424 6,6% 

Não sabe 1.039 0,6% 

Total 172.872 100% 

Fonte: dados da pesquisa 

Em relação ao estado civil, quase metade da população declarou-se como solteira, parcela que 

corresponde a 44,7% da quantidade de pessoas estimadas no total. Outros 47,7% declaram-se 

casados ou em união estável (Tabela 16).  

Tabela 16. Pessoas de 10 anos ou mais de idade segundo estado civil 

Estado civil Frequência Porcentagem 

Solteiro/a 67.121 44,7% 

Casado/a 46.765 31,2% 

União estável (vivem juntos) 24.780 16,5% 

Viúvo/a 8.019 5,3% 

Divorciado/a 1.419 1,0% 

Separado/desquitado/a 1.876 1,3% 

Não sabe 62 0,0% 

Total 150.041 100% 
*Missing = 1.609 

   

Estima-se que a maioria da população das localidades pesquisadas já frequentou e não 

frequenta mais a escola (60,5%), outros 26,8% frequentam a escola pública e outros 11,13% 

nunca frequentaram a escola (Figura 9). Dos 60,5% que já frequentaram a escola e não 

frequentam mais, 44,2% possui ensino fundamental incompleto e outros 25,2% possuem 

ensino médio completo, maioria possui 25 anos ou mais (82,5%). Entre os estudantes 64,5% 

frequenta o ensino fundamental, outros 16% frequentam ensino médio e 14,8% a creche, pré-

escola ou alfabetização. Da população analfabeta, estima-se que totalize 31.338 pessoas, onde 

57,8% se localiza no meio rural e o restante no meio urbano, maioria com 50 anos ou mais 

(27.685 pessoas). 
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Figura 9. População residente, por frequência à escola ou creche e rede de ensino que frequentavam no momento 
da pesquisa.  

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

3.2. Impactos do lago de Sobradinho sobre os modos de vida da população das comunidades 

com registro de atingido pesquisadas 

A alteração do modo de vida da população em virtude da construção de uma barragem é um 

elemento inevitável para as populações que ali residem. No caso de Sobradinho, após mais de 

40 anos do alagamento, é possível perceber que os impactos da barragem estão presentes na 

população por meio das memórias e das consequências sociais que se perpetuam mesmo em 

gerações posteriores ao ocorrido. Existe uma inegável condição intergeracional da dívida social 

que, grosso modo, consiste no conjunto de políticas, memórias e violações que persistem ao 

longo do tempo e espaço. Nesse contexto, a dívida social só pode ser mitigada por meio de 

intervenções que promovam a justiça social para população do entorno. Porém, não é uma 

percepção óbvia que existe um elemento intergeracional da dívida. O termo “atingido” implica 

no reconhecimento de direitos a aqueles que tiveram suas condições de vida alteradas 

decorrentes da barragem e, indiferente da questão geracional, para o indivíduo se perceber 

como atingido ele necessita compreender que teve direitos que foram violados com a chegada 

da barragem.  
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Dito isso, cabe lembrar que, neste trabalho, as questões que buscavam abordar a forma que a 

barragem alterou os modos de vida da população e as demais relacionadas visavam verificar, 

de modo geral, a adequabilidade das reparações quando realizadas e se ainda existem 

reparações necessárias para as populações. Porém, realizar esse mapeamento não é simples 

nem para a geração que vivenciou a formação do lago da barragem e se torna mais complicado 

à medida que se afasta dessa geração.  

Por isso, uma das principais considerações a ser feita quando se trabalha no caso de 

Sobradinho se relaciona à escala temporal do alagamento. Impossível imaginar que os quase 

quarenta anos do fato não teriam influência na percepção da população enquanto atingida. As 

complexidades existentes nos dois campos - nos direitos humanos lesados com a chegada da 

barragem e a temporalidade presente no caso de Sobradinho – devem ser consideradas em 

qualquer análise desse bloco de perguntas. No que tange a percepção enquanto atingido por 

barragem capturada por esta pesquisa, estima-se que 53,1% do total de domicílios se 

percebem como atingidos26 (Tabela 17). Conforme já colocado, considerando a temporalidade 

do fato e todas as incertezas relacionadas à percepção de atingido, o valor foi elevado, pois, 

implica em afirmar que pelo menos metade da população considera que, de alguma forma, a 

chegada da barragem alterou o modo de vida da sua família, mesmo após 40 anos do 

alagamento.  

Tabela 17. Domicílios cuja família se percebe como atingida pela barragem de Sobradinho segundo município 

Município  
Não se percebe 
como atingido 

Se percebe 
como atingido 

Total 

 Barra  35,2% 64,8%  3.851  

 Casa Nova  60,4% 39,6%  15.616  

 Itaguaçu da Bahia  85,5% 14,5%  1.647  

 Pilão Arcado  33,8% 66,2%  3.995  

 Remanso  29,4% 70,6%  7.992  

 Sento Sé  42,7% 57,3%  7.825  

 Sobradinho  59,5% 40,6%  6.239  

 Xique-Xique  28,6% 71,4%  4.367  

 Total  46,9% 53,1%  51.531  

Fonte: Dados da pesquisa 

                                                           
26 A percepção foi derivada a partir de um grupo de respostas que sinalizasse a alteração do modo de 
vida da família com a chegada da barragem. Compõem o grupo de perguntas as quais se compreende 
que a família se percebe como atingida as respostas dos itens 1 a 13 da pergunta 42 do questionário 
presente no Anexo I. 
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Em relação à forma em que a barragem impactou a vida das pessoas, a perda da terra e outros 

bens foi a principal relatada nessa pesquisa, essa forma apareceu com e sem associação a 

outros tipos de impactos igualmente relevantes. A segunda mais citada foi a perda ou redução 

de fontes de ocupação, renda ou meios de sustento. As demais formas citadas foram, nessa 

ordem, a perda ou restrição de acesso à reprodução dos modos de vida, outros e ruptura de 

circuitos econômicos (Tabela 18).   

Tabela 18. Formas em que as famílias foram atingidas por barragens, exceto deslocamento compulsório 

Tipos de impacto  

 Perda 
da 

terra e 
outros 
bens  

 Perda ou 
restrição de 

acesso à 
reprodução do 
modo de vida  

 Perda ou 
redução de 
fontes de 

ocupação, renda 
ou meios de 

sustento  

 Ruptura de 
circuitos 

econômicos  

 Outra 
forma  

 Perda da terra e 
outros bens  

25.398 8.467 1.284 42 1.500 

 Perda ou restrição de 
acesso à reprodução 
do modo de vida  

- 9.576 5.881 76 1.076 

 Perda ou redução de 
fontes de ocupação, 
renda ou meios de 
sustento  

- - 13.471 56 851 

 Ruptura de circuitos 
econômicos  

- - - 118 7 

 Outra forma  - - - - 2.024 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Como perda da terra e outros bens foram compreendidas as situações relacionadas à perda da 

propriedade ou posse rural/urbana, à perda de benfeitorias e aos danos ocorridos na casa ou 

benfeitorias não desapropriadas. Nesse grupo, a perda da propriedade rural foi a principal 

causa apontada, correspondendo a 30% dos domicílios, seguida pela perda da casa assinalada 

por 16,1% da população.  

Em relação ao item de perda ou restrição de acesso à reprodução do modo de vida foram 

incluídas as situações de prejuízos à pesca e de diminuição ou perda do acesso a áreas onde 

eram coletados produtos para o próprio consumo da família. A pesca foi o item mais 

assinalado desse grupo, mencionada por 40,1% da população. Entre as causas apontadas como 

motivadoras do prejuízo da pesca, as principais foram a diminuição da quantidade e da 

qualidade de peixes respectivamente. Cada uma foi apontada por 85,3% e 48,5%, 

respectivamente (Tabela 19) 
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Tabela 19. Frequência absoluta de cada uma das respostas que declararam que com a barragem a pesca foi 
prejudicada e de forma isso ocorreu. N= 8.000 

Forma que a pesca foi prejudicada Frequência Porcentagem 

Diminuiu a quantidade de peixes  6.820  85,3% 

Diminuiu a qualidade dos peixes  3.879  48,5% 

Surgiu ou aumentou a poluição das águas  1.991  24,9% 

Alterou-se o movimento das águas  1.630  20,4% 

Alterou-se a temperatura das águas  743  9,3% 

Aumentou ou foram criadas dificuldades na 
comercialização 

 843  10,5% 

Perdeu acesso a áreas de pesca  2.381  29,8% 

Outra  540  6,8% 

Não sabe  159  2,0% 

*Missing = 244 

Fonte: Dados da pesquisa 

No item de perda ou redução de fontes de ocupação, renda ou meios de sustento foram 

considerados os itens relativos à diminuição da renda, à perda da fonte de trabalho ou renda, 

à perda da capacidade produtiva das terras, e à perda de acesso de áreas que existiam 

produtos que geravam renda. Entre esses itens aquele mais citado foi a perda da fonte de 

renda ou trabalho, citada por 9,0% dos atingidos. 

Na situação de ruptura de circuitos econômicos se considerou os declarantes que tiveram o 

estabelecimento comercial, de serviços ou industrial inviabilizado. A opção outra forma em 

que foram atingidos foi citada por menos de 5% dos atingidos. A relação da frequência 

absoluta de respostas de como foram atingidas as populações encontra-se na tabela 20. 

Tabela 20 Domicílios por forma que foram atingidos pela barragem de Sobradinho. Observação: poderia ser 
escolhida mais de uma opção como resposta.   

Forma que foi atingido Frequência Porcentagem 

Perderam a casa em que residiam 8.243 16,1% 

Perderam a propriedade ou a posse da área rural 15.386 30,0% 

Perderam a sua fonte de renda ou o trabalho 4.606 9,0% 

A pesca foi prejudicada 20.536 40,1% 

Tiveram diminuição da renda 3.793 7,4% 

Perderam a propriedade ou a posse da área urbana 1.022 2,0% 

Perderam benfeitorias ou outras casas de sua propriedade ou 

posse 10.805 21,1% 

Outra 1.025 2,0% 

Houve diminuição ou perderam acesso a outras áreas onde 

coletavam produtos para o próprio consumo da família (inclusive 1.737 3,4% 
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lenha) 

Houve diminuição ou perderam acesso a outras áreas onde 

coletavam produtos que geravam renda 2.026 4,0% 

Perderam a capacidade produtiva das terras de parcela que 

sobrou do imóvel 117.716 0,2% 

Sofreram danos (rachaduras, desmoronamentos) na casa ou em 

benfeitorias não desapropriadas 6.099 11,9% 

Tiveram estabelecimento comercial, de serviços ou industrial 

inviabilizado 2.024 4,0% 

Fonte: dados da pesquisa 

A partir desses números ainda é possível estimar que o deslocamento compulsório, 

consequência da chegada da barragem, parece ter sido uma realidade para pessoas que hoje 

ocupam 24.667 domicílios. Compreende-se como deslocamento compulsório a perda da 

propriedade rural ou urbana e a perda da casa, situações que tem como implicação o 

deslocamento obrigatório da família que ali reside. Conforme dados do Relatório da Comissão 

Especial de Atingidos por Barragens (2010), uma das diretrizes a ser adotada em 

deslocamentos compulsórios deve ser “o reassentamento coletivo, o mais próximo possível do 

assentamento original” e deve ser assegurado aos atingidos o direito de participar de todas as 

etapas relativas ao projeto. Na época da construção da barragem de Sobradinho, estima-se 

que a barragem causou essa forma de deslocamento para mais de 70 mil pessoas, segundo 

dados da própria Chesf 8,7% das famílias foram reassentadas em Serra do Ramalho, projeto 

distante dos seus locais de origem. Além disso, outros 15% foram reassentados na caatinga, 

onde em nada a fisionomia se assemelha às margens do São Francisco. Estima-se que 26,5% 

das pessoas residentes nos domicílios que se percebem como atingidos tiveram sua família 

inteira ou em parte reconhecida pela empresa (Tabela 21), esse número é inferior ao número 

estimado de deslocamentos compulsórios por conta da barragem.  

Tabela 21. Domicílios que se percebem como atingidos cuja família ou parte dela foi reconhecida como atingida 
pela empresa 

A empresa construtora da barragem 
reconheceu sua família como atingida? 

Frequência Porcentagem 

Sim 5.286 20,0% 

Sim, somente parte da família 1.728 6,5% 

Não 18.094 68,4% 

Não sabe 1.359 5,1% 

Total 26.467 100% 
*Missing = 873 
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Para mais da metade dos atingidos que habitam as comunidades pesquisadas, estima-se que o 

reconhecimento pela empresa tenha ocorrido durante a construção da barragem ou após a 

formação do lago (Tabela 22). Nos grandes projetos não raros são os relatos que o 

reconhecimento da empresa às famílias ocorre durante ou após a construção da obra. Cabe a 

lembrança que, com a obra pronta e o reservatório em formação ou inundado, qualquer 

negociação que vise uma justa reparação das famílias pode ser prejudicada, e o cenário ideal 

de reparação acaba se tornando o cenário possível visto a urgência da família na busca de uma 

solução para sua situação.  

Tabela 22. Domicílios cuja família ou parte dela foi reconhecida como atingida pela empresa por forma de 
reconhecimento 

O reconhecimento pela empresa construtora 
como atingido por barragem ocorreu: 

Total Porcentagem 

Antes de começar a obra 2.410 34,4% 

Durante a construção da barragem 2.715 38,8% 

Depois que o lago encheu 1.612 23,0% 

Não sabe 261 3,7% 

Total 6.999 100% 

*Missing = 16 

Estima-se que a mudança de moradia causada pela construção da barragem foi uma realidade 

para mais de 50% dos domicílios das localidades da pesquisa, mesmo entre aqueles que não se 

percebem como atingidos pela barragem, houve a necessidade de mudar como consequência 

da barragem. Dentre aqueles que mudaram a grande maioria foi de uma área rural para outra 

(29,28%) e de uma área rural para cidade (18,89%) (Tabela 23).  

 

Tabela 23. Domicílios por mudança de local de moradia resultante da construção da barragem. 

Com a construção da barragem, sua família precisou se 
mudar? 

Total Porcentagem 

Não, vivemos no mesmo local 13.068 26,01% 
Não, nos mudamos por outro motivo 5.017 9,99% 
Sim, mudamos de uma área rural para outra área rural 14.709 29,28% 
Sim, mudamos de uma área rural para cidade 9.493 18,89% 
Sim, mudamos dentro da mesma cidade ou para outra 
cidade 

2.055 4,09% 

Sim, mudamos da cidade para uma área rural 515 1,03% 
Não sabe 5.386 10,72% 

Total 50.243 100% 

*Missing = 1.288 
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Para mais de 80% dos domicílios deslocados a nova moradia foi construída por conta própria 

(Tabela 24). Quase 70% do total da população não recebeu nenhuma reparação por conta da 

barragem e esses números ultrapassam esse valor quando são separados nos grupos que se 

percebem ou não atingidos (Tabela 25). Entre aqueles que foram reassentados em área rural 

(3,10%), estima-se que pouco mais da metade recebeu casa para moradia (52,1%), apenas 

13,9% relataram ter recebido energia elétrica e 3,8% água encanada (Tabela 26).  

Tabela 24. Domicílios por de que forma foi construída a nova moradia 

No novo local, a moradia foi: Frequência Porcentagem 

Construída pela empresa responsável pela barragem  2.881  11,3% 
Construída por conta própria   21.091  82,9% 
Construída por movimento social através de mutirão  193  0,8% 
Construída por movimento social através de empreiteira  57  0,2% 
Já existia no novo local   391  1,5% 
É barraca de acampamento  172  0,7% 
Não sabe  644  2,5% 

Total  25.429  100% 

*Missing = 1.344 

Tabela 25. Formas de reparação recebida pela família 

Formas de reparação 
Não se percebe como 

atingido 
Se percebe como 

atingido 
Total 

Reassentamento em área rural 0,1% 5,7% 3,1% 
Realocação da moradia em área 
urbana 0,0% 3,1% 1,7% 
Realocação só do terreno/lote em 
área urbana 0,2% 1,2% 0,7% 
Indenização (em dinheiro) 0,5% 14,4% 8,0% 
Carta de crédito 0,0% 0,4% 0,2% 
Reparação em bens 0,0% 0,6% 0,3% 
Ainda em negociação 0,0% 1,4% 0,8% 
Não recebeu nenhuma reparação 61,8% 71,8% 67,2% 
Outra 1,2% 1,3% 1,3% 

Total  22.983 27.089 50.072 
 

Tabela 26. Infraestrutura disponível no reassentamento de área rural fornecido pela empresa 

Infraestrutura do reassentamento Frequência Porcentagem Total de respostas 

Casa para moradia da família 767 52,1% 1.474 
Energia elétrica 184 13,9% 1.325 
Água encanada suficiente para 
consumo e produção 50 3,8% 1.325 
Galpão e instalações necessárias ao 
trabalho (benfeitorias) 27 2,1% 1.283 
Estrada de acesso em boas 
condições 242 18,3% 1.325 
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Área de plantio ou pasto preparado 168 12,7% 1.325 
Recursos para manutenção durante 
o período inicial da transição da 
produção (até a primeira colheita) 111 8,4% 1.325 
Assitência técnica 77 5,8% 1.325 

 
 
3.3. Caracterização das condições de habitação em que vive a população atingida das 
comunidades pesquisadas 
 

Uma das principais marcas deixadas pelos projetos de infraestrutura para as populações locais 

é a retirada, voluntária ou involuntária, das famílias de seu local de moradia. A moradia, além 

de um direito assegurado na constituição federal para a manutenção de um padrão de vida 

digno e a melhoria contínua de suas condições de vida, é um local de identidade com o 

território e com a origem. Do ponto de vista das características físicas da moradia, a remoção 

das famílias motivada por um projeto de infraestrutura deve zelar pela garantia de condições 

de vida digna às famílias removidas e isso pode ser medido por meio de indicadores 

relacionados à habitação. Características como a segurança jurídica da posse do imóvel, 

garantia das condições de habitabilidade e acesso a serviços de saneamento básico e 

infraestrutura, entre outros, são condições mínimas previstas para a definição de moradia 

adequada (Moraes et al, 2009). Nesta seção tais indicadores se traduzem em características 

dos materiais utilizados na habitação e adensamento, situação jurídica da posse da 

propriedade, proximidade da moradia com áreas de risco e condições de acesso às localidades. 

Os indicadores de acesso à energia elétrica e à água serão analisados em separado devido às 

particularidades existentes em um projeto de infraestrutura com a finalidade de geração de 

energia elétrica por meio de barragens.  

Cabe frisar que muitos dos indicadores deste bloco serão desagregados conforme tamanho da 

comunidade (pequena, média ou grande). Essa desagregação foi escolhida porque durante as 

entrevistas foi visível a diferença de infraestrutura em razão do tamanho. Em comunidades 

maiores a presença de serviços básicos como saneamento, água, energia elétrica e estradas 

era mais frequente, bem como o tamanho da moradia costumava ser maior e a mesma 

apresenta melhor infraestrutura, embora essa condição não fosse regra. 

Nesse contexto como medida de lotação da moradia utilizou-se como indicador o grau de 

adensamento excessivo da moradia. Foram consideradas moradias com adensamento 
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excessivo aquelas que possuem, em média, mais de dois moradores por dormitório27. Foram 

encontrados, em média, 14,3% de domicílios com adensamento excessivo, esses percentuais 

sofreram alteração de acordo com o tamanho da comunidade (Tabela 27). Em comunidades 

pequenas e médias, os percentuais de domicílios com adensamento excessivo ficaram em 

torno de 17,2% e, nas comunidades grandes, esse valor cai para 13,7% do total de domicílios. A 

maioria dos domicílios apresentou dois ou três cômodos, com percentuais médios de 40% e 

37% do total de domicílios estimados no estudo.  

 

Tabela 27. Percentual de domicílios por número de cômodos, dormitórios e números de pessoas por dormitório e 
quantidade de domicílios com adensamento excessivo segundo tamanho da comunidade 

Tamanho da 
comunidade 

Número 
médio de 
cômodos 

Número de dormitórios  
Número de pessoas por 

dormitório  

Até 1 2 3 
4 ou 
mais 

Até duas 
Mais que 

duas 

Pequena 5,5 13,4% 32,8% 31,4% 22,3% 82,7% 17,3% 

Média 5,4 14,0% 45,5% 30,0% 10,5% 82,8% 17,2% 

Grande 6 10,5% 39,2% 38,3% 12,0% 86,3% 13,7% 

Total 5,9 11,1% 40,0% 37,0% 12,0% 85,7% 14,3% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Para avaliar a situação jurídica da posse da propriedade nas comunidades visitadas foram 

feitas duas questões, uma primeira que perguntava se o domicílio tinha algum tipo de 

documento e uma segunda que qualificava o tipo de documento presente no domicílio. Na 

primeira 74,1% dos domicílios responderam possuir algum tipo de documento do imóvel 

(Tabela 28). Na segunda questão que qualificava esse documento quase 52,9% dos domicílios 

declararam que o documento que possuíam era o comprovante de conta de luz, água, 

telefone, impostos ou taxas (Tabela 29). Apenas 16,9% dos 74,1% que tinham alguma 

documentação do domicílio declararam possuir a escritura do imóvel. Na prática, estima-se 

que a maioria dos domicílios da pesquisa apresentam-se em insegurança jurídica em relação à 

documentação de propriedade do imóvel. O maior valor de regularização observado na 

pesquisa ocorreu no município de Remanso, onde 59,4% dos domicílios declararam possuir 

escritura do imóvel, outros 16,1% possuíam registro no cartório civil e ainda 1,2% possuía o 

contrato de compra e venda. Em outros locais onde ocorreu a divisão da sede do município 

por seus bairros, como é o caso do município de Casa Nova, os números não são tão elevados, 

atingindo, na soma dessas três categorias, 43,7%. Os menores números de domicílios com 

                                                           
27 O número de dois moradores por dormitório é utilizado para verificar grau de adequação em 
domicílios segundo a publicação de indicadores de desenvolvimento sustentável (IBGE, 2010). 
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documentação adequada surgiram em Itaguaçu da Bahia, em que a soma dessas três 

categorias alcançou 10,1%. A segurança legal de posse está prevista em vários documentos 

oficiais nacionais e internacionais e se caracteriza pela presença, por parte da família, de 

qualquer documento que “garanta proteção legal contra despejos forçados, pressões 

incômodas e outras ameaças”28. No âmbito nacional a escrituração do imóvel é uma das 

recomendações feitas pelo relatório da comissão especial dos atingidos por barragens, em que 

se recomenda que os imóveis recebam o registro no prazo máximo de 12 meses a contar do 

reassentamento.  

Tabela 28.  Situação jurídica da posse da propriedade segundo município 

Município 
Possui documento por escrito do imóvel atual? 

Total 
Sim Não Não sabe 

Barra 86,6% 13,4% 0,0%  3.827  

Casa Nova 86,2% 12,9% 1,0%  15.502  

Itaguaçu da Bahia 66,1% 33,9% 0,0%  1.619  

Pilão Arcado 69,1% 27,8% 3,1%  3.993  

Remanso 40,5% 59,5% 0,0%  7.972  

Sento Sé 69,5% 29,6% 0,9%  7.757  

Sobradinho 82,7% 17,3% 0,0%  5.931  

Xique-Xique 85,5% 13,7% 0,8%  4.301  

Total 74,1% 25,2% 0,7%  50.901  

*Missing = 630 

 

 

                                                           
28 Artigo 11 do Comentário Geral nº 4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações 
Unidas (1991) para maiores informações ver < http://www.refworld.org/pdfid/47a7079a1.pdf> 
acessado em 26 de abril de 2018. 

http://www.refworld.org/pdfid/47a7079a1.pdf
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Tabela 29. Tipo de documento que o imóvel possui segundo município 

Município 
 

Tipo de documento que possui do imóvel 

Total 
Escritura 

no cartório 
de registro 
de imóveis 

Registro no 
cartório 

civil 
comum 

Contrato 
de compra 

e venda 

Recibo de 
gaveta 

Título de 
domínio 

Cessão/co
ncessão de 

uso 

Contrato 
de aluguel 

Aluguel 
informal 
no papel 

Autorizaçã
o/comodat
o no papel 

Somente 
comprovan
te de conta 

de luz, 
água, 

telefone, 
impostos 
ou taxas 

Outro Não sabe 

Barra 5,6% 1,9% 3,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 88,4% 0,0% 0,0% 3.353 
Casa Nova 9,6% 17,7% 16,4% 1,3% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 52,3% 0,2% 0,9% 12.646 
Itaguaçu da Bahia 1,5% 3,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 88,3% 0,0% 0,4% 1.133 
Pilão Arcado 15,4% 3,7% 19,0% 0,0% 0,1% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 14,9% 35,3% 8,0% 3.117 
Remanso 59,4% 16,1% 1,2% 0,1% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 19,2% 0,9% 0,1% 3.302 
Sento Sé 4,0% 3,4% 3,9% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 84,7% 0,3% 2,2% 5.484 
Sobradinho 33,2% 12,5% 12,4% 0,0% 10,6% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 24,5% 3,5% 0,5% 5.223 
Xique-Xique 16,0% 4,8% 7,5% 1,4% 0,6% 0,0% 0,9% 1,1% 0,0% 66,4% 0,0% 1,3% 3.873 

Total 16,9% 10,5% 10,6% 0,6% 2,5% 0,3% 0,5% 0,1% 0,1% 52,9% 3,6% 1,5% 38.132 

*Missing = 13.399 
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A presença de quase 50% dos domicílios em área de risco foi outra variável encontrada na 

pesquisa (Tabela 30). Ao todo, estima-se que quase um quarto dos domicílios esteja sujeito a 

pelo menos um fator de risco avaliado. Como áreas de risco consideram-se aquelas em que 

são realizadas atividades industriais, com estradas de grande circulação de veículos ou estrada 

de ferro, as áreas sujeitas a deslizamento, com esgoto a céu aberto ou valão, com depósito de 

lixo, com curso d´água poluído, com gasoduto ou com passagem de fios de alta tensão.  

Tabela 30. Percentagem de moradias em área de risco segundo município 

Município 

Moradias situadas em áreas de risco 

Total Um fator de 
risco 

Dois fatores de 
risco 

Três ou mais 
fatores de 

risco 

Nenhum fator 
de risco 

Barra 34,5% 23,7% 8,3% 33,5% 3.851 

Casa Nova 30,5% 13,0% 6,7% 49,9% 15.616 

Itaguaçu da Bahia 20,7% 20,5% 11,2% 47,6% 1.647 

Pilão Arcado 27,3% 48,8% 7,2% 16,7% 3.995 

Remanso 6,9% 1,6% 0,4% 91,0% 7.992 

Sento Sé 20,1% 12,8% 11,8% 55,3% 7.825 

Sobradinho 21,8% 9,8% 0,3% 68,1% 6.239 

Xique-Xique 20,7% 31,0% 39,3% 9,1% 4.367 

Total 23,1% 16,1% 8,8% 51,9% 51.531 

 

No meio rural, a condição das estradas de acesso às comunidades foi avaliada como “ruim” ou 

“muito ruim” por quase metade da população (Figura 10). O caso mais crítico foi em Sento Sé 

em que 82% da população fez essa avaliação. A maior parte da população também declarou 

não possuir transporte coletivo, em Casa Nova esses números chegaram a 89% da população 

(Figura 11). A integração entre os municípios presentes na pesquisa ocorre via rodovias. 

Existem basicamente três cidades que funcionam como elo dessa integração na região: 

Petrolina - via BR 235, nos municípios que integram a margem esquerda do lago -, Juazeiro – 

via BA 210, nos municípios da margem direita do lago, a rodovia não possui pavimentação no 

trecho do distrito de Piçarrão, em Sento Sé, até o centro da cidade – e Irecê – via BA 052, 

principal elo para os municípios da parte inferior do lago. A proximidade com o Piauí possibilita 

a comunicação dos municípios da margem esquerda do lago com o município de São 

Raimundo Nonato, via BR 324. No caso específico de Pilão Arcado, o acesso a sede da cidade 

ocorre apenas pela BA 161 que inicia após término da BR 235, próximo da divisa do município 

com Remanso.  

A grosso modo, a região é pouco integrada e, mesmo os oito municípios que compõem a 

pesquisa, não apresentam integração entre si, no máximo integram-se a mais um ou dois de 
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seus vizinhos. Com isso, distâncias curtas são demasiadamente cansativas quando não 

conectadas por alguma rodovia, o que resulta, frequentemente, na ausência de pavimentação 

na maioria dos acessos, principalmente, às comunidades rurais. As comunidades rurais 

integram-se a essas rodovias por vias locais, geralmente precárias e sem qualquer 

pavimentação, implicando no isolamento físico das populações residentes nas comunidades 

rurais (Para registros fotográficos, ver anexo IX desse relatório). No relatório do CDDPH sobre 

os atingidos por barragens, uma das violações relatadas refere-se ao isolamento das 

comunidades nas quais residem os atingidos (2010), mostrando que essa é uma questão 

recorrente em outras barragens.  

 
Figura 10. Domicílios rurais segundo condição das estradas utilizadas para deslocamento 
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Figura 11. Domicílios por condição de acesso à transporte coletivo segundo município. 

 

 

3.4. Caracterização do acesso a bens duráveis da população atingida por barragens  
 

O acesso a bens de consumo duráveis pode ser considerado uma dimensão para avaliação da 

qualidade de vida de uma população. O acesso a bens duráveis é diretamente dependente da 

renda do domicílio e para avaliar essa característica foram realizados dois formatos de 

tabulações. Uma primeira que seguiu metodologia utilizada por Osório e Souza (2009), em que 

o acesso dos itens geladeira, fogão, máquina e lavar ou tanquinho (item inserido neste 

trabalho) é verificado pela presença de pelo menos um dos três conjuntos de bens duráveis 

nos domicílios. As três categorias de bens duráveis são chamadas respectivamente de 

“conjunto básico” - que consiste na existência de fogão e geladeira no domicílio-, “conjunto 

intermediário” – todos os anteriores, acrescida a TV -, e “conjunto completo” – todos os 

demais acrescida a máquina de lavar ou tanquinho. Uma segunda tabulação que consistiu na 

verificação da presença de cada um dos seguintes itens no domicílio: rádio, telefone fixo, 

telefone celular, computador, internet, bicicleta, motocicleta, automóvel, canoa e barco.  
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Estima-se que 16,2% dos domicílios da pesquisa não possuam nenhum dos conjuntos 

mencionados (Tabela 31). O maior percentual de domicílios sem esses itens foi encontrado em 

Casa Nova onde se estima que 22,1% dos domicílios não possuem os bens relacionados às 

categorias avaliadas. Outros municípios que possuem um número elevado de domicílios nessa 

situação são Sento Sé e Sobradinho em que os valores percentuais chegam, respectivamente, 

a 20,1% e 17,2%. Quando é avaliada a posse desses conjuntos de bens em relação ao tamanho 

da comunidade percebe-se que a ausência do conjunto básico avaliado (geladeira e fogão) é 

realidade em 59,5% dos domicílios das comunidades de pequeno porte e em 45,4% dos 

domicílios das comunidades de médio porte (Tabela 31). A condição de ausência desse 

conjunto de bens de consumo duráveis avaliados foi muito presente nos relatos relacionados 

ao meio rural, em que existem locais sem acesso a luz.  

A posse dos demais itens avaliados mostrou que do total de domicílios, estima-se que o 

telefone móvel foi o item com maior acesso (75,7%). Já o telefone fixo e o rádio estavam 

presentes em 10% e 47,6% dos domicílios da pesquisa O acesso à computador e internet foi 

de, respectivamente 17,7% e 21,7% nos domicílios na região. O acesso à motocicleta, 

automóvel ou bicicleta foi verificado respectivamente em 35,2%; 25,8% e 30,2% dos domicílios 

pesquisados. A presença de barcos como rabeta ou voadeira teve maiores percentuais em 

municípios com grande número de pescadores (dados não mostrados) e teve como 

percentuais globais de acesso 9,7% e 11,7%, respectivamente (Tabela 32).  

Tabela 31. Domicílios da pesquisa por acesso de bens duráveis segundo município 

Nível de espacialização 

Acesso de bens duráveis 

Total 
Conjunto 
Básico: 

Geladeira e 
Fogão 

Conjunto 
Intermediári
o: Geladeira, 
Fogão e TV 

Conjunto 
Completo: 
Geladeira, 

Fogão, TV e 
máquina de 

lavar ou 
tanquinho 

Sem 
nenhum dos 

conjuntos 

Município 
     

Barra 3,0% 41,5% 45,8% 9,7% 3.851 
Casa Nova 2,7% 34,3% 40,9% 22,1% 15.616 
Itaguaçu da Bahia 3,3% 24,7% 62,1% 10,0% 1.647 
Pilão Arcado 1,4% 24,0% 63,8% 10,8% 3.995 
Remanso 1,2% 15,1% 75,2% 8,6% 7.992 
Sento sé 4,1% 32,8% 43,0% 20,1% 7.825 
Sobradinho 1,3% 33,3% 48,2% 17,2% 6.239 
Xique-Xique 3,8% 35,3% 46,8% 14,1% 4.367 

Tamanho da comunidade 
     Pequena 3,3% 22,7% 14,5% 59,5% 994 

Média 3,4% 28,6% 22,5% 45,4% 7.415 
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Grande 2,4% 31,0% 56,4% 10,2% 43.122 

Total 2,6% 30,5% 50,7% 16,2% 51.531 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 32. Percentual de domicílios por posse de bens duráveis 

Acesso à bens duráveis Percentual de domicílios com acesso ao bem Total 

Rádio 47,6% 51.120 

Telefone fixo 10,0% 50.563 

Telefone Celular 75,7% 50.432 

Computador 17,7% 50.741 

Internet 21,7% 50.626 

Bicicleta 30,2% 50.688 

Motocicleta 35,2% 50.779 

Automóvel 25,8% 50.785 

Canoa 9,7% 50.495 

Barco (rabeta, voadeira) 11,7% 50.538 

Fonte: dados da pesquisa 

 

3.5. Caracterização do acesso à água e saneamento básico da população atingida  
 

Esse bloco irá apresentar informações sobre o acesso à água, as condições de saneamento 

básico e a disposição dos resíduos sólidos nas comunidades em que foi aplicada a pesquisa. O 

acesso à água potável faz parte das condições mínimas esperadas para reassentamentos ou 

realocações, urbanas ou rurais, destinadas a abrigar populações deslocadas de projetos 

hidrelétricos.  

Durante o trabalho de campo, uma diversidade de fontes de acesso à água foi observada, em 

especial, nas comunidades rurais pesquisadas (Tabela 33): rede pública, poços, cisternas, entre 

outras. Estima-se que a rede pública de distribuição ainda seja a principal forma de 

abastecimento de água na região (79,11%), outras formas relevantes de abastecimento são o 

carro-pipa (14,13%) e as cisternas (13,46%). Fontes alternativas à rede geral foram mais 

comumente encontradas em comunidades pequenas e médias, onde se estima que a rede de 

distribuição atenda a pouco mais do que 17% dos domicílios. Nessas comunidades a principal 

fonte de abastecimento é a água da chuva armazenada em cisterna – que representa 75,70 % 

nas comunidades pequenas e 52,70% nas comunidades médias – e o carro pipa – responsável 

pelo abastecimento de 66,40% das comunidades pequenas e 54,30% das comunidades 

grandes.  
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Tabela 33. Domicílios por fonte de abastecimento de água segundo tamanho da comunidade.  

Tipo de fonte de água 
Tamanho da comunidade 

Total (%) Total 
Pequena Média Grande 

Rede pública de distribuição 17,30% 17,60% 91,10% 79,11% 51.454 
Poço ou nascente na propriedade 1,60% 4,00% 0,20% 0,81% 51.463 

Poço ou nascente fora da propriedade 0,40% 2,90% 0,20% 0,63% 51.463 
Poço artesiano 29,50% 22,90% 2,60% 6,03% 51.461 

Água da chuva armazenada em cisterna 75,70% 52,70% 5,30% 13,46% 51.463 
Água da chuva armazenada de outra 

forma 
3,00% 5,40% 0,80% 1,53% 51.463 

Carro-pipa 66,40% 54,30% 6,00% 14,13% 51.463 
Rios, açudes, lagos, córregos e igarapés 16,40% 18,20% 3,80% 6,08% 51.463 

Chafariz (sistema de abastecimento 
coletivo) 

1,00% 0,60% 0,10% 0,16% 51.463 

Outra 1,00% 4,70% 2,00% 2,34% 51.463 
Não sabe 0,00% 0,00% 0,10% 0,07% 51.463 

Fonte: Dados da pesquisa 

Para analisar os tipos de abastecimento recebidos pelos municípios da pesquisa foram criadas, 

por meio do agrupamento das respostas anteriores, três categorias: rede geral, poços e outras 

fontes. Na categoria “rede geral” foram considerados apenas os domicílios abastecidos pela 

rede geral de abastecimento. Na categoria “poços” foram considerados os domicílios 

abastecidos por “poços ou nascentes dentro/fora da propriedade ou aldeia”. Na categoria 

“outras fontes” foi incluído o abastecimento via “carro-pipa”, “água da chuva armazenada em 

cisterna/de outra forma” e o abastecimento por meio de “rio, açude, lago ou igarapé” ou 

“outra opção”. Cabe lembrar que, um mesmo domicílio poderia ser abastecido por uma ou 

mais das formas citadas e, desta forma, percebe-se que a ausência da rede geral de 

abastecimento foi verificada em mais de 20% dos domicílios da pesquisa (Tabela 34). Estes 

domicílios eram abastecidos por apenas poços – 2,6%-  ou apenas outras fontes – estima-se 

que sejam responsáveis pelo abastecimento de 13,6% do total de domicílios pesquisados.  

Tabela 34. Domicílios abastecidos por água pela rede geral de distribuição, por poços e por outras fontes segundo 
município 

Tipos de abastecimento 
Tamanho da comunidade 

Total 
Pequena Média Grande 

Rede geral 12,6% 13,9% 87,4% 75,4% 
Poços 3,5% 11,5% 1,0% 2,6% 

Outras fontes 51,3% 53,6% 5,9% 13,6% 
Rede geral, poços e outras fontes 0,0% 0,5% 0,2% 0,2% 

Rede geral e poços 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 
Rede geral e outras fontes 4,7% 3,1% 3,4% 3,3% 

Poços e outras fontes 27,9% 17,1% 1,8% 4,5% 
Não sabe 0,0% 0,1% 0,3% 0,3% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A qualidade da água utilizada para consumo foi mal avaliada para a maioria dos domicílios 

(Figura 12). Os locais em que tiveram a pior avaliação foram Pilão Arcado e Remanso em que 

se estima que, respectivamente, 80% e 74% dos domicílios das comunidades pesquisadas 

considerem a qualidade entre regular e muito ruim.  

Figura 12. Percepção sobre qualidade da água nos domicílios da pesquisa segundo município.  

 

Destaca-se que a falta d´água foi uma questão frequente em todas as fontes de 

abastecimento, a falta frequente ou eventual do abastecimento estima-se que ocorra em mais 

de três quartos dos domicílios nas comunidades pesquisadas (Tabela 35). Em uma comunidade 

visitada em Remanso, majoritariamente abastecida pela rede pública de distribuição, a 

captação realizada no rio São Francisco estava suspensa por consequência do baixo nível do rio 

após prolongado período de escassez de chuvas. Para o reabastecimento da comunidade era 

necessária ampliação na infraestrutura de captação de água no rio e, na ausência de recursos 

para essa obra, a comunidade estava sendo abastecida pelo carro pipa ou ainda ocorria a 

coleta informal de água em um antigo poço artesiano desativado. Relatos de que os 

caminhões pipa do exército não eram suficientes para atender as comunidades e da compra 

de água de caminhões-pipa ocorreram em muitos municípios, porém, tais relatos não tiveram 

registro no questionário. Algumas das diversas formas de abastecimento de água podem ser 

vistas no Anexo X.  
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Tabela 35. Número de domicílios e percentagem por falta d´água na residência. 

Costuma faltar água no domicílio? Frequência Porcentagem 

Sim, com frequência 16.042 31,2% 

Sim, às vezes 23.614 46,0% 

Não 11.667 22,7% 

Não sabe 18 0,0% 

Total 51.340 100% 

*Missing = 193 

Além da água, algumas condições de saneamento básico são essenciais para garantir 

condições sanitárias mínimas nas comunidades. Neste trabalho, essa avaliação será realizada 

primeiro por meio da verificação da existência/ou não de banheiro nos domicílios e o tipo de 

escoadouro ligado a esse banheiro. Num segundo momento, será avaliado em relação à 

adequação, adequado ou inadequado, do tipo de esgotamento sanitário existente no 

domicílio. Para essa verificação foi considerado como esgotamento sanitário adequado a 

presença de “rede coletora” ou “fossa séptica”. As demais categorias foram tratadas como 

esgotamento sanitário inadequado.  

No município de Remanso, a ausência de banheiros chegou a 5,3% dos domicílios (Tabela 36). 

Aparentemente tal característica relaciona-se às comunidades pequenas e médias, nas quais 

estima-se que 10,8% e 6,3% de seus domicílios não possuam banheiros. A presença do 

esgotamento sanitário por meio de uma rede coletora foi comum e ultrapassou 80% nos 

municípios de Sobradinho e Remanso. Essa forma de esgotamento sanitário é a mais comum 

entre as comunidades grandes, onde estima-se que quase 50% possuam rede coletora de 

esgoto ou pluvial como tipo de esgotamento sanitário ligado ao banheiro. 
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Tabela 36. Domicílios por existência de banheiro segundo município e tamanho da comunidade 

Nível de espacialização 

Existência de banheiro 

Total Não tem 
banheiro 

Rede 
coletora de 
esgoto ou 

pluvial 

Fossa 
séptica 

Fossa 
rudimentar 

Vala/rua 
Rio, lago ou 

mar 
Outra 
forma 

Não Sabe 

Município   
      

  
 

Barra 0,5% 20,3% 41,1% 37,5% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 3.520 
Casa Nova 1,4% 42,9% 4,2% 46,8% 1,6% 0,0% 3,1% 0,0% 14.259 
Itaguaçu da Bahia 2,1% 5,2% 58,7% 30,9% 0,8% 0,0% 0,5% 1,7% 1.557 
Pilão Arcado 0,2% 9,6% 53,1% 35,9% 0,1% 0,0% 1,1% 0,0% 3.580 
Remanso 5,3% 80,6% 8,6% 3,5% 0,2% 0,0% 1,8% 0,0% 7.948 
Sento Sé 0,7% 9,9% 67,3% 21,3% 0,5% 0,0% 0,3% 0,0% 6.986 
Sobradinho 0,0% 81,3% 8,8% 4,6% 2,4% 0,0% 2,8% 0,1% 6.179 
Xique-Xique 3,0% 1,0% 31,4% 64,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4.063 

Tamanho da Comunidade   
      

  
 Pequena 10,8% 1,1% 37,8% 39,3% 4,0% 0,0% 7,0% 0,0% 632 

Média 6,3% 1,1% 37,2% 43,1% 3,0% 0,0% 9,1% 0,1% 5.670 
Grande 1,0% 46,3% 23,2% 28,1% 0,6% 0,0% 0,7% 0,1% 41.790 

*Missing = 3.439 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Sobre a adequação do escoadouro dos banheiros, Sobradinho e Remanso foram os municípios 

que apresentaram as melhores taxas de adequação de escoadouro dos sanitários vinculado 

aos banheiros, ao todo 90,2% e 89,4% respectivamente (Tabela 37). Os demais municípios 

tiveram menores taxas de adequação e, o município de Xique-Xique, foi o que apresentou as 

estimativas mais críticas de apenas 33% de adequação. Em relação ao tamanho da 

comunidade, as comunidades médias e pequenas foram as que apresentaram os menores 

valores de adequação do escoadouro, próximas a 40%. Quando a presença de banheiros é 

analisada conjuntamente com o tipo de escoadouro percebe-se que a infraestrutura de 

esgotamento sanitário existente não é a adequada para condições sanitárias consideradas 

ideais. O indicador “presença de banheiro” não foi analisado separadamente porque muitas 

vezes o que existia na residência era um quarto destinado à higienização que era chamado de 

banheiro, porém, a sua infraestrutura não era a mais adequada para tal.  

 

Tabela 37. Domicílios conforme presença de banheiro e adequação do esgotamento sanitário (adequado ou 
inadequado) segundo município e tamanho de comunidade. 

Nível de espacialização 

Tipo de escoadouro do(s) banheiros(s) ou 
sanitários(s) 

Total Presença de rede 
coletora ou fossa 

séptica 

Esgotamento sanitário 
inadequado 

Município 
   

Barra 61,9% 38,1% 3.520 
Casa Nova 47,2% 52,8% 14.226 
Itaguaçu da Bahia 66,9% 33,1% 1.517 
Pilão Arcado 62,8% 37,2% 3.578 
Remanso 89,4% 10,6% 7.939 
Sento Sé 77,9% 22,1% 6.986 
Sobradinho 90,2% 9,8% 6.174 
Xique-Xique 33,1% 66,9% 4.023 

Tamanho da Comunidade 
   

Pequena 38,94% 61,06% 631 
Média 39,24% 60,76% 5.599 
Grande 69,84% 30,16% 41.733 

Total 65,86% 34,14% 47.963 

*Missing = 3.567 

Fonte: Dados da pesquisa 

Para verificação da adequabilidade da coleta de resíduos sólidos nos municípios da pesquisa, 

foi utilizado como referência, os agrupamentos presentes no trabalho Landau & Moura (2016), 

em que foram considerados três classes de agrupamento segundo a forma de destinação dos 

resíduos sólidos: adequada, inadequada e sem destinação definida. Dentro do primeiro 
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agrupamento foram incluídas as respostas em que a coleta era realizada diretamente pelo 

serviço de limpeza ou por meio de caçambas. Essa foi a forma alcançou quase 70% dos 

municípios da pesquisados e foi mais comum em comunidades grandes (82,3%). Ressalva-se 

que a coleta de resíduos pelos serviços de limpeza não garante adequabilidade na disposição 

final dos resíduos. Na segunda classe utilizada, de destinação inadequada foram incluídas as 

respostas relacionadas aos resíduos queimados ou enterrados na própria propriedade ou a 

que eram dados outro destino. Essa forma de destinação ocorreu em média nos municípios 

pouco mais de 20%, porém, no município de Barra e alcançou quase 46% da população. 

Estima-se que a destinação inadequada de resíduos sólidos seja a mais frequente forma de 

destinação de resíduos existentes nas comunidades de pequeno e médio porte. Nestas, 

segundo dados desta pesquisa, estima-se que os percentuais da forma inadequada de 

destinação de resíduos alcancem 96,6% nas comunidades pequenas e 86,6% nas comunidades 

médias. A última classe de agrupamento correspondeu aos resíduos sem destinação definida, 

nela foram agrupadas as situações em que o resíduo foi jogado em terreno baldio ou em curso 

d´água e outra incluída e não considerada na publicação mencionada foi a jogada no quintal. 

Essa situação ocorreu na média global em 6,4% em municípios, porém, no município de Sento 

Sé esse valor chegou a 32,2% (Tabela 38).  

Tabela 38. Domicílios por adequação da destinação de resíduos sólidos segundo município e tamanho da 
comunidade.  

Nível de espacialização 

Tipo de destino dado ao lixo do domicílio 

Total 
Destinação 

adequada dos 
resíduos sólidos 

Destinação 
inadequada dos 
resíduos sólidos 

Sem destinação 
definida dos 

resíduos sólidos 

Município 
    

Barra 53,5% 45,2% 1,3% 3.851 
Casa Nova 71,4% 26,7% 1,9% 15.586 
Itaguaçu da Bahia 87,8% 12,0% 0,2% 1.647 
Pilão Arcado 79,1% 18,8% 2,1% 3.995 
Remanso 83,3% 14,8% 2,0% 7.963 
Sento Sé 37,1% 30,7% 32,2% 7.817 
Sobradinho 90,7% 8,6% 0,7% 6.239 
Xique-Xique 65,9% 30,8% 3,4% 4.367 

Tamanho da Comunidade 
    

Pequena 0,0% 96,9% 3,1% 994 
Média 5,5% 86,6% 8,0% 7.386 
Grande 82,3% 11,5% 6,2% 43.085 

Total 69,7% 23,9% 6,4% 51.465 

*Missing = 66 

Fonte: Dados da pesquisa 
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3.6. Caracterização do acesso à energia elétrica da população atingida  
 

O acesso universal à energia elétrica é a condição mínima que se espera encontrar quando o 

grupo em análise se trata de uma população atingida por um projeto hidroelétrico. Dito isso, o 

acesso à energia elétrica nas comunidades com registro de atingido por barragens que foram 

pesquisadas foi avaliado por meio da verificação da existência dessa energia no domicílio, 

fonte de abastecimento utilizada, percepção da qualidade da energia recebida pelos usuários, 

valor médio pago pela energia no domicílio e percepção de quão alto foi esse valor.  

Antes de iniciar de apresentar as estimativas desse trabalho, cabe a ressalva que, mesmo após 

mais de 40 anos de formação do lago de Sobradinho, o acesso à energia elétrica não é 

universal entre as comunidades pesquisadas. Entre as comunidades em que foi realizada a 

pesquisa foram encontradas 82 comunidades sem acesso à energia elétrica (Tabela 39). A 

maioria dessas comunidades estão nos municípios de Sento Sé – 18 comunidades -, Pilão 

Arcado – 15 comunidades – e Casa Nova – 14 comunidades.   

Tabela 39. Número de comunidades sem acesso à energia elétrica por município 

Município 

Número de comunidades sem 
acesso à energia Total 

Frequência Porcentagem 

Barra 8 30,8% 26 

Casa Nova 14 31,1% 45 

Itaguaçu da Bahia 4 30,8% 13 

Pilão Arcado 15 40,5% 37 

Remanso 9 28,1% 32 

Sento Sé 18 47,4% 38 

Sobradinho 8 33,3% 24 

Xique-Xique 6 30,0% 20 

Total 82 34,9% 235 

Fonte: Dados da pesquisa 

Dito isso, quando consideradas as extrapolações realizadas nessa pesquisa, estima-se que mais 

de mil pessoas estão na ausência de acesso à energia elétrica, o que representa 2,5% da 

população pesquisada (Tabela 40). Entre os municípios da pesquisa, aquele que apresentou o 

maior percentual de domicílios sem energia elétrica foi o de Sento Sé, aonde as estimativas 

chegaram a 5,1% do total de domicílios. Percebe-se que o tamanho da localidade é um fator 

que influencia no acesso à energia elétrica porque, segundo nossas estimativas, entre as 

localidades pequenas e médias a quantidade de domicílios sem acesso à energia elétrica 
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alcance 10,4% e 9,8% respectivamente. Nas comunidades grandes esses números são pouco 

maiores a 1%.  

 

Tabela 40. Número de domicílios com acesso à energia elétrica por município 

Nível de espacialização 
No domicílio existe energia elétrica? 

Total 
Sim Não 

Município 97,7% 2,3% 3.797 

Casa Nova 97,3% 2,7% 15.616 

Itaguaçu da Bahia 98,6% 1,4% 1.597 

Pilão Arcado 97,7% 2,3% 3.995 

Remanso 98,9% 1,1% 7.984 

Sento Sé 94,9% 5,1% 7.772 

Sobradinho 99,0% 1,0% 6.237 

Xique-Xique 97,5% 2,5% 4.325 

Tamanho da localidade 
   

Pequena 89,6% 10,4% 994 

Média 90,2% 9,8% 7.375 

Grande 99,0% 1,1% 42.954 

Total 97,5% 2,5% 51.323 

*Missing = 208 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para os domicílios que possuem acesso à energia elétrica a principal fonte dessa energia é 

companhia distribuidora responsável por 90,8% da energia elétrica distribuída na região 

segundo as estimativas desse trabalho (Tabela 41). Entre outras fontes levantadas, uma que 

merece destaque é a energia solar, responsável pelo abastecimento de 5,5% dos domicílios 

pesquisados na região e por 14% das comunidades pesquisadas no município de Casa Nova. 

Estima-se que, apenas no município de Casa Nova, a energia solar atenda 2.178 domicílios 

nessas comunidades, alcançando a estimativa de 2.810 domicílios na totalidade dos municípios 

da pesquisa. As comunidades que mais fazem uso da energia solar são as pequenas e médias 

onde, nas primeiras a utilização dessa energia chega a quase 40% do total de comunidades 

desse porte, e na segunda, comunidades médias, esses números chegam a quase 28,9% das 

comunidades desse tamanho.   
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Tabela 41. Domicílios segundo fonte de energia utilizada segundo município 

Nível de espacialização 
Fonte da energia elétrica  

Não sabe Total Companhia 
distribuidora 

Solar Outras 

Município 
     

Barra 96,3% 0,0% 55,2% 0,0% 3.851 

Casa Nova 82,2% 14,0% 0,3% 0,0% 15.616 

Itaguaçu da Bahia 95,8% 0,0% 41,1% 0,0% 1.647 

Pilão Arcado 93,9% 3,9% 0,0% 0,0% 3.995 

Remanso 96,8% 2,1% 0,0% 0,0% 7.992 

Sento Sé 86,9% 3,9% 4,1% 0,3% 7.825 

Sobradinho 98,8% 0,2% 0,5% 0,1% 6.239 

Xique-Xique 97,0% 0,0% 79,7% 0,0% 4.367 

Tamanho da localidade 
     Pequena 50,8% 39,2% 0,2% 0,0% 994 

Média 56,9% 28,9% 16,9% 0,4% 7.415 

Grande 97,6% 0,6% 12,6% 0,0% 43.122 

Total 90,8% 5,5% 13,0% 0,1% 51.531 

Fonte: Dados da pesquisa 

Sobre questões relacionadas à qualidade, a percepção dos usuários sobre a qualidade do 

abastecimento da energia foi classificada como insuficiente para 82% dos usuários cujos 

domicílios usam como fonte energética a de origem solar (Figura 13), outros 16% de usuários 

dessa fonte classificaram o abastecimento como disponível, mas com quedas constantes. Nas 

demais fontes consideradas, os usuários que declararam que o abastecimento é suficiente 

ultrapassam 79% do total pesquisado. A partir desses resultados é possível dizer que quase a 

totalidade dos usuários de energia solar entendem que o abastecimento não atende às 

necessidades do domicílio, enquanto para os demais usuários de energia esses números 

chegam atingem o máximo de 20%. Nos locais pesquisados, esse tipo de abastecimento 

ocorria por meio de uma placa instalada no telhado da residência, essa placa era conectada a 

uma bateria (Para registros fotográficos dos tipos de energia utilizados na região, ver anexo 

XI). Segundo relatos dos moradores essa forma de abastecimento era suficiente para o 

equivalente a duas horas de luz para duas lâmpadas de 60Mwatts funcionando.  
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Figura 13. Domicílios por qualidade da energia elétrica segundo origem da fonte de energia utilizada para o 
abastecimento elétrico 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto à percepção do valor pago pela energia elétrica e o valor médio da tarifa, a maioria dos 

domicílios classifica as tarifas cobradas pelo abastecimento de energia como altas ou muito 

altas. O valor médio associado a essas tarifas nas categorias alto e muito alto é de 67,87 e 

92,83 reais, respectivamente (Tabela 42). Maioria dos domicílios que paga esses valores possui 

o conjunto completo de bens de bens de consumo duráveis, conforme já explicado no item 

3.4. A percepção dos valores como “muito baixa” teve valores médios de tarifa de energia de 

58,82 reais, porém, quando se avalia essa informação com o conjunto de bens duráveis 

presentes no domicílio percebe-se que 46,3% dos domicílios possuem o conjunto completo de 

bens de consumo duráveis avaliados. A categoria de percepção da conta de energia como 

“baixa” foi associada ao valor de 29,30 reais e quase 40% dos domicílios nessa categoria não 

tiveram nenhum dos conjuntos de bens duráveis avaliados.  O valor médio pago por domicilio 

variou entre os municípios de 53,73 até 90,96 reais, esse último no município de Pilão Arcado 

(Tabela 43). Os valores de energia elétrica pagos por morador variaram de 19,21 reais a 35,96 

reais.  



62 
 

Tabela 42. Domicílios que recebem conta de luz por percepção do valor da tarifa de energia elétrica paga e valor 
médio da tarifa e tipos de conjuntos de acesso de bens duráveis presentes nos domicílios. Os números entre 
parênteses representam o desvio padrão dos valores apresentados.  

O valor da 
tarifa de 
energia 

elétrica paga 
é: 

Média Mediana 

Acesso de bens duráveis 

Total Conjunto 
Básico 

Conjunto 
Intermedi

ário 

Conjunto 
Completo 

Sem 
nenhum 

dos 
conjuntos 

Muito alto 
92,83  
(5,02) 

79,35 
(3,45) 

2,3% 26,5% 61,0% 10,2% 12.101 

Alto 
67,87 
(4,00) 

59,07 
(3,55) 

3,0% 33,3% 51,2% 12,5% 18.040 

Nem alto 
nem baixo 

44,59 
(3,55) 

39,38 
(5,43) 

2,5% 31,0% 52,3% 14,2% 16.119 

Baixo 
29,30 
(9,64) 

19,58 
(4,01) 

0,4% 35,2% 24,8% 39,6% 2.345 

Muito baixo 
61,47 
(7,98) 

58,82 
(10,72) 

28,1% 21,6% 46,3% 4,0% 120 

Não sabe 17,33 (-) - 5,0% 10,0% 18,9% 66,2% 121 

*Missing = 2.685 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 43. Valor média da tarifa paga de energia elétrica por domicílio e morador segundo município 

Município 
O valor médio da tarifa de energia elétrica paga é: 

População 

por domicílio Desvio padrão por morador Desvio Padrão 

Barra 61,53 3,57 22,64 1,16 3.851 

Casa Nova 58,83 3,99 23,02 2,43 15.616 

Itaguaçu da Bahia 55,54 2,96 21,18 1,20 1.647 

Pilão Arcado 90,96 11,46 35,96 5,47 3.995 

Remanso 59,66 3,58 22,90 1,35 7.992 

Sento Sé 56,09 2,13 19,21 1,15 7.825 

Sobradinho 89,88 4,39 31,38 1,42 6.239 

Xique-Xique 53,73 5,99 22,60 3,43 4.367 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

3.7. Caracterização das condições de trabalho e renda da população atingida por barragens  
 
As mudanças na estrutura física do território promovidas pela formação do lago da barragem, 

e a desestruturação das famílias provocadas pelos deslocamentos, são condições alteraram os 

modos de vida e relações de trabalho na região. Antes da formação do lago de Sobradinho, 
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algumas famílias que habitavam as margens do rio São Francisco eram essencialmente 

agricultoras e realizavam atividades de subsistência nas margens do rio, respeitando seu ciclo 

de oscilações naturais. Outras realizavam travessias de um lado a outro do rio por meio de 

embarcações, vendendo mercadorias ou mesmo produtos da agricultura. Passados 40 anos, o 

lago, a nova configuração das cidades realocadas, as migrações urbano-rurais no período e a 

própria mudança da estrutura produtiva da região alteraram essa dinâmica. Novos atores 

povoaram a paisagem, inauguraram outras formas de utilização dos recursos naturais do 

território, especialmente a água, agora objeto de disputa pelos usos de irrigação e consumo. 

Assim como o trabalho, as fontes de renda também foram alteradas. Programas de assistência 

social, principalmente o Programa Bolsa Família, e a melhoria das condições de acesso à 

previdência, promoveram a ampliação do leque de políticas públicas de assistência social 

acessadas pelas populações em condições de vulnerabilidade. É nesse ambiente que as 

diferentes formas e relações de trabalho dos atingidos transformaram-se e, para mapea-las, o 

trabalho quantitativo consistiu em, grosso modo, entender quais as principais formas e 

relações no âmbito do trabalho que ocorrem agora nas comunidades pesquisadas. Para tal, 

foram mapeados os tipos de trabalho entre os atingidos (assalariados, doméstico, não 

remunerado, desempregado, etc), a condições em que o atingido encontra-se na sua relação 

de trabalho (formal, informal), se o atingido era contribuinte da previdência e o valor da 

remuneração obtida por meio de seu trabalho. Também foi verificado, o acesso dos domicílios 

das comunidades pesquisadas aos programas Bolsa Família e à previdência ou Benefício de 

Prestação Continuada (BPC).  

Estima-se que 154.101 pessoas acima de 10 anos sejam residentes nas comunidades 

pesquisadas da pesquisa. Desse total, 69,3% da população tinha alguma ocupação na semana 

de referência, dos quais 24,4% realizavam trabalho remunerado, 3,3% realizavam trabalho não 

remunerado, 12,5% trabalhavam na produção para o própria consumo e 29,1% realizavam 

trabalho doméstico. Entre os desempregados e inativos estima-se que os números atinjam, 

respectivamente, 10,9% e 19,8% do total de pessoas das comunidades. O grupo com maior 

taxa de ocupação remunerada, de 34,1%, ocorreu na faixa de 25 a 39 anos. O maior registro de 

desempregados ocorreu na faixa de 16 a 24 anos e de 25 a 39 anos, que juntos esses grupos 

agregam mais de 70% do total de desempregados na pesquisa. O trabalho doméstico, para o 

próprio consumo e os inativos foram mais frequentes na faixa de 50 anos ou mais (Tabela 44).  
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Tabela 44. Pessoas com 10 anos ou mais por grupos de idade e ocupação na semana de referência segundo 
município 

Ocupação na 
semana de 
referência 

Idade Total 

10 a 15 
anos 

16 a 24 
anos 

25 a 39 
anos 

40 a 49 
anos 

50 anos ou 
mais 

Frequê
ncia 

% 

Trabalho 
remunerado 

0,1% 17,7% 34,1% 28,9% 19,3% 31.957 24,4% 

Trabalho não 
remunerado 

4,3% 33,3% 28,3% 4,7% 29,4% 4.368 3,3% 

Trabalho na 
produção para o 
próprio 
consumo 

0,1% 12,5% 24,8% 20,8% 41,9% 16.333 12,5% 

Trabalho 
doméstico 

0,3% 17,5% 27,9% 15,5% 38,7% 38.077 29,1% 

Desempregado 0,2% 40,1% 30,6% 14,3% 14,8% 14.225 10,9% 

Inativo 6,5% 23,5% 9,8% 6,5% 53,7% 25.901 19,8% 

Total 1,6% 21,1% 25,8% 17,1% 34,4% 130.862 100% 

 Fonte: Dados da pesquisa 

Estima-se que o trabalhador remunerado autônomo, sem carteira assinada, corresponde a 

quase 92,2% dos trabalhadores em trabalho remunerado ou não remunerado da pesquisa. Os 

trabalhadores empregados correspondem a 7,8% da população, destes 0,6% possuem carteira 

assinada, outros 0,4% se declararam militares ou funcionários públicos, 0,01% são estagiários e 

os demais são empregados sem carteira de trabalho assinada (Tabela 45).  

Tabela 45. Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por posição na ocupação e 
categoria do emprego no trabalho principal, segundo município. 

Município 

Empregados 

Conta 
própria 

Emprega
dores 

Total 
Com 
carteira 
assinada 

Militares 
e 
funcionár
ios 
públicos 
estatutári
os 

Sem 
carteira 
de 
trabalho 
assinado 

Estagiário 

Barra 0,4% 0,2% 1,3% 0,0% 98,1% 0,00% 4.702 
Casa Nova 0,6% 0,3% 5,4% 0,0% 93,7% 0,00% 26.139 
Itaguaçu da 
Bahia 

0,0% 0,5% 10,0% 0,0% 89,4% 0,00% 821 

Pilão Arcado 0,2% 0,0% 7,7% 0,1% 91,9% 0,00% 4.730 
Remanso 0,0% 0,3% 35,2% 0,0% 64,5% 0,00% 2.929 
Sento Sé 0,7% 1,3% 6,4% 0,0% 91,5% 0,00% 8.666 
Sobradinho 0,1% 0,1% 6,8% 0,0% 92,9% 0,00% 5.731 
Xique-Xique 1,7% 0,6% 1,1% 0,0% 96,6% 0,00% 4.360 

Total 0,6% 0,4% 6,8% 0,01% 92,2% 0,00% 58.077 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Estima-se que o número de trabalhadores que seja contribuinte da previdência oficial seja de 

20,9% do universo de pessoas acima de 10 anos residentes nas comunidades pesquisadas 

(Tabela 46). 

 

Tabela 46. Pessoas de 10 anos ou mais que contribuíram para previdência na semana de referência segundo 
município. Missing = 10.679. 

Município 

Era contribuinte de instituto de previdência oficial na semana 
passada? Total 

Sim Não Não sabe 

Barra 22,8% 76,2% 1,0%  9.759  

Casa Nova 17,0% 81,1% 1,9%  44.200  

Itaguaçu da Bahia 16,8% 83,2% 0,0%  3.264  

Pilão Arcado 24,7% 75,3% 0,0%  8.138  

Remanso 19,5% 80,5% 0,0%  17.984  

Sento Sé 33,6% 65,4% 1,0%  19.740  

Sobradinho 15,5% 84,5% 0,0%  15.118  

Xique-Xique 19,8% 79,8% 0,4%  11.190  

Total 20,9% 78,2% 0,9%  129.392  

Fonte: Dados da pesquisa 

Sobre o Programa Bolsa Família, estima-se que em média 47,9% dos domicílios acessem ao 

benefício. Os maiores números ocorreram no município de Sento Sé, em que 64,1% dos 

domicílios acessam o programa. No município de Pilão Arcado, o número de domicílios que 

acessam ao programa ultrapassou pouco mais de 30% em nossas estimativas (Tabela 47). 

Embora os números de acesso ao programa sejam menores que nos demais municípios, o 

município possui quase 77% de sua população de vulneráveis e pouco mais 40% de 

extremamente pobres (PNUD, 2010). 

Tabela 47. Proporção de domicílios que recebem bolsa família por município. *Missing = 544 

Município 
Recebe bolsa família atualmente? 

Total 
Sim Não Não sabe 

Barra 57,6% 42,1% 0,3% 3.789 

Casa Nova 52,9% 46,1% 1,1% 15.583 

Itaguaçu da Bahia 51,3% 48,4% 0,3% 1.619 

Pilão Arcado 33,8% 66,3% 0,0% 3.957 

Remanso 60,3% 39,7% 0,0% 7.729 

Sento Sé 64,1% 35,8% 0,2% 7.810 

Sobradinho 24,5% 75,1% 0,4% 6.181 

Xique-Xique 60,3% 39,7% 0,0% 4.319 

Total 51,7% 47,9% 0,4% 50.987 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Sobre a renda dos domicílios que acessam e não acessam o PBF, a partir das estimativas 

realizadas, percebe-se que a renda domiciliar dos que acessam o programa é, em média, a 

metade da renda daqueles que não fazem o acesso (Tabela 48). Já a renda per capita teve 

variação maior, sendo quase três vezes a diferença dos domicílios que acessam ao benefício, 

daqueles que não acessam.  

Tabela 48. Renda média dos domicílios que recebem bolsa família ou não por município 

Município 

Recebe bolsa família atualmente? 

Renda média domiciliar Renda média per capita 

Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe 

Barra 846 1.518 1.232 224 683 611 

Casa Nova 1.073 1.742 934 274 753 363 

Itaguaçu da Bahia 794 1.507 - 224 661 - 

Pilão Arcado 783 1.656 - 208 669 - 

Remanso 1.315 1.865 - 417 763 - 

Sento Sé 936 1.629 924 240 717 689 

Sobradinho 1.363 2.618 2.500 339 1.031 625 

Xique-Xique 971 1.631 - 312 799 - 

Total 982 1.789 1.202 269 763 539 

Fonte: Dados da pesquisa 

Sobre o acesso à previdência ou BPC, estima-se que 52,6% dos domicílios da pesquisa acessam 

esse benefício (Tabela 49). O município que mostrou maior percentual de acessos foi o 

município de Sento Sé onde o percentual chegou a 66,4% do total de domicílios das 

comunidades estudadas. O valor médio dos domicílios que acessam ao benefício é maior que 

aqueles que não acessam, em média nos domicílios com aposentados a renda é de 1.735 reais 

e nos demais 1.019 reais. Em relação à renda per capita média desses domicílios, aqueles que 

possuem aposentados tem renda média per capita de 669 reais e nos demais essa renda fica 

em média 344 reais (Tabela 50).  

Tabela 49. Proporção de domicílios que aposentadoria, benefício previdenciário, ou pensão do INSS ou do 
governo estadual/municipal por município 

Município 

Recebe aposentadoria, benefício previdenciário, ou pensão 
do INSS ou do Governo Estadual/Municipal? Total 

Sim Não Não sabe 

Barra 45,6% 54,1% 0,3% 3.823 

Casa Nova 49,2% 50,8% 0,1% 15.593 

Itaguaçu da Bahia 42,5% 57,5% 0,0% 1.620 

Pilão Arcado 59,9% 40,1% 0,0% 3.991 

Remanso 50,7% 49,3% 0,0% 7.940 

Sento Sé 33,6% 66,4% 0,0% 7.811 
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Sobradinho 47,1% 52,9% 0,0% 6.238 

Xique-Xique 51,5% 47,6% 1,0% 4.211 

Total 47,3% 52,6% 0,1% 51.228 

*Missing = 303 

Fonte: Dados da pesquisa 

Tabela 50 Renda média dos domicílios que recebem aposentadoria, benefício previdenciário, ou pensão do INSS ou 
do governo estadual/municipal por município 

Município 

Recebe aposentadoria, benefício previdenciário, ou pensão do INSS ou do 
Governo Estadual/Municipal? 

Renda média total Renda média per capita 

Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe 

Barra 1.545 771 452 618 241 338 
Casa Nova 1.715 1.039 - 641 368 - 
Itaguaçu da 
Bahia 

1.532 842 - 671 256 - 

Pilão Arcado 1.593 810 - 616 235 - 
Remanso 1.990 1.204 - 771 418 - 
Sento Sé 1.604 949 - 556 341 - 
Sobradinho 2.633 1.871 - 1.044 615 - 
Xique-Xique 1.489 907 600 618 348 300 

Total 1.735 1.019 376 669 344 244 

Fonte: Dados da pesquisa 

Para estimar a situação de pobreza ou pobreza extrema e a renda das comunidades com 

registro de atingidos presentes na população, os domicílios foram classificados segundo seis 

faixas de renda nas quais as duas primeiras correspondem àquelas utilizadas no PBF para 

acesso ao benefício e as demais baseadas no valor do salário mínimo em 2017 (937 reais). 

Ressalva-se que para a estimativa de renda foram somadas todas as rendas obtidas no 

domicílio sejam elas obtidas pelo acesso de benefícios da assistência social ou por meio do 

trabalho dos moradores do domicílio.   

Na primeira faixa de classificação - “extremamente pobres” -  foram incluídos os domicílios 

cuja renda domiciliar mensal per capita é de zero até 87 reais por mês. Estima-se que esse 

grupo abranja 11,2% dos domicílios nas comunidades pesquisadas (Tabela 51). No segundo 

grupo chamados de “pobres” foram incluídos os domicílios com renda mensal entre 85,01 e 

170 reais por pessoa, estima-se que esse grupo abranja 11,9% dos domicílios. Ambos os grupos 

acumulam 23% do total de domicílios nas comunidades com registro de atingido por 

barragens. A categoria de até ¼ de salário mínimo abarca os domicílios cuja renda domiciliar 

per capita é de 234 reais e isoladamente abrange 9,3% dos domicílios da pesquisa. Estima-se 

que mais de 50% dos domicílios das comunidades pesquisadas tenham renda per capita de até 
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½ salário mínimo (468 reais) e quase 90% dos domicílios possuam a renda per capita de até um 

salário mínimo (937 reais). 

 

Tabela 51. Percentual e número de domicílios em situação de extrema pobreza e demais classes de rendimento 
mensal per capita 

Faixa de renda per capita Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

acumulada 

Extremamente pobres 5.346 11,2% 11,2% 

Pobres 5.682 11,9% 23,0% 

Até 1/4 do salário mínimo 4.452 9,3% 32,3% 

Até 1/2 salário mínimo 11.616 24,3% 56,6% 

Até 1 salário mínimo 14.920 31,2% 87,8% 

Acima de 1 salário mínimo 5.865 12,3% 100% 

Total 47.882 100% - 

*Missing = 3.648 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para fazer uma avaliação mais detalhada das características associadas à renda, foram 

utilizadas as mesmas categorias já explicadas na tabela anterior para grupos de idade, nível de 

instrução e acesso à benefícios da aposentadoria e bolsa família. Nessa avaliação percebe-se 

que a faixa etária mais presente nas categorias pobres ou extremamente pobres são os grupos 

de idade de 0 a 14 anos e os jovens de 15 a 29 anos (Tabela 52). Na faixa etária da juventude é 

comum a constituição de uma nova família e também, conforme apresentado na Tabela 46, o 

desemprego, o que pode trazer maiores implicações para uma menor renda per capita. Outra 

tendência que pode ser observada é a menor concentração de pobres e extremamente pobres 

está na faixa etária acima dos 60 anos e o aumento da renda mensal per capita nessa mesma 

faixa etária, também relacionada ao acesso da aposentadoria. Sobre os beneficiários do PBF, 

36,4% estão nas categorias “pobres” e “extremamente pobres”, mesmo fazendo acesso desse 

benefício.  
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Tabela 52. Pessoas pobres e extremamente pobres por características selecionadas de domicílios e pessoas 

Características selecionadas de 
pessoas e domicílios 

Faixa de Renda 

Total 
Extremamente 

pobres 
Pobres 

Até 1/4 do 
salário 
minímo 

Até 1/2 
salário 
minímo 

Até 1 salário 
minímo 

Acima de 1 
salário 
minímo 

Missing 

Grupos de idade         

0 a 14 anos 18,2% 24,7% 15,9% 24,2% 6,4% 3,1% 
 

39.394 

15 a 29 anos 15,2% 17,0% 11,2% 26,6% 18,3% 4,6% 7,0% 43.209 

30 a 59 anos 12,1% 13,5% 10,5% 26,9% 22,6% 8,9% 5,4% 63.908 

60 anos ou mais de idade 2,6% 1,9% 2,9% 20,2% 52,2% 17,1% 3,1% 27.473 

Total 12,7% 15,1% 10,7% 25,2% 22,5% 7,8% 5,9% 173.983 

Nível de Instrução 
        

Sem instrução ou ensino 
fundamental incompleto 

14,3% 17,1% 10,9% 24,5% 20,8% 6,0% 6,3% 109.633 

Ensino fundamental completo ou 
ensino médio incompleto 

11,5% 12,5% 10,0% 29,5% 22,9% 7,1% 6,6% 22.409 

Ensino médio completo e ensino 
superior incompleto 

11,5% 10,6% 11,1% 24,6% 28,2% 11,3% 2,9% 28.555 

Ensino superior completo 1,9% 1,2% 5,1% 15,1% 36,8% 32,2% 7,6% 5.498 

Total 13,0% 14,8% 10,6% 24,9% 22,8% 7,9% 5,8% 166.096 

Com aposentadoria 2,9% 5,8% 7,0% 23,3% 43,7% 14,2% 3,1% 24.241 

Com bolsa família 18,5% 17,9% 12,5% 25,3% 14,2% 4,2% 7,5% 26.369 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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3.8. Caracterização das condições da produção da população atingida por barragens  
 

Nesse bloco serão apresentadas questões inerentes à produção agropecuária ou pesqueira das 

comunidades com registro de atingidos por barragens presentes na pesquisa. Cabe o registro 

que as comunidades em questão, antes da chegada da barragem, tinham uma agricultura de 

subsistência, que comumente ocorria às margens do rio. Após a formação do lago muitas 

foram deslocadas para área urbana (ver Tabela 1), por isso, para fins de análise optamos por 

não excluir as populações urbanas desse bloco, inclusive pelo histórico de relação com a terra 

existente na região. Nesta seção, os indicadores apresentados tem o objetivo de entender o 

tipo de produção realizado na região e a relação do produtor com a terra, o tamanho das 

propriedades que são cultivadas, as formas de venda e dificuldades, a existência de assistência 

técnica e o valor de produção a partir do trabalho realizado na terra.  

Sobre as atividades de produção realizadas no meio rural estima-se que a agricultura e a 

produção como apenas como complemento- como hortas e a criação de animais ou pesca para 

consumo próprio – seja as principais atividades desenvolvidas na região (Tabela 53). Juntas, as 

atividades chegam a mais de 80% das atividades realizadas no meio rural. Remanso e Pilão 

Arcado foram os municípios que mais citaram desenvolver atividades relacionadas a 

agricultura e como complemento, respectivamente. Estima-se que a atividade pesqueira seja 

realizada por quase um quarto da população estudada, sendo relevante nos municípios de 

Barra, Xique-Xique e Sento Sé, onde havia um grande número de comunidades situadas em 

ilhas ou às margens do São Francisco. A atividade de pecuária, na região muito associada à 

criação caprina, foi realizada por menos de 15% da população e é uma atividade relevante nos 

municípios de Pilão Arcado, Sobradinho e Remanso.  Entre aqueles que residem no meio 

urbano, aproximadamente 40% executam alguma atividade de produção. As tendências 

observadas nesse grupo são semelhantes à aquelas observadas no meio rural.  

Tabela 53. Domicílios que praticam atividade de produção agropecuária, extrativa ou pesqueira por tipo de 
atividade segundo município 

Município 
Agricultu

ra 
Pecuária Pesca 

Não ou 
somente 

como 
complem

ento 

Outros Não sabe Total 

Rural  
      

Barra 55,7% 15,1% 42,1% 30,9% 0,2% 5,5% 2.664 

Casa Nova 35,2% 6,2% 15,1% 47,3% 2,4% 15,5% 7.220 
Itaguaçu da 
Bahia 

43,5% 3,4% 5,2% 42,3% 1,5% 10,7% 1.370 



71 
 

Pilão Arcado 61,4% 44,5% 19,5% 71,4% 3,3% 4,0% 1.117 

Remanso 64,9% 40,1% 9,3% 26,2% 7,9% 3,3% 1.571 

Sento Sé 31,9% 9,4% 30,3% 40,8% 0,2% 6,9% 6.013 

Sobradinho 49,7% 40,3% 17,8% 12,8% 37,0% 0,8% 552 

Xique-Xique 32,4% 12,8% 41,4% 31,9% 0,0% 15,8% 2.419 

Total 40,6% 13,6% 24,3% 40,6% 2,5% 10,1% 22.926 

Urbano 
       

Barra 8,5% 1,7% 25,9% 27,1% 0,0% 45,3% 1.095 

Casa Nova 23,7% 3,5% 9,0% 9,8% 0,5% 57,9% 8.115 
Itaguaçu da 
Bahia 

47,8% 13,0% 4,4% 8,7% 0,0% 39,1% 116 

Pilão Arcado 33,4% 20,9% 4,2% 41,7% 4,2% 37,5% 2.753 

Remanso 0,1% 0,0% 4,2% 0,1% 0,0% 95,7% 6.144 

Sento Sé 25,4% 0,0% 26,3% 46,9% 1,0% 4,5% 1.531 

Sobradinho 15,7% 7,1% 12,1% 0,0% 1,2% 65,3% 4.519 

Xique-Xique 18,0% 0,0% 20,4% 16,3% 2,9% 47,7% 1.762 

Total 17,0% 4,7% 10,4% 12,5% 1,1% 61,5% 26.037 

Fonte: Dados da pesquisa 

Tanto no meio urbano como no rural, as atividades são desenvolvidas em áreas não próprias, 

no meio urbano esse padrão é mais comum que no meio rural, neste último estima-se que os 

proprietários atinjam apenas a 29% do total de domicílios das localidades em análise (Tabela 

54).  

Tabela 54. Domicílios que praticam atividade produção agropecuária, extrativa ou pesqueira segundo relação do 
produtor com área utilizada para produção por localização do domicílio  

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

O tamanho das propriedades utilizadas para produção foi avaliado levando em consideração 

um recorte fundiário, com base no número de módulos fiscais29 que ocupa cada propriedade 

pesquisa. O módulo fiscal é uma medida agrária utilizada para categorização da propriedade 

como minifúndio, pequena, média ou grande propriedade. O tamanho do modulo fiscal varia 

conforme município e são considerados para seu cálculo a exploração agropecuária 

predominante no município, a renda gerada a partir desse tipo de exploração e a área 

necessária para que a atividade ocorra. Em todos os municípios da pesquisa o módulo fiscal 

corresponde à medida de 65 hectares, implicando que, áreas menores são classificadas como 

minifúndios, ou seja, não possuem nem mesmo o tamanho adequado mínimo indicado para 

                                                           
29 Instituído pela Lei 6.746/79. 

Relação do produtor com a terra 
Localização do domicilio  

Rural Urbana 

Não Proprietário 
Proprietário 

71,0% 
29,0% 

92,6% 
7,4% 

Total 22.994 27.480 
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produção e sustento familiar30. Por esse critério a maioria das propriedades utilizadas para 

produção agropecuária, sejam elas de moradores da área rural ou urbana, possuem até um 

módulo fiscal, ao todo esse número chegou aos 95,2% nos moradores da área rural e aos 

97,7% dos da área urbana (Tabela 55). A grosso modo é possível falar que esse grupo de 

imóveis são áreas abaixo da fração mínima de parcelamento e não provem nenhum 

desenvolvimento social e econômico para os seus moradores.  

Tabela 55. Domicílios segundo classes de tamanho da propriedade 

Tamanho da propriedade 
Localização 

Total 
Rural Urbana 

Até 1 módulo (minifúndio) 95,2% 97,7% 96,5% 

De 1 a 4 módulos (pequeno) 1,3% 0,6% 0,9% 

De 4 a 15 módulos (médio) 0,1% 0,6% 0,4% 

Mais de 15 módulos (grande) 0,3% 0,0% 0,1% 

Sem declaração de área 3,2% 1,1% 2,0% 

Total 22.994 27.480 50.474 

*Missing = 1.057 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Estima-se que os produtos gerados pela atividade desenvolvida na propriedade não sejam 

vendidos, essa opção ocupou 34,2% do total da população (Tabela 56). Aqueles que realizam 

venda, a fazem pela venda direta ao consumidor (32,8%), como por meio de feiras ou 

atravessadores (25,1%). Entre estes que realizam venda, a principal dificuldade relatada para 

comercialização é o baixo preço obtido pela mercadoria, relatada por 74,4% da população 

(Tabela 57). Uma situação que pode exemplificar a influência dos baixos preços na região é um 

relato informal de um criador de caprinos, o qual ele informava que, com o fechamento de 

abatedouros municipais existia muita dificuldade em percorrer longas distâncias em busca de 

um abatedouro formal. A principal implicação disso era que a mercadoria era vendida em 

feiras a um preço abaixo daquele ideal para o produtor. 

 

Tabela 56. Domicílios que praticam atividade produção agropecuária, extrativa ou pesqueira segundo principal 
forma utilizada para vender seus produtos 

Principal forma utilizada para venda dos 
produtos é: 

Frequência Porcentagem 

Venda direta ao consumidor (em feira ou de 
porta em porta) 

5.260 32,8% 

                                                           
30 Para mais detalhes ver Inciso II do artigo 4º da Lei 4.504/64 
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Venda por meio de terceiros 
(atravessadores) 

4.023 25,1% 

Direto para comerciantes 930 5,8% 

Por meio de cooperativa ou associação 
23 0,1% 

Para agroindústria e/ou empresa 
privada/integrado 

46 0,3% 

Não faz venda 5.495 34,2% 

Outras 2 0,0% 

Não sabe 281 1,8% 

Total 16.059 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Tabela 57. Domicílios segundo principal dificuldade para comercialização da produção 

Principal dificuldade para comercialização  Porcentagem Total 

A influência/presença dos atravessadores 31,0%  10.848  
Preços baixos 74,4%  10.899  
Burocracia 7,2%  10.899  
Exigências rigorosas (normas, embalagens, 
fiscalização sanitária) 

4,1%  10.899  

O volume é pequeno para o escoamento 
mais distante 

12,7%  10.899  

Falta de envolvimento com uma associação 
para acessar o PAA/PNAE 

3,6%  10.899  

Falta de assistência técnica e informação 5,9%  10.899  
Estradas ruins para fazer o escoamento do 
produto 

19,3%  10.899  

Falta de transporte 18,1%  10.899  
Falta de compradores 20,2%  10.899  
Outras 1,8%  10.899  
Não sabe 1,8%  10.899  

Fonte: Dados da pesquisa 

3.9 Caracterização das condições de acesso as políticas públicas coletivas de saúde e educação 
 

O acesso às políticas de saúde e educação serão verificados basicamente em relação à 

existência de ambas as políticas públicas para as comunidades pesquisadas. Com base nisso, 

em relação à questão da saúde pública, foi verificado à proximidade dos domicílios a postos de 

saúde e hospitais e às visitas de agentes de endemias e da equipe de saúde de família.  

Na questão da saúde a proximidade do domicilio aos postos de saúde ocorreu em média 63,3% 

da população (Tabela 58). Possivelmente, dentro desse número estejam principalmente 

moradores de comunidades grandes ou urbanas. O município em que se estima que existam 

menos postos de saúde próximos é o município de Barra, onde esse número alcançou apenas 

29,3% do total da população. A proximidade dos domicílios aos hospitais, ocorreu, em média 
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para 35,8% dos domicílios e o município com menos hospitais próximos foi Xique-Xique, onde 

apenas 3,6% do total de domicílios declarou tal proximidade.  

Tabela 58. Proporção de domicílios próximos a hospitais ou a postos de saúde por município 

Município 

Existem próximos ao domicílios 

Posto de Saúde Hospital 

Sim Não Total Sim Não Total 

Barra 29,3% 70,7% 3.836 18,8% 81,2% 3.836 

Casa Nova 56,4% 43,6% 15.616 31,6% 68,4% 15.616 

Itaguaçu da Bahia 80,5% 19,4% 1.643 19,1% 80,9% 1.634 

Pilão Arcado 78,4% 21,6% 3.995 71,8% 28,2% 3.995 

Remanso 86,0% 14,0% 7.976 80,1% 19,9% 7.991 

Sento Sé 35,8% 64,2% 7.801 15,0% 85,1% 7.817 

Sobradinho 83,9% 16,1% 6.236 29,5% 70,5% 6.239 

Xique-Xique 75,3% 24,7% 4.273 3,6% 96,4% 4.233 

Total 63,2% 36,8% 51.376 35,8% 64,2% 51.361 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Estima-se que mais da metade do total de domicílios das comunidades pesquisadas recebeu a 

visita do agente de endemias nos últimos doze meses (Figura 14). O local em que mais 

domicílios foram visitados no período de referência foi o município de Sobradinho (81%).  

 

Figura 14. Proporção de domicílios que receberam, mensalmente, ou nunca receberam, visita de agente de 
endemias, no período de referência dos últimos 12 meses segundo município 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Sobre a visita da Equipe de Saúde da Família nos últimos doze meses, também mais de 50% 

dos domicílios do total de comunidades visitadas recebeu a visita pelo menos duas vezes por 

ano ou menos (Figura 15). Na maioria dos municípios pesquisados a frequência de visita ocorre 

uma vez, categoria relatada por 31 a 53% do total de domicílios pesquisados.  

Figura 15. Proporção de domicílios segundo frequência de visita da equipe de saúde da família por município.  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sobre o tema de educação, o indicador que será analisado aqui é a taxa de estudantes que 

demoram mais de 60 minutos no trajeto de ida e volta e a forma de locomoção utilizada nesse 

trajeto. Esse indicador foi utilizado porque é um indicador indireto sobre a presença de escolas 

que atendam as demandas dos estudantes próximas do domicilio. A taxa média de estudantes 

que demoram mais de 60 minutos no trajeto de ida e volta da escola é de 8,5% (Tabela 59), os 

municípios que possuem maior taxa de estudantes nessa condição são Casa Nova e 

Sobradinho, onde esses números atingem respectivamente 13,2% e 10,7. Em relação ao porte 

da comunidade, percebe-se que comunidades pequenas e médias possuem maior taxa de 
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estudantes que demoram mais de 60 minutos no trajeto de ida e volta que as grandes. Nas 

comunidades pequenas essa taxa atinge 12,6% e nas médias 22,9%, ambos os números podem 

estar relacionados às dificuldades logísticas de acesso aos locais, como estradas precárias por 

exemplo.   

Tabela 59. Estudantes que demoram mais de 60 minutos no trajeto de ida e volta da escola segundo município 

Nível de espacialização Estudantes que demoram mais de 60 minutos Total 

Município 
  

Barra 5,1% 3.443 

Casa Nova 13,2% 12.613 

Itaguaçu da Bahia 1,1% 1.526 

Pilão Arcado 8,5% 3.180 

Remanso 4,6% 1.147 

Sento Sé 5,5% 8.615 

Sobradinho 10,7% 5.484 

Xique-Xique 4,4% 4.150 

Tamanho da localidade 
  Pequena  12,6% 707 

Média 22,9% 6.661 

Grande 5,5% 32.790 

Total 8,5% 40.158 

*Missing = 11.373 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando se observa essa taxa em relação e ao tipo de transporte utilizados pelos estudantes, 

percebe-se que nos municípios de Barra, Casa Nova, Remanso e Xique-Xique a maior taxa de 

estudantes que demoram mais de 60 minutos no trajeto de ida e volta da escola ocorre entre 

aqueles que utilizam o transporte público (Tabela 60), o que pode ter relação com a logística 

organizada para buscar os alunos nas comunidades e as distâncias percorridas pelo ônibus 

escolar nesse trajeto. Nos municípios de Pilão Arcado e Sento Sé as taxas elevadas estão 

associadas o uso do carro ou moto e em Sobradinho ao ônibus coletivo.  
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Tabela 60. Principal forma de locomoção utilizada pelos estudantes no momento da pesquisa e estudantes que demoram mais de 60 minutos no trajeto de ida e volta para a escola 
segundo município 

A principal forma de 
locomoção utilizada 

para ir à creche, à 
escola ou ao curso é: 

Taxa de estudantes que demoram mais de 60 minutos no trajeto de ida e volta para escola 

Barra Casa Nova 
Itaguaçu da 

Bahia 
Pilão Arcado Remanso Sento Sé Sobradinho Xique-Xique 

% Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total 

A pé (caminhando) 5,6% 2.313 2,1% 8.792 0,0% 1.274 3,3% 2.415 7,9% 468 12,6% 6.933 0,0% 3.021 0,0% 2.841 

Carro e Moto 0,0% 244 5,9% 717 0,0% 22 71,1% 563 9,8% 157 59,3% 1.245 4,4% 875 0,0% 117 

Bicicleta 0,0% 14 0,4% 361 0,0% - 0,0% 115 0,0% 52 0,0% 43 0,0% 201 0,0% 100 

Barco/lancha 35,3% 200 0,0% - 0,0% - 13,7% 37 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 

Charrete/carroça 0,0% - 0,0% 41 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 

Animal 0,0% - 0,5% 7 0,0% - 0,0% 4 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 

Ônibus coletivo 0,0% 82 0,0% 64 
100,0

% 
51 7,8% 25 4,2% 2 14,3% 129 54,1% 596 4,4% 367 

Transporte escolar 
público (ônibus, vans, 
lanchas/barcos ou 
bicicletas) 

51,5% 456 76,8% 2.387 0,0% 179 0,0% 6 65,1% 410 1,7% 127 12,4% 541 88,7% 591 

Transporte escolar 
particular 

7,7% 49 12,9% 214 0,0% - 0,0% - 0,0% - 12,0% 96 28,8% 244 0,0% - 

Caminhonete/caminh
ões do tipo "pau de 
arara" 

0,0% 4 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 6,9% 29 

Outro 0,0% 14 1,4% 23 0,0% - 4,1% 11 13,1% 27 0,0% - 0,4% 2 0,0% - 

Total 5,1% 3.378 13,2% 
12.60

7 
1,1% 1.526 8,4% 3.176 4,7% 1.117 5,2% 8.572 10,6% 5.481 4,5% 4.044 

*Missing = 11.630 

Fonte: Dados da pesquisa 



78 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo central desse relatório era apresentar um retrato da dívida social da população 

atingida pela barragem de Sobradinho. Para tal foram apresentados indicadores do perfil dos 

moradores e da habitação que vivem e comunidades que residem. Indicadores de perfil de 

gênero e juventude não foram apresentados nesse relatório porque ainda não havia 

conhecimento de quais eram as características gerais da população que estávamos 

trabalhando. Esperamos agregar esses importantes recortes em publicações futuras 

relacionadas à análise dessa base de dados, gerada a partir desse trabalho. 

Em linhas gerais, esse relatório apresenta informações sobre quais são, do ponto de vista 

quantitativo, as dimensões das políticas públicas que compõem a dívida social dos atingidos 

pela barragem de Sobradinho. Ressalva-se que apresentamos muitos dados e indicadores que 

não mostram dúvidas da existência dessa dívida. Um deles e talvez o mais emblemático é a 

presença de comunidades atingidas por um projeto para geração de energia elétrica que vive 

sem acesso a essa energia. Ao todo foram 82 comunidades encontradas nessa situação. Em 

outros casos as comunidades têm acesso à energia, porém, de forma limitada.  

Outras dimensões da dívida social apareceram junto a questões como acesso limitado à água, 

o isolamento das comunidades, em especial aquelas que classificamos como pequenas e 

médias, ou ainda em questões como a dificuldade de acesso a bens duráveis, trabalho e renda 

ou propriedade segura do ponto de vista jurídico.  

Por fim, essas “n” dimensões da dívida social serão transformadas em recomendações e 

analisadas no conjunto de todos os relatórios (1, 2 e 3), no relatório final, também chamado 

relatório 4. A intenção é gerar um documento final capaz de apresentar as políticas públicas as 

quais a população atingida pela barragem de Sobradinho foi historicamente excluída por 

consequência do surgimento da barragem.  
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ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A PESQUISA 

 

1. Atividades que devem ser desenvolvidas em cada comunidade:  

As comunidades que deverão ser visitadas em cada município constam no anexo I 

 

a. Estimativa do número de domicílios:  

Cada equipe de pesquisa deverá coletar informações mínimas sobre a comunidade 

que está sendo visitada. Essas informações deverão constar no relato sobre a 

comunidade e serão incorporadas ao relatório de campo. Sugere-se que as 

informações sejam perguntadas a alguma liderança da comunidade.  

Informações a serem coletadas 

a) Número de domicílios da comunidade  

b) Distâncias da sede e formas de acesso  

c) Instituições presentes na comunidade (Escola, Posto de saúde, Igreja, etc) 

d) Croqui da comunidade (nos casos em que não houve sorteio) 

 

2. Aplicação dos questionários 

A aplicação de questionário em cada comunidade obedece a dois critérios independentes 

um do outro: a. tamanho da comunidade e b. método utilizado para escolha dos domicílios 

 

a. Tamanho da comunidade: Uma estimativa do número de questionários a serem 

aplicados já foi pré-estabelecido para cada comunidade (informação no Anexo I) e 

obedecerão a três quantidades: 

i. Comunidades Pequenas (até 10 domicílios): quando as comunidades 

possuírem até 10 domicílios, todos os domicílios serão entrevistados 

(método censitário); 

ii. Comunidades Médias (aquelas que possuem tamanho entre 11 e 99 

domicílios) - 10 questionários por comunidade; 

iii. Comunidades Grandes (comunidades com 100 domicílios ou mais): Deverão 

ser aplicados 25 questionários por comunidade. 

O que fazer caso a comunidade tenha um número maior ou menor de domicílios do que o 

estimado de modo a alterar o número de questionários da amostra? Deve imediatamente 

ser comunicado à equipe de Brasília que o número de questionários é inadequado porque 

a comunidade tem tamanho maior/menor que o estimado. Após deverão ser aplicados o 

número de questionários para a categoria que se enquadrar a comunidade.  

 

b. Método utilizado para a escolha dos domicílios: Sobre a forma de escolha do 

domicílio, essa já foi pré-estabelecida em função da disponibilidade de endereço e 

obedece a dois critérios: Sorteio prévio e Localidades sem endereço cadastrado. 

OBS.: No caso das comunidades em que o método é censitário esse problema 

não existe porque todos serão entrevistados. 

 

i. Censitário: Esse método será utilizado para as comunidades pequenas (até 

10 domicílios) e todos os domicílios na comunidade serão entrevistados.   

ii. Sorteio prévio do domicílio: Por esse método, as localidades estão presentes 

em um cadastro e a partir dele são sorteados os domicílios. A equipe de 



84 
 

campo precisa procurar pelo endereço sorteado na comunidade e 

entrevistar apenas os domicílios sorteados. Ver lista de domicílios com 

endereço sorteado no Anexo II.  

Alguns problemas que tem sido frequente na pesquisa: 

 Não foi encontrada a rua sorteada 

 Não foi encontrado o número do endereço sorteado 

 A casa sorteada é um endereço comercial e não residencial 

 O endereço sorteado se nega a ser entrevistado 

 Domicílio vago após a segunda visita.  

Em todos esses casos o que deve ser feito é ir para o próximo endereço 

sorteado até esgotar as opções de sorteio. Foram sorteados até 50 endereços 

para cada localidade, quando possível. Porém, quando forem esgotadas as 

visitas aos endereços sorteados e ainda assim faltar endereços para completar 

o número de entrevistas deverão ser utilizadas a orientação das localidades 

sem endereço cadastrado (“item ii”). Se ainda assim faltarem entrevistas 

deverá ser considerado que foram esgotadas as opções de visita na 

comunidade.  

 

iii. Localidades sem endereço cadastrado: Esse método será utilizado nos casos 

em que as comunidades sorteadas não estavam na listagem de endereços 

que foi utilizada para sorteio. Para essa técnica foi adotada uma metodologia 

semelhante à usada no Censo Demográfico do IBGE, com adaptações. As 

comunidades encontradas podem ser estruturadas de duas formas: 

ordenada e não-ordenada, conforme figura 1:  

Figura 1: Comunidades com estrutura (a) ordenada e (b) não-ordenada.  

 

Fonte e elaboração própria 

 

A. Comunidades Ordenadas: São aquelas organizadas por avenidas, 

ruas, etc., cujas casas acompanham essa orientação. Nesse caso 

deverá ser feito o croqui da comunidade, indicando as ruas que 

compõem a comunidade, estruturas (por ex, campo de futebol, 
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cemitérios, etc), instituições (por exemplo, igreja) e distâncias. 

Deverá ser marcada a rua que irá iniciar a coleta de dados, 

devendo ser prioritariamente selecionada a rua de chegada da 

comunidade. Uma segunda opção é selecionar uma rua que 

contenha uma estrutura relevante para a comunidade (como as 

estruturas citadas anteriormente). A primeira casa deverá ser 

selecionada respectivamente por: i) apresentar a menor 

numeração; ii) ser a primeira da rua ou iii) ser a primeira à direita 

da rua. Até a reunião dos dias 21 e 22 de junho a orientação era 

que nas comunidades em que fossem realizadas 10 entrevistas, o 

intervalo entre uma casa e outra era de 5. Enquanto para as 

comunidades em que seriam realizadas 25 entrevistas, o 

intervalo entre uma casa e outra era de 10. A partir da reunião 

em junho foram realizados ajustes nos pulos que seriam feitos no 

campo. Tais ajustes foram feitos motivados pelos relatos da 

dificuldade em aplicar 10 questionários nas comunidades médias 

de até 60 domicílios e nas comunidades grandes de até 300 

domicílios. Como solução nas comunidades com até 60 

domicílios, a partir de agora, será feito o pulo de dois domicílios 

e nas comunidades grandes com até 300 domicílios será feito um 

pulo de 3 domicílios conforme quadro 1, atualizado em junho.  

 

Quadro 1: Unidades selecionadas nas comunidades de acordo com seu número de 

comunidade e número de entrevistas que devem ser realizadas.  

Código da 

comunidade 

terminados 

em  

Primeira 

unidade 

seleciona

da para a 

amostra 

Comunidade 

média de 11 a 

60 domicílios -  

Pulo 2 

domicílios 

Comunidade 

média de 61 a 

99 domicílios -  

Pulo 5 

domicílios 

Comunidade 

grande de 100 

a 300 

domicílios -  

Pulo 3 

domicílios 

Comunidade 

grande acima 

de  300 

domicílios -  

Pulo 10 

domicílios 

1 ou 6 1 1;3;5;7;9;11... 1;6;11;16;21;2

6 

1;4;7;10;13;16 1, 10, 20, 30, 

40, 50... 

2 ou 7 2 2;4;6;8;10;12..

. 

2;7;12;17;22;2

7 

2;5;8;11;14;17 2, 12, 22, 32, 

42, 52... 

3 ou 8 3 3;5;7;9;11;13..

. 

3;8;13;18;23;2

8 

3;6;9;12;15;18 3, 13, 23, 33, 

43, 53... 

4 ou 9 4 4;6;8;10;12;14

... 

4;9;14;19;24;2

9 

4;7;10;13;16;1

9 

4, 14, 24, 34, 

44, 54... 

5 ou 0  5 5;7;9;11;13;15

... 

5;10;15;20;25;

30 

5;8;11;14;17;2

0 

5, 15, 25, 35, 

45, 55... 

Fonte: adaptado de IBGE e modificado dia 26 de junho de 2017. 
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Figura 2. Esquema de escolha da casa que será entrevistada, considerando uma comunidade 

média a partir de 61 domicílios (aplicação de 10 entrevistas) e terminada com “0” (“zero”). 

 

Fonte e elaboração próprias 

 

B. Comunidades Não-Ordenadas:  São as comunidades cujas as casas 

possuem distribuição irregular no território. Para esse método o 

primeiro passo a ser feito será o croqui da comunidade, que deve 

ser feito na chegada da equipe à comunidade, indicando as 

estruturas que as compõem (por ex, campo de futebol, cemitérios, 

etc), instituições (por exemplo, igreja) e distâncias. Nesse croqui 

deverá ser marcado o local de partida, no qual deve ser dada 

preferência a alguma estrutura presente no local. Sugere-se que o 

ponto a ser marcado seja algum de fácil localização (como por 

exemplo, ao lado de uma estrutura já consolidada na 

comunidade). Tudo tem que ser minuciosamente descrito e de 

fácil entendimento, para identificação dos domicílios que foram 

visitados numa possível visita de verificação. Serão visitados todos 

os domicílios encontrados no trajeto até a obtenção do número de 

questionários indicados para aquela comunidade (10 ou 25 

questionários).  
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Figura 2. Esquema de trajeto percorrido considerando uma comunidade média em que 

serão aplicadas 10 entrevistas. 

 

Fonte e elaboração próprias 
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Resumo dos processos  

 

A seguir são apresentados quatro fluxogramas para facilitar a compreensão das etapas 

da coleta de dados quantitativa. Os três primeiros relativos aos métodos de escolha do 

domicílio que deverão ser seguidos. Os mesmos são recortados por tamanho da comunidade, 

sendo que o primeiro, figura 3, apresenta uma visão geral do processo para as comunidades 

pequenas; o segundo, figura 4, para as comunidades médias; e o terceiro, figura 5, para as 

comunidades grandes. O último dos fluxogramas, figura 6, destina-se ao processo de aplicação 

do questionário no domicílio e como proceder quando ocorrer algum imprevisto (domicílio 

vago, comercial, recusa, etc.).  

 

 

Figura 3. Fluxograma 1 – Visão geral da pesquisa quantitativa em COMUNIDADES PEQUENAS 

(até 10 domicílios).  

 
Fonte e elaboração próprias 
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Figura 4. Fluxograma 2– Visão geral da pesquisa quantitativa em COMUNIDADES MÉDIAS (de 11 a 99 domicílios). Observações: o tamanho do pulo de 2 ou 

5 vai depender do tamanho da comunidade. Até 60 domicílios o pulo deverá ser de “2”, entre 61 e 99 o pulo deverá ser de “5”. 

 
Fonte e Elaboração próprias 
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Figura 5. Fluxograma 3– Visão geral da pesquisa quantitativa em COMUNIDADES GRANDES (a partir de 100 domicílios). Observações: o tamanho do pulo 

de 3 ou 10 vai depender do tamanho da comunidade. Entre 100 e 300 domicílios o pulo deverá ser de “3”, acima de 300 o pulo deverá ser de “10”. 

 
Fonte e elaboração próprias 
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Figura 6. Fluxograma 4 – Visão geral da aplicação do questionário de pesquisa quantitativa.   

 

 
Fonte e Elaboração próprias 
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3. Orientações para o preenchimento do questionário de papel 

a. Preenchimento do código do questionário: existem dois tipos de questionário que 

deverão ser preenchidos pelo aplicador: o questionário domiciliar e o questionário 

individual.  

i. Questionário Domiciliar: O questionário domiciliar possui 68 questões e 

uma lista final de moradores do domicílio. A primeira etapa do 

preenchimento refere-se aos dados da capa (figura 7A). Nela deverão ser 

preenchidos o Nome do aplicador, a data em que está sendo aplicado o 

questionário e os códigos do Município, da comunidade e do domicílio.  

Tanto os códigos do município como o código da comunidade encontram-

se no anexo I. Já o código do domicílio o formato de preenchimentos 

dependerá de três situações:  

I. Se a comunidade teve uma lista de domicílios sorteada;  

II. Se o método utilizado para percorrer a comunidade foi 

outro que não o sorteio (Localidades sem endereço 

cadastrado); 

III. Se foram mesclados o método de sorteio com o de 

localidade sem endereço cadastrado.  

Nas comunidades em que o domicílio foi sorteado o número do domicílio 

corresponde ao número de ordem existente na planilha do sorteio.  

Nas “Localidades sem endereço cadastrado” o código do domicílio varia de 

01-10 nas comunidades pequenas e médias e de 01-25 nas comunidades 

grandes. O número do domicílio será o número do domicílio a ser visitado e 

deverá ser marcado no croqui.  

Nas localidades com método mesclado (com e sem sorteio), o número do 

domicílio será equivalente ao número de ordem da planilha de sorteio para 

os domicílios sorteados. Quando finalizada as visitas correspondentes aos 

endereços sorteados, os endereços visitados pelo método em “Localidades 

sem endereço cadastrado” deverão ser iniciados em “51” para que não 

ocorra a possibilidade de haver dois domicílios, na mesma localidade e com 

o mesmo número.  

Ao final o número formado terá 6 (seis) dígitos que deverão ser 

preenchidos no cabeçalho de todas as páginas do questionário, bem como 

o nome do aplicador do questionário (Figura 7B).  

Figura 7. Formato da capa do questionário domiciliar.  

(A) 

 

(B)
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ii. Lista de moradores do domicílio: esse campo servirá para indicar nome e 

sexo de todos os moradores do domicílio que está sendo entrevistado. 

Deverá ser preenchido conforme a ordem de citação pelos moradores. O 

número de ordem indicará o número do morador no questionário 

individual (Figura 8).  

 

Figura 8. Lista de moradores do domicílio 

 

  

iii. Questionário individual: o questionário individual está em um caderno 

separado do domiciliar.  Cada caderno tem uma capa semelhante ao 

anterior, porém acrescido o número de ordem do morador (Figura 9A). O 

número de ordem que deverá ser preenchido na capa é o número da 

primeira pessoa entrevistada no caderno. O número a ser preenchido no 

cabeçalho deverá ser o mesmo número de ordem correspondente a aquele 

da lista de morador do domicílio. Em cada caderno há espaço para 

entrevistar 6 pessoas, porém, uma pessoa poderá responder por todos os 

moradores. Em casas com 8 moradores, por exemplo, serão usados dois 

cadernos e em casas com 15 moradores, 3 cadernos. Assim como no 

questionário individual deverão ser preenchidos no cabeçalho de todas as 

páginas do questionário, bem como o nome do aplicador do questionário 

(Figura 9B). O número de ordem preenchido no cabeçalho nem sempre 

será igual ao da capa porque o número que será utilizado será o mesmo 

número de ordem da lista de moradores do questionário domiciliar. Ao 

final o número formado terá 8 (oito) dígitos, sendo os primeiros iguais ao 

do questionário individual e os dois últimos equivalentes ao número de 

ordem do primeiro entrevistado no questionário individual que está sendo 

preenchido.  
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Figura 9. Capa do questionário individual.  

(A) 

 

(B)  
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Anexo 1 – Lista de comunidades sorteadas para a amostra. Na lista poderão ser 

encontradas informações de município, localidade, tamanho da localidade, número do 

município, código da comunidade, método que será aplicado no domicílio e número de 

questionários esperado para cada localidade.  

 

1- BARRA 

Municipio 

LOCALIDADE TAMANHO NÚMERO 

MUNICIPIO 

CÓDIGO 

COMUNIDADE 

MÉTODO NUMERO DE 

QUESTIONÁRIOS 

BARRA CABECA DA ILHA PEQUENA 1 101 CENSITÁRIO 10 

BARRA BOA ESPERANCA MÉDIA 1 202 OUTRO 10 

BARRA PORTO NOVO MÉDIA 1 203 OUTRO 10 

BARRA AMARRA COURO MÉDIA 1 204 OUTRO 10 

BARRA FAZENDA SACO MÉDIA 1 205 SORTEIO 10 

BARRA CURRAL NOVO MÉDIA 1 206 OUTRO 10 

BARRA VANDERLEI MÉDIA 1 207 OUTRO 10 

BARRA VENTURA MÉDIA 1 208 OUTRO 10 

BARRA PASSAGEM MÉDIA 1 209 OUTRO 10 

BARRA BAIRRO DA 

MANGA 

MÉDIA 1 210 OUTRO 10 

BARRA CONCEICAO MÉDIA 1 211 OUTRO 10 

BARRA MORRINHO MÉDIA 1 212 OUTRO 10 

BARRA SAQUINHO MÉDIA 1 213 OUTRO 10 

BARRA BEBEDOURO MÉDIA 1 214 OUTRO 10 

BARRA PORTO DE PALHA MÉDIA 1 215 OUTRO 10 

BARRA BAIRRO SANTA 

CLARA 

MÉDIA 1 216 OUTRO 10 

BARRA JUA MÉDIA 1 217 OUTRO 10 

BARRA SAO JOAO GRANDE 1 318 OUTRO 25 

BARRA SAMBAIBA GRANDE 1 319 OUTRO 25 

BARRA PAU DARCO GRANDE 1 320 OUTRO 25 

BARRA PORTO ALEGRE GRANDE 1 321 OUTRO 25 

BARRA CANUDOS GRANDE 1 322 OUTRO 25 

BARRA CURRALINHO GRANDE 1 323 OUTRO 25 

BARRA ITACOATIARA GRANDE 1 324 OUTRO 25 

BARRA BARRO VERMELHO GRANDE 1 325 OUTRO 25 
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BARRA ALTO DA SANTA 

CRUZ 

GRANDE 1 326 OUTRO 25 

 

2 – CASA NOVA 

Municipio LOCALIDADE TAMANHO NÚMERO 

MUNICIPIO 

CÓDIGO 

COMUNIDADE 

MÉTODO NUMERO DE 

QUESTIONÁRIOS 

CASA NOVA LAGOA DA CHAVE PEQUENA 2 101 CENSITÁRIO 10 

CASA NOVA BARRA DOS 

BERNABES 

PEQUENA 2 102 CENSITÁRIO 10 

CASA NOVA SITIO UMBUZEIRO PEQUENA 2 103 CENSITÁRIO 10 

CASA NOVA ALMAS PEQUENA 2 104 CENSITÁRIO 10 

CASA NOVA MANDACARU PEQUENA 2 105 CENSITÁRIO 10 

CASA NOVA SERRA DO OLHO D 

AGUA 

PEQUENA 2 106 CENSITÁRIO 10 

CASA NOVA SITIO VEREDAO MÉDIA 2 207 SORTEIO 10 

CASA NOVA MELANCIA DE 

BAIXO 

MÉDIA 2 208 SORTEIO 10 

CASA NOVA OLHO DAGUA MÉDIA 2 209 SORTEIO 10 

CASA NOVA LAJEDO MÉDIA 2 210 SORTEIO 10 

CASA NOVA MOSQUITO MÉDIA 2 211 SORTEIO 10 

CASA NOVA SAO MIGUEL MÉDIA 2 212 SORTEIO 10 

CASA NOVA SERROTE MÉDIA 2 213 SORTEIO 10 

CASA NOVA MULUNGU MÉDIA 2 214 SORTEIO 10 

CASA NOVA LAGOAS NOVAS MÉDIA 2 215 SORTEIO 10 

CASA NOVA MACAMBIRA MÉDIA 2 216 SORTEIO 10 

CASA NOVA RANCHO ALEGRE MÉDIA 2 217 SORTEIO 10 

CASA NOVA SAO LUIS MÉDIA 2 218 SORTEIO 10 

CASA NOVA JUNCO MÉDIA 2 219 SORTEIO 10 

CASA NOVA VILA SAO 

GERONIMO 

MÉDIA 2 220 SORTEIO 10 

CASA NOVA COHAB VELHA MÉDIA 2 221 SORTEIO 10 

CASA NOVA ALGODAO GRANDE 2 322 SORTEIO 25 

CASA NOVA COHAB NOVA GRANDE 2 323 SORTEIO 25 

CASA NOVA LOT ZE TOTONHA GRANDE 2 324 SORTEIO 25 
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CASA NOVA PALMEIRA GRANDE 2 325 SORTEIO 25 

CASA NOVA LAGO GRANDE 2 326 SORTEIO 25 

CASA NOVA RIACHO GRANDE GRANDE 2 327 SORTEIO 25 

CASA NOVA ACUDE DE PEDRA GRANDE 2 328 SORTEIO 25 

CASA NOVA MALVAO GRANDE 2 329 SORTEIO 25 

CASA NOVA LUIZ VIANA GRANDE 2 330 SORTEIO 25 

CASA NOVA INVAZAO JOAO E 

MARIA 

GRANDE 2 331 SORTEIO 25 

CASA NOVA LOCALIDADE 

DEJARDIM 

GRANDE 2 332 SORTEIO 25 

CASA NOVA VILA PAPELAO GRANDE 2 333 SORTEIO 25 

CASA NOVA RECREIO GRANDE 2 334 SORTEIO 25 

CASA NOVA LOTEAMENTO 

GILSON VIANA 

GRANDE 2 335 SORTEIO 25 

CASA NOVA SERRA DA 

PIMENTA 

GRANDE 2 336 SORTEIO 25 

CASA NOVA SAO JOSE GRANDE 2 337 SORTEIO 25 

CASA NOVA POCO DA PEDRA GRANDE 2 338 SORTEIO 25 

CASA NOVA TIRIRICA GRANDE 2 339 SORTEIO 25 

CASA NOVA VILA MALVAO GRANDE 2 340 SORTEIO 25 

CASA NOVA RIACHO DO 

SOBRADO 

GRANDE 2 341 SORTEIO 25 

CASA NOVA VILA ISABEL GRANDE 2 342 SORTEIO 25 

CASA NOVA VILA GALVAO GRANDE 2 343 SORTEIO 25 

CASA NOVA BORGES GRANDE 2 344 SORTEIO 25 

CASA NOVA VILA AZUL GRANDE 2 345 SORTEIO 25 

CASA NOVA BEM BOM GRANDE 2 346 SORTEIO 25 

CASA NOVA PAU A PIQUE GRANDE 2 347 SORTEIO 25 

CASA NOVA TOPOL GRANDE 2 348 SORTEIO 25 

CASA NOVA VILA MASSU GRANDE 2 349 SORTEIO 25 

CASA NOVA SANTANA DO 

SOBRADO 

GRANDE 2 350 SORTEIO 25 

CASA NOVA ENTRONCAMENTO GRANDE 2 351 OUTRO 25 

CASA NOVA LAGOA DOS 

NEGROS 

GRANDE 2 352 OUTRO 25 
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CASA NOVA FAZENDA BARRA 

DA CRUZ 

GRANDE 2 353 OUTRO 25 

 

3 – ITAGUAÇU DA BAHIA 

Municipio LOCALIDADE TAMANHO NÚMERO 

MUNICIPIO 

CÓDIGO 

COMUNIDADE 

MÉTODO NUMERO DE 

QUESTIONÁRIOS 

ITAGUACU DA 

BAHIA 

PAU SECO PEQUENA 3 101 CENSITÁRIO 10 

ITAGUACU DA 

BAHIA 

ALEGRE(QUI) PEQUENA 3 102 CENSITÁRIO 10 

ITAGUACU DA 

BAHIA 

CARNAUBA PEQUENA 3 103 CENSITÁRIO 10 

ITAGUACU DA 

BAHIA 

URBANAS: 

LOTEAMENTO 

SERRO AZUL 

PEQUENA 

GRANDE 

3 104 CENSITÁRIO 

VERIFICAR 

10 25 

ITAGUACU DA 

BAHIA 

BARREIRO DA EMA MÉDIA 3 205 SORTEIO 10 

ITAGUACU DA 

BAHIA 

BEBEDORO DE 

ALMAS 

MÉDIA 3 206 SORTEIO 10 

ITAGUACU DA 

BAHIA 

POVOADO DE 

BARREIROS 

MÉDIA 

GRANDE 

3 207 SORTEIO 10 25 

ITAGUACU DA 

BAHIA 

MUQUEM MÉDIA 3 208 SORTEIO 10 

ITAGUACU DA 

BAHIA 

NOVA VEREDA MÉDIA 3 209 SORTEIO 10 

ITAGUACU DA 

BAHIA 

POVOADO DE 

ALEGRE 

MÉDIA 3 210 SORTEIO 10 

ITAGUACU DA 

BAHIA 

MARAVILHA MÉDIA 3 211 SORTEIO 10 

ITAGUACU DA 

BAHIA 

VARZEA GRANDE GRANDE 3 312 SORTEIO 25 

ITAGUACU DA 

BAHIA 

ASSENTAMENTO 

ALMAS 

GRANDE 3 313 OUTRO 25 

ITAGUACU DA 

BAHIA 

RIO VERDE 2 GRANDE 3 314 SORTEIO 25 

ITAGUACU DA 

BAHIA 

RIO VERDE 1 GRANDE 3 315 SORTEIO 25 

4 – PILÃO ARCADO 
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Municipio LOCALIDADE TAMANHO NÚMERO 

MUNICIPIO 

CÓDIGO 

COMUNIDADE 

MÉTODO NUMERO DE 

QUESTIONÁRIOS 

PILAO ARCADO TRES CARNAUBA PEQUENA 4 101 CENSITÁRIO 10 

PILAO ARCADO CAMACARI DE 

BAIXO 

PEQUENA 4 102 CENSITÁRIO 10 

PILAO ARCADO CAMACARI DE 

CIMA 

PEQUENA 4 103 CENSITÁRIO 10 

PILAO ARCADO LAGOA DO 

ANSELMO E 

BAIXÃO 

PEQUENA 4 104 CENSITÁRIO 10 

PILAO ARCADO SANTA CRUZ PEQUENA 4 105 CENSITÁRIO 10 

PILAO ARCADO BAIXAO PEQUENA 4 106 CENSITÁRIO 10 

PILAO ARCADO BREJO DA TABOA PEQUENA 4 107 CENSITÁRIO 10 

PILAO ARCADO PAU DARCO PEQUENA 4 108 CENSITÁRIO 10 

PILAO ARCADO PIRANHAS PEQUENA 4 109 CENSITÁRIO 10 

PILAO ARCADO BOCA DA CATINGA PEQUENA 4 110 CENSITÁRIO 10 

PILAO ARCADO PASSAGEM DA 

AREIA 

PEQUENA 4 111 CENSITÁRIO 10 

PILAO ARCADO ITAPERA MÉDIA 4 212 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO POVOADO DE 

VAQUEJADOR 

MÉDIA 4 213 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO SACO TORTO MÉDIA 4 214 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO FAVELA MÉDIA 4 215 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO ALTO DO SILVA MÉDIA 4 216 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO CURRALINHO MÉDIA 4 217 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO ESPINHEIRO MÉDIA 4 218 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO PEDRA BRANCA 1 MÉDIA 4 219 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO PILAO VELHO MÉDIA 4 220 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO AGRESTE MÉDIA 4 221 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO BARREIRO DO 

VICENTE 

MÉDIA 4 222 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO DAMASIO MÉDIA 4 223 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO POCO DANTA MÉDIA 4 224 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO PEDRINHA MÉDIA 4 225 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO INTENDENCIA MÉDIA 4 226 SORTEIO 10 



101 
 

PILAO ARCADO LAGOA DO 

SERROTE 

MÉDIA 4 227 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO SACO REDONDO MÉDIA 4 228 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO JATOBA MÉDIA 4 229 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO ALTO DO GALVAO MÉDIA 4 230 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO BARRA DO BREJO MÉDIA 4 231 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO CASA VERDE MÉDIA 4 232 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO CAMACARI MÉDIA 4 233 OUTRO 10 

PILAO ARCADO VEREDA DA ONCA MÉDIA 4 234 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO LAGOA DO PADRE MÉDIA 4 235 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO CARNAUBA MÉDIA 4 236 SORTEIO 10 

PILAO ARCADO CAMPO GRANDE GRANDE 4 337 SORTEIO 25 

PILAO ARCADO BREJO DA SERRA GRANDE 4 338 SORTEIO 25 

PILAO ARCADO PASSAGEM GRANDE 4 339 SORTEIO 25 

PILAO ARCADO SALDANHA 

(SALINAS) 

PEQUENA 4 140 CENSITÁRIO 10 

PILAO ARCADO SEDE GRANDE 4 341 VERIFICAR 25 

5- REMANSO 

Municipio LOCALIDADE TAMANHO NÚMERO 

MUNICIPIO 

CÓDIGO Municipio LOCALIDADE 

REMANSO LAGOA DOS 

CAVLOS 

PEQUENA 5 101 CENSITÁRIO 10 

REMANSO MELOZA PEQUENA 5 102 CENSITÁRIO 10 

REMANSO PIMENTERA PEQUENA 5 103 CENSITÁRIO 10 

REMANSO TABULEIRO DE 

DENTRO 

PEQUENA 5 104 CENSITÁRIO 10 

REMANSO TABULEIRO DE 

FORA 

PEQUENA 5 105 CENSITÁRIO 10 

REMANSO ZABELE PEQUENA 5 106 CENSITÁRIO 10 

REMANSO FOLHA MIUDA PEQUENA 5 107 CENSITÁRIO 10 

REMANSO RIACHINHO PEQUENA 5 108 CENSITÁRIO 10 

REMANSO LAGOA DO 

GARROTE 

PEQUENA 5 109 CENSITÁRIO 10 

REMANSO LAGOA DOS 

CAMILOS 

PEQUENA 5 110 CENSITÁRIO 10 
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REMANSO BAIAO PEQUENA 5 111 CENSITÁRIO 10 

REMANSO FAZENDA 

MARAVILHA 

PEQUENA 5 112 CENSITÁRIO 10 

REMANSO LAGOA DAGUA MÉDIA 5 213 OUTRO 10 

REMANSO CALDEIRAO DO SAL MÉDIA 5 214 SORTEIO 10 

REMANSO TELHEIRO MÉDIA 5 215 SORTEIO 10 

REMANSO JATOBAZINHO MÉDIA 5 216 SORTEIO 10 

REMANSO SERROTE MÉDIA 5 217 SORTEIO 10 

REMANSO LAGOA GRANDE MÉDIA 5 218 SORTEIO 10 

REMANSO VILA APARECIDA MÉDIA 5 219 SORTEIO 10 

REMANSO LAGES MÉDIA 5 220 SORTEIO 10 

REMANSO IGUARAPE MÉDIA 5 221 OUTRO 10 

REMANSO LAGOINHA MÉDIA 5 222 SORTEIO 10 

REMANSO PONTA DA SERRA MÉDIA 5 223 SORTEIO 10 

REMANSO BARRA MÉDIA 5 224 SORTEIO 10 

REMANSO VILA SAO 

FRANCISCO 

MÉDIA 5 225 SORTEIO 10 

REMANSO VENEZA MÉDIA 5 226 SORTEIO 10 

REMANSO CALDEIRAO DO 

CAFE 

MÉDIA 5 227 SORTEIO 10 

REMANSO TABULEIRO MÉDIA 5 228 SORTEIO 10 

REMANSO SUVELA MÉDIA 5 229 SORTEIO 10 

REMANSO XIQUE XIQUE MÉDIA 5 230 SORTEIO 10 

REMANSO MANDU MÉDIA 5 231 SORTEIO 10 

REMANSO MELANCIA GRANDE 5 332 SORTEIO 25 

REMANSO MARCOS GRANDE 5 333 SORTEIO 25 

REMANSO MALHADINHA GRANDE 5 334 SORTEIO 25 

REMANSO SEDE GRANDE 5 335 VERIFICAR 25 

 

6 – SENTO SÉ 

Municipio LOCALIDADE TAMANHO NÚMERO 

MUNICIPIO 

CÓDIGO 

COMUNIDADE 

MÉTODO NUMERO DE 

QUESTIONÁRIOS 

SENTO SE BARROQUINHA PEQUENA 6 101 CENSITÁRIO 10 

SENTO SE MINA DO PEQUENA 6 102 CENSITÁRIO 10 
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ENCAIBRO 

SENTO SE AMERICO ALVES PEQUENA 6 103 XXX XXX 

SENTO SE QUIXABINHA PEQUENA 6 104 XXX XXX 

SENTO SE CAITITU PEQUENA 6 105 CENSITÁRIO 10 

SENTO SE MORRO 

VERMELHO 

PEQUENA 6 106 CENSITÁRIO 10 

SENTO SE BARREIRA DA EMA PEQUENA 6 107 CENSITÁRIO 10 

SENTO SE MINHA CASA 

MINHA VIDA 

PEQUENA 6 108 CENSITÁRIO 10 

SENTO SE GANGORRA PEQUENA 6 109 CENSITÁRIO 10 

SENTO SE TANQUE MÉDIA 6 210 SORTEIO 10 

SENTO SE LAGOA DO MARI MÉDIA 6 211 SORTEIO 10 

SENTO SE LAGES MÉDIA 6 212 SORTEIO 10 

SENTO SE ITAPICURI MÉDIA 6 213 OUTRO 10 

SENTO SE CABELUDA MÉDIA 6 214 OUTRO 10 

SENTO SE CAPEADO MÉDIA 6 215 SORTEIO 10 

SENTO SE SAO PEDRO MÉDIA 6 216 SORTEIO 10 

SENTO SE SANHARO MÉDIA 6 217 SORTEIO 10 

SENTO SE PEDRA BRANCA MÉDIA 6 218 SORTEIO 10 

SENTO SE BAIRRO SANTA 

TEREZINHA 

MÉDIA 6 219 OUTRO 10 

SENTO SE LIMOEIRO DA 

BATATEIRA 

MÉDIA 6 220 SORTEIO 10 

SENTO SE ANDORINHA MÉDIA 6 221 SORTEIO 10 

SENTO SE CAMPO LARGO MÉDIA 6 222 SORTEIO 10 

SENTO SE BAZUA MÉDIA 6 223 SORTEIO 10 

SENTO SE RETIRO DE BAIXO MÉDIA 6 224 SORTEIO 10 

SENTO SE BREJO DE DENTRO GRANDE 6 325 SORTEIO 25 

SENTO SE TOMBADOR GRANDE 6 326 SORTEIO 25 

SENTO SE TOMBADOR DE 

CIMA 

GRANDE 6 327 SORTEIO 25 

SENTO SE CAJUI GRANDE 6 328 SORTEIO 25 

SENTO SE VOLTA DA SERRA GRANDE 6 329 SORTEIO 25 

SENTO SE BREJO DE FORA GRANDE 6 330 SORTEIO 25 
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SENTO SE RETIRO DE CIMA GRANDE 6 331 SORTEIO 25 

SENTO SE BAIRRO ELIAS 

ALVES 

GRANDE 6 332 OUTRO 25 

SENTO SE PASCOAL GRANDE 6 333 SORTEIO 25 

SENTO SE BAIRRO CICERO 

BORGES 

GRANDE 6 334 OUTRO 25 

SENTO SE ITAPERA GRANDE 6 335 SORTEIO 25 

SENTO SE PONTA DAGUA GRANDE 6 336 SORTEIO 25 

SENTO SE ALDEIA GRANDE 6 337 SORTEIO 25 

SENTO SE BELA VISTA GRANDE 6 338 SORTEIO 25 

SENTO SE QUIXABA GRANDE 6 339 SORTEIO 25 

SENTO SE PICARRAO GRANDE 6 340 SORTEIO 25 

SENTO SE PIRI GRANDE 6 341 SORTEIO 25 

SENTO SE RIACHO DOS PAES GRANDE 6 342 SORTEIO 25 

SENTO SE OLHO DGUINHA PEQUENA 7 143 CENSITÁRIO 10 

 

7 - SOBRADINHO 

Municipio LOCALIDADE TAMANHO NÚMERO 

MUNICIPIO 

CÓDIGO Municipio LOCALIDADE 

SOBRADINHO FONTE DE VIDA PEQUENA 7 101 CENSITÁRIO 10 

SOBRADINHO SANTA TEREZA PEQUENA 7 102 CENSITÁRIO 10 

SOBRADINHO POCO DO JUA PEQUENA 7 103 CENSITÁRIO 10 

SOBRADINHO TRAIRA PEQUENA 7 104 CENSITÁRIO 10 

SOBRADINHO ASSOCIACAO ASA 

BRANCA 

PEQUENA 7 105 CENSITÁRIO 10 

SOBRADINHO CAMPO ALEGRE PEQUENA 7 106 CENSITÁRIO 10 

SOBRADINHO PORTELINHA PEQUENA 7 107 CENSITÁRIO 10 

SOBRADINHO JUACEMA PEQUENA 7 108 CENSITÁRIO 10 

SOBRADINHO TATAUI 1 PEQUENA 7 109 CENSITÁRIO 10 

SOBRADINHO SAO GONCALO DA 

SERRA 

PEQUENA 7 110 CENSITÁRIO 10 

SOBRADINHO SANTA MARIA PEQUENA 7 111 CENSITÁRIO 10 

SOBRADINHO TATAUI 3 MÉDIA 7 212 SORTEIO 10 

SOBRADINHO TRIBO CAMIXA 

TRUKA DA BAHIA 

MÉDIA 7 213 SORTEIO 10 
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SOBRADINHO PORTO CHICO 

PERIQUITO 

MÉDIA 7 214 SORTEIO 10 

SOBRADINHO CHAPADINHA MÉDIA 7 215 SORTEIO 10 

SOBRADINHO VILA SANTANA MÉDIA 7 216 SORTEIO 10 

SOBRADINHO TATAUI MÉDIA 7 217 SORTEIO 10 

SOBRADINHO LAGOA GRANDE MÉDIA 7 218 SORTEIO 10 

SOBRADINHO SANGRADOURO MÉDIA 7 219 SORTEIO 10 

SOBRADINHO ALGODOES 

VELHOS 

MÉDIA 7 220 SORTEIO 10 

SOBRADINHO CORRENTEZA MÉDIA 7 221 SORTEIO 10 

SOBRADINHO SAO GONCALO 

NOVO 

MÉDIA 7 222 SORTEIO 10 

SOBRADINHO ALGODOES NOVO MÉDIA 7 223 SORTEIO 10 

SOBRADINHO VILA SAO 

FRANCISCO 

GRANDE 7 324 SORTEIO 25 

SOBRADINHO VILA SAO 

JOAQUIM 

GRANDE 7 325 SORTEIO 25 

 

8 – XIQUE-XIQUE 

Municipio LOCALIDADE TAMANHO NÚMERO 

MUNICIPIO 

CÓDIGO Municipio LOCALIDADE 

XIQUE-XIQUE QUIXABA PEQUENA 8 101 CENSITÁRIO 10 

XIQUE-XIQUE ALEGRE PEQUENA 8 102 CENSITÁRIO 10 

XIQUE-XIQUE CARNAUBA MÉDIA 8 203 SORTEIO 10 

XIQUE-XIQUE ROCADO DO RIO 

VERDE 

MÉDIA 8 204 SORTEIO 10 

XIQUE-XIQUE SITIO MÉDIA 8 205 SORTEIO 10 

XIQUE-XIQUE CARNEIRO MÉDIA 8 206 SORTEIO 10 

XIQUE-XIQUE JUREMAL MÉDIA 8 207 OUTRO 10 

XIQUE-XIQUE POVOADO DE 

VACARIA 

MÉDIA 8 208 SORTEIO 10 

XIQUE-XIQUE POVOADO DE 

SERRA AZUL 

MÉDIA 8 209 SORTEIO 10 

XIQUE-XIQUE ITAPICURU MÉDIA 8 210 SORTEIO 10 

XIQUE-XIQUE POVOADO DE 

VICENTE 

MÉDIA 8 211 SORTEIO 10 
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XIQUE-XIQUE ANGICO MÉDIA 8 212 SORTEIO 10 

XIQUE-XIQUE POVOADO DE 

UMBURANA 

MÉDIA 8 213 SORTEIO 10 25 

XIQUE-XIQUE MATO GROSSO MÉDIA 8 214 SORTEIO 10 25 

XIQUE-XIQUE GUAXINIM GRANDE 8 315 OUTRO 25 

XIQUE-XIQUE MARRECA VELHA GRANDE 8 316 OUTRO 25 

XIQUE-XIQUE BOA VISTA GRANDE 8 317 SORTEIO 25 

XIQUE-XIQUE NOVA IGUIRA GRANDE 8 318 OUTRO 25 

XIQUE-XIQUE PEDRINHAS GRANDE 8 319 OUTRO 25 

XIQUE-XIQUE RAUL BRAGA GRANDE 8 320 OUTRO 25 

XIQUE-XIQUE CURRAL DO MEIO PEQUENA 8 121 CENSITÁRIO 10 
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QUESTIONÁRIO DOMICILIAR  
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QUESTIONÁRIO INDIVIDUAL 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Prezado (a) Senhor (a),  

 Seu domicílio foi sorteado por meio de critério amostral para responder ao 

questionário da Pesquisa Diagnóstico da Dívida Social, Econômica e Cultural dos 

Atingidos pela Usina Hidrelétrica de Sobradinho. Esta é uma pesquisa domiciliar em que 

serão entrevistadas as pessoas que residem em localidades, em que se tem registro de 

atingidos pela barragem de Sobradinho. Os dados coletados não serão tratados de forma 

individual, garantindo total sigilo das informações.  

 A pesquisa em questão é realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA, vinculado ao Ministério do Planejamento. Informamos que pesquisadores/as 

devidamente identificados/as irão ao seu domicílio para entrevistá-lo/a. 

Voltaremos em sua residência no dia __/__/_____, por volta das ____ horas. Caso não 

possa nos receber na data e horário proposto, pedimos especial gentileza de entrar em 

contato com os pesquisadores pelo(s) telefone(s) ________________________________ ou 

pelo e-mail diagnóstico.atingidos@ipea.gov.br. 

Somos gratos/as pela sua colaboração.  

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco J, Ed. 

BNDES e Ipea 

Brasília-DF 

CEP 71503-505 

Telefone: (61) 2026-5138 

www.ipea.gov.br 

  

 

 

Pesquisador(a): _______________________________________________ 

Documento de identidade: ______________________________________ 

Telefone para contato: _________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:diagnóstico.atingidos@ipea.gov.br
http://www.ipea.gov.br/
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IV – Dicionário de dados do questionário Domiciliar 

Seção Variável 
Rótulo da 
variável 

Códi
gos Rótulo dos códigos 

Identifica
dores do 
question

ário 
domicílio 

NUMERO NÚMERO     

SUPERVISOR SUPERVISOR     

APLICADOR APLICADOR     

DATA 

DATA (INSERIR 
NO 
FORMATO:DD/
MM/AAAA)     

CODIGOMUNICIPI
O 

CÓDIGO DO 
MUNICIPIO   (INSERIR NO FORMATO:DD/MM/AAAA) 

CODIGOCOMUNID
ADE 

CÓDIGO DA 
COMUNIDADE     

CODIGODOMICILI
O 

CÓDIGO DO 
DOMICILIO     

NUMEROQUESTIO
NARIO 

NÚMERO DO 
QUESTIONÁRIO     

CODMUNCOM 
CÓDIGO DO 
MUNICIPIO E 
COMUNIDADE     

Identifica
ção do 

domicílio 

UF UF     

MUNICIPIO MUNICÍPIO     

LOCALIDADE LOCALIDADE     

LOCALIZACAOZON
A 

LOCALIZAÇÃO/Z
ONA 

1 Rural 

2 Urbana 

LOCALIZACAODIFE
RENCIADA 

LOCALIZAÇÃO 
DIFERENCIADA 

1 Assentamento de reforma agrária 

2 Área remanescente de quilombos 

3 Reassentamento coletivo 

4 Terra indígena 

5 Não se aplica 

6 Fundo de pasto 

BARRAGEM BARRAGEM     

LOGRADOURO 
LOGRADOURO 
(Endereço 
Completo)     

TOTALUTILIZADOS
DOMICILIO 

TOTAL DE 
QUESIONÁRIOS 
UTILIZADOS NO 
DOMICÍLIO     

Caracterí
sticas do 
domicílio 

Q1 
1. Tipo de 
domicílio 

1 Casa 

2 Casa de agrovila 

3 Apartamento 

4 Cômodo ou peça 

5 Barraca ou tenda 

6 Alojamento 

7 Hotel/Pensão/Albergue 

8 Oca ou maloca (para setores de terras indígenas) 

9 Outro  

10 Não sabe 

Q2 
2. O atual 
domicílio é: 

1 Próprio - já pago 

2 Próprio - ainda pagando 
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3 Alugado 

4 Cedido por empregador 

5 Cedido de outra forma 

6 Ocupado/invadido 

7 Outro  

8 Não sabe 

Q3 

3. A família 
possui 
documento por 
escrito do imóvel 
atual? 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q4 

4. Qual 
documento a 
família possui do 
imóvel atual? 
(somente 
documento por 
escrito) 

1 Escritura no cartório de registro de imóveis 

2 Registro no cartório civil comum 

3 Contrato de compra e venda 

4 Recibo de gaveta 

5 Título de domínio 

6 Cessão/Concessão de uso 

7 Contrato de aluguel 

8 Aluguel informal no papel 

9 Autorização/comodato no papel 

10 
Somente comprovante de conta de luz, água, telefone, impostos ou 
taxas 

11 Outro 

12 Não sabe 

13 Não se aplica 

Q5_1 

5. Este domicílio 
está localizado 
em/ou próximo 
a alguma destas 
áreas de risco? -
5.1. Área 
industrial 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q5_2 

5. Este domicílio 
está localizado 
em/ou próximo 
a alguma destas 
áreas de risco? - 
5.2. Estrada de 
grande 
circulação de 
veículos 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q5_3 

5. Este domicílio 
está localizado 
em/ou próximo 
a alguma destas 
áreas de risco? - 
5.3. Estrada de 
ferro em uso 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q5_4 

5. Este domicílio 
está localizado 
em/ou próximo 
a alguma destas 
áreas de risco? - 
5.4. Encosta ou 
área sujeita a 
deslizamento 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q5_5 
5. Este domicílio 
está localizado 
em/ou próximo 

1 Sim 

2 Não 
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a alguma destas 
áreas de risco? - 
5.5. Esgoto a céu 
aberto ou valão  3 Não sabe 

Q5_6 

5. Este domicílio 
está localizado 
em/ou próximo 
a alguma destas 
áreas de risco? - 
5.6. Lixão ou 
depósito de lixo 
tóxico ou 
perigoso 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q5_7 

5. Este domicílio 
está localizado 
em/ou próximo 
a alguma destas 
áreas de risco?- 
5.7. Rio, baía, 
lago, açude, ou 
represa poluídos 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q5_8 

5. Este domicílio 
está localizado 
em/ou próximo 
a alguma destas 
áreas de risco?- 
5.8. Gasoduto ou 
oleoduto (rede 
ou depósito) 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q5_9 

5. Este domicílio 
está localizado 
em/ou próximo 
a alguma destas 
áreas de risco?- 
5.9. Passagem de 
fios de alta 
tensão 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q6 

6. Qual material 
que predomina 
na construção 
das paredes 
externas deste 
domicílio? 

1 Tijolo (ou assemelhado) com reboco 

2 Tijolo (ou assemelhado) sem reboco 

3 Placas de concreto 

4 Madeira apropriada para a construção 

5 Madeira aproveitada (tapume, embalagens, andaimes, etc.) 

6 Taipa com recobo 

7 Taipa sem reboco 

8 Lona ou plástico 

9 Palha 

10 Outro material (sapé, sucata, papelão, etc.) 

11 Sem parede (para setores de terras indígenas) 

12 Não sabe 

Q7 

7. Qual é o 
material que 
predomina na 
cobertura 
(telhado) deste 
domicílio? 

1 Telha 

2 Telha de fibrocimento (onduladas) 

3 Zinco/chapa metálica 

4 Laje de concreto 

5 Madeia preparada para essa finalidade 

6 Madeira aproveitada (tapume, embalagens, andaimes, etc.) 

7 Palha/Sapé 

8 Outro material 
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9 Não sabe 

Q8 

8. Qual é o 
material que 
predomina no 
piso deste 
domicílio? 

1 Cerâmica/Lajota/Pedra/Porcelanato 

2 Carpete/Laminado 

3 Cimento 

4 Madeira preparada para essa finalidade 

5 Madeira aproveitada (tapume, embalagens, andaimes, etc.) 

6 Terra (chão batido) 

7 Outro material 

8 Não sabe 

Q9_1 

9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.1. Fogão a gás 
e/ou elétrico 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_2 

9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.2. Ferro 
elétrico de 
passar roupa  

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_3 
9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.3. Geladeira 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_4 
9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.4. Freezer 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_5 
9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.5. TV 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_6 

9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.6. Aparelho de 
vídeo/dvd 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_7 
9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.7. Rádio 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_8 

9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.8. Chuveiro 
elétrico 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_9 

9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.9. 
Liquidificador 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_10 

9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.10. Máquina 
de lavar roupa 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_11 
9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.11. Tanquinho 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_12 9. O que tem no 1 Sim 
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seu domicílio?-
9.12. Automóvel  

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_13 

9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.13. 
Motocicleta 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_14 
9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.14. Bicicleta 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_15 
9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.15. Canoa 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_16 

9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.16. Barco 
(rabeta, 
voadeira) 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_17 

9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.17. Telefone 
fixo 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_18 
9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.18. Celular  

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_19 

9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.19. Antena 
parabólica 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_20 

9. O que tem no 
seu domicílio?-
9.20. 
Computador 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q9_21 

9. O que tem no 
seu 
domicílio?9.21. 
Internet 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q10 

10. Quantos 
cômodos tem 
este domicílio? 
(incluir 
banheiros e 
cozinha e não 
considerar 
corredor, 
varanda aberta e 
garagem)     

Q11 

11. Quantos 
comôdos estão 
servindo 
permanentemen
te de dormitório 
para os 
moradores deste 
domicílio?     

Q12 

12. Quantos 
banheiros de uso 
exclusivo dos 
moradores 
existem neste     
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domicílio? 
(inclusive os 
localizados no 
terreno ou na 
propriedade) 

Q13 

13. De que 
forma é feito o 
escoadouro 
deste(s) 
banheiro(s) ou 
sanitário(s)? 

1 Rede coletora de esgoto ou pluvial  

2 Fosse séptica 

3 Fossa rudimentar 

4 Vala/rua 

5 Rio, lago ou mar 

6 Outra forma 

7 Não sabe 

Q14 
14. O lixo deste 
domicílio é: 

1 Coletado diretamente por serviço de limpeza 

2 Colocado em caçamba de serviço de limpeza 

3 Queimado ou enterrado na propriedade 

4 Queimado ou enterrado fora da propriedade 

5 Jogado no quintal 

6 Jogado em terreno baldio ou logradouro (rua) 

7 Jogado em rio, lago ou mar 

8 Tem outro destino 

9 Não sabe 

Q15 

15. Com que 
frequência o lico 
deste domicílio é 
coletado? 

1 Diariamente 

2 Mais de uma vez por semana 

3 Uma vez por semana 

4 A cada quinze dias 

5 Não sabe 

6 Não se aplica 

Q16_1 

16. Qual a fonte 
de 
abastecimento 
de água utilizada 
neste domicílio 
hoje? - 16.1. 
Rede pública de 
distribuição 
(inclusive redes 
isoladas da zona 
rural quando 
mantidas por 
concessionárias 
ou poder 
público) 

1 Marcou 

2 Não Marcou 

Q16_2 

16. Qual a fonte 
de 
abastecimento 
de água utilizada 
neste domicílio 
hoje? - 16.2. 
Poço ou 
nascente na 
propriedade 

1 Marcou 

2 Não Marcou 

Q16_3 

16. Qual a fonte 
de 
abastecimento 
de água utilizada 
neste domicílio 
hoje? - 16.3. 

1 Marcou 

2 Não Marcou 
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Poço ou 
nascente fora da 
propriedade 

Q16_4 

16. Qual a fonte 
de 
abastecimento 
de água utilizada 
neste domicílio 
hoje? - 16.4. 
Poço artesiano 

1 Marcou 

2 Não Marcou 

Q16_5 

16. Qual a fonte 
de 
abastecimento 
de água utilizada 
neste domicílio 
hoje? - 16.5. 
Água da chuva 
armazenada em 
cisterna 

1 Marcou 

2 Não Marcou 

Q16_6 

16. Qual a fonte 
de 
abastecimento 
de água utilizada 
neste domicílio 
hoje?- 16.6. 
Água da chuva 
armazenada de 
outra forma 

1 Marcou 

2 Não Marcou 

Q16_7 

16. Qual a fonte 
de 
abastecimento 
de água utilizada 
neste domicílio 
hoje? - 16.7. 
Carro-pipa 

1 Marcou 

2 Não Marcou 

Q16_8 

16. Qual a fonte 
de 
abastecimento 
de água utilizada 
neste domicílio 
hoje? - 16.8. 
Rios, açudes, 
lagos, córregos e 
igarapés 

1 Marcou 

2 Não Marcou 

Q16_9 

16. Qual a fonte 
de 
abastecimento 
de água utilizada 
neste domicílio 
hoje? - 16.9. 
Chafariz (sistema 
de 
abastecimento 
coletivo) 

1 Marcou 

2 Não Marcou 

Q16_10 

16. Qual a fonte 
de 
abastecimento 
de água utilizada 
neste domicílio 
hoje? - 16.10. 
Outra 

1 Marcou 

2 Não Marcou 

Q16_11 

16. Qual a fonte 
de 
abastecimento 
de água utilizada 
neste domicílio 
hoje? - 16.11. 
Não sabe 

1 Marcou 

2 Não Marcou 

Q17 17. Neste 1 Sim, em pelo menos um cômodo 
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domicílio existe 
água canalizada 
(encanada)? 

2 Sim, só na propriedade ou terreno 

3 Não 

4 Não sabe 

Q18 

18. Como os 
moradores do 
domicílio 
avaliam a 
qualidade da 
água que utiliza? 

1 Muito boa 

2 Boa 

3 Regular 

4 Ruim 

5 Muito ruim 

6 Não sabe 

Q19 

19. A água para 
uso é suficiente 
para atender às 
necessidades da 
casa? 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q20 
20. Costuma 
faltar água no 
domicílio: 

1 Sim, com frequência 

2 Sim, às vezes 

3 Não 

4 Não sabe 

Q21 
21. Neste 
domicílio existe 
energia elétrica? 

1 Sim 

2 Não 

Q22_1 

22. Qual a 
origem (fonte) 
desta energia? - 
22.1. Companhia 
distribuidora 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q22_2 

22. Qual a 
origem (fonte) 
desta energia? - 
22.2 Solar 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q22_3 

22. Qual a 
origem (fonte) 
desta energia? - 
22.3. Eólica 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q22_4 

22. Qual a 
origem (fonte) 
desta energia? - 
22.4. 
Diesel/gasolina/
gás 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q22_5 

22. Qual a 
origem (fonte) 
desta energia? - 
22.5. Biodiesel 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q22_6 

22. Qual a 
origem (fonte) 
desta energia? - 
22.6. Água 
(hídrica) 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q22_7 

22. Qual a 
origem (fonte) 
desta energia? - 
22.7. Outra 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q22_8 

22. Qual a 
origem (fonte) 
desta energia? - 
22.8. Não sabe 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 
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Q23 

23. Em relação 
ao 
abastecimento e 
à qualidade da 
energia elétrica 
no seu domicílio, 
a situação é: 

1 
Há disponibilidade de energia o ano todo em condições adequadas ao 
conforto da família 

2 
Há disponiibilidade de energia, mas com quedas constantes (apagões) 
ou com pouca formça 

3 
A energia é suficiente só para algumas hora do dia e/ou para algum 
aparelho/equipamento elétrico específico  

4 Não sabe 

5 Não se aplica 

Q24 
24. O domicílio 
recebe conta de 
luz? 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q25 
25. O valor da 
tarifa de energia 
elétrica paga é: 

1 Muito alto 

2 Alto 

3 Nem alto nem baixo 

4 Baixo 

5 Muito baixo 

6 Não sabe 

7 Não se aplica 

Q26 
26. Qual o valor 
da última conta 
de luz recebida?     

Transport
e e 

politícas 
sociais 

Q27 

27. Como está a 
condiçao do 
transporte 
coletivo que 
atende à 
comunidade 
onde o domicílio 
está localizado? 

1 Muito boa 

2 Boa 

3 Regular 

4 Ruim 

5 Muito ruim 

6 Não possui transporte coletivo 

7 Não sabe 

Q28 

28. O tempo de 
caminhada que é 
preciso fazer do 
local do 
domicílio até o 
local do ponto 
de ônibus é: 

1 Até 10 minutos 

2 De 10 a 20 minutos 

3 De 20 a 40 minutos 

4 De 40 a 60 minutos 

5 Mais de 60 minutos (1 hora) 

6 Não sabe 

Q29 

29. Qual a 
condição das 
estradas 
utilizadas pelos 
moradores para 
se deslocarem a 
partir do 
domicílio? 

1 Muito boa 

2 Boa 

3 Regular 

4 Ruim 

5 Muito ruim 

6 Utiliza o rio 

7 Não sabe 

8 Não se aplica 

Q30_1 

30. Em relação à 
educação, qual a 
avaliação sobre 
os itens a seguir? 
- 30.1. Acesso à 
escola (distância, 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 
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transporte) 
5 Péssimo 

6 Não sabe 

Q30_2 

30. Em relação à 
educação, qual a 
avaliação sobre 
os itens a seguir? 
- 30.2. Estado 
geral da escola 
(infraestrutura, 
qualidade e 
tamanho das 
salas de aula, 
carteiras 
suficientes, 
água, luz, etc.) 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não sabe 

Q30_3 

30. Em relação à 
educação, qual a 
avaliação sobre 
os itens a seguir? 
- 30.3. 
Quantidade de 
professores 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não sabe 

Q30_4 

30. Em relação à 
educação, qual a 
avaliação sobre 
os itens a seguir? 
- 30.4. Qualidade 
dos professores 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não sabe 

Q30_5 
30. Em relação à 
educação, qual a 
avaliação sobre 
os itens a seguir? 
- 30.5. 
Quantidade da 
merenda escolar 
servida 

1 Ótimo 

  

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não sabe 

Q30_6 

30. Em relação à 
educação, qual a 
avaliação sobre 
os itens a seguir? 
- 30.6. Qualidade 
da merenda 
escolar servida 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não sabe 

Q31 

31. Existem 
postos de saúde 
em 
funcionamento 
próximos ao 
domicílio? 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q32 

32. Existem 
hospitais em 
funcionamento 
próximos ao 
domicílio? 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q33 
33. Quando você 
vai a um posto 
de saúde ou a 

1 Sempre 

2 Quase sempre 
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um hospital, 
encontra 
médico? 

3 Às vezes 

4 Raramente 

5 Nunca 

6 Nunca foi a um posto de saúde ou hospital 

7 Não sabe 

Q34 

34. Nos últimos 
12 meses, o seu 
domicílio 
recebeu uma 
visita de algum 
agente de 
endemias (como 
a dengue, por 
exemplo)? 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q35 

35. Nos últimos 
12 meses, o seu 
domicílio 
recebeu uma 
visita de algum 
agente de 
endemias (como 
a dengue, por 
exemplo)? 

1 Uma ou mais vezes por semana 

2 Uma vez a cada quinze dias 

3 Uma vez por mês 

4 Uma vez a cada bimestre (dois meses) 

5 Uma vez a cada trimestre (três meses) 

6 Duas vezes por ano ou menos 

7 Nunca recebeu 

8 Não sabe 

Q36 

36. Como você e 
os moradores do 
domicílio 
avaliam a 
atuação da 
equipe do 
Programa Saúde 
da Família (PSF) 
ou dos agentes 
de saúde? 

1 Muita boa 

2 Boa  

3 Regular 

4 Ruim 

5 Muito ruim 

6 Não sabe 

Q37 

37. Alguém do 
domicílio possui 
plano de saúde 
particular/privad
o? 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

Q38_1 

38. Em relação à 
saúde pública, 
qual a avaliação 
sobre os itens a 
seguir? - 38.1. 
Acesso a 
hospital, posto 
de saúde ou 
UPAS (distância, 
transporte etc.) 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não sabe 

Q38_2 

38. Em relação à 
saúde pública, 
qual a avaliação 
sobre os itens a 
seguir? - 38.2. 
Acesso a 
consultas 
médicas no 
hospital ou 
posto de saúde 
(tempo de 
espera, 
disponibilidade 
de médicos) 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não sabe 

Q38_3 38. Em relação à 1 Ótimo 
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saúde pública, 
qual a avaliação 
sobre os itens a 
seguir? - 38.3. 
Acesso a 
atendimentos 
mais simples 
(curativos, 
pontos, "tirar" 
pressão) 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não sabe 

Q38_4 

38. Em relação à 
saúde pública, 
qual a avaliação 
sobre os itens a 
seguir? - 38.4. 
Acesso a 
atendimentos 
mais complexos 
(ortopodedia, 
cardiologia, 
cirurgia, 
internação) 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não sabe 

Q38_5 

38. Em relação à 
saúde pública, 
qual a avaliação 
sobre os itens a 
seguir? - 38.5. 
Disponibilidade 
de 
medicamentos 
no hospital ou 
posto de saúde 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não sabe 

Q39 

39. Alguém 
deste domicílio 
recebe bolsa 
família 
atualmente? 

1 Sim 

2 Não  

3 Não sabe 

Q40 

40. Alguém 
deste domicílio 
recebe 
aposentadoria, 
benefício 
previdenciário, 
ou pensão do 
INSS ou do 
governo 
estadual/munici
pal? 

1 Sim 

2 Não  

3 Não sabe 

Barragem 

Q41 

41. Há quanto 
tempo mora, 
sem interrupção, 
nesta região 
atingida por 
barragem?     

Q42_1 

42. Com a 
construção da 
barragem, de 
que forma você 
e sua família 
foram atingidos? 
- 42.1. A pesca 
foi prejudicada 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q42_2 

42. Com a 
construção da 
barragem, de 
que forma você 
e sua família 
foram 
atingidos?-42.1. 
Perderam a 

1 Marcou 

2 Não marcou 
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propriedade ou a 
posse de área 
rural 

Q42_3 

42. Com a 
construção da 
barragem, de 
que forma você 
e sua família 
foram 
atingidos?-42.3. 
Perderam a 
propriedade ou a 
posse de área 
urbana 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q42_4 

42. Com a 
construção da 
barragem, de 
que forma você 
e sua família 
foram 
atingidos?-42.4. 
Perderam a casa 
em que residiam 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q42_5 

42. Com a 
construção da 
barragem, de 
que forma você 
e sua família 
foram 
atingidos?-42.5. 
Perderam 
benfeitorias ou 
outras casas de 
sua propriedade 
ou posse 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q42_6 

42. Com a 
construção da 
barragem, de 
que forma você 
e sua família 
foram 
atingidos?-42.6. 
Sofreram danos 
(rachaduras, 
desmoronament
os), na casa ou 
em benfeitorias 
não 
desapropriadas 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q42_7 

42. Com a 
construção da 
barragem, de 
que forma você 
e sua família 
foram 
atingidos?-42.7. 
Perderam sua 
fonte de renda 
ou o trabalho 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q42_8 

42. Com a 
construção da 
barragem, de 
que forma você 
e sua família 
foram 
atingidos?-42.8.. 
Perderam a 
capacidade 
produtiva das 
terras de parcela 

1 Marcou 

2 Não marcou 
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que sobrou do 
imóvel 

Q42_9 

42. Com a 
construção da 
barragem, de 
que forma você 
e sua família 
foram 
atingidos?-42.9. 
Houve 
diminuição ou 
perderam acesso 
a outras áreas 
onde coletavam 
produtos que 
geravam renda 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q42_10 

42. Com a 
construção da 
barragem, de 
que forma você 
e sua família 
foram 
atingidos?-42.10. 
Houve 
diminuição ou 
perderam acesso 
a outras áreas 
onde coletavam 
produtos para o 
próprio consumo 
da família 
(inclusive lenha) 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q42_11 

42. Com a 
construção da 
barragem, de 
que forma você 
e sua família 
foram 
atingidos?-42.11. 
Tiveram 
estabelecimento 
comercial, de 
serviços ou 
industrial 
invibializado  

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q42_12 

42. Com a 
construção da 
barragem, de 
que forma você 
e sua família 
foram 
atingidos?-42.12. 
Tiveram 
diminuição de 
renda 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q42_13 

42. Com a 
construção da 
barragem, de 
que forma você 
e sua família 
foram 
atingidos?42.13. 
Outra.  

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q42_13QUAL 

42. Com a 
construção da 
barragem, de 
que forma você 
e sua família 
foram 
atingidos?-42.13.     
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Qual? (Se 
marcou outra, 
escrever o qual a 
outra forma que 
foram atingidos) 

Q42_14 

42. Com a 
construção da 
barragem, de 
que forma você 
e sua família 
foram 
atingidos?-42.14. 
Não foram 
atingidos 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q42_15 

42. Com a 
construção da 
barragem, de 
que forma você 
e sua família 
foram 
atingidos?-42.15. 
Não sabe 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q43_1 

43. Em relação à 
pesca, após a 
construção das 
barragens, quais 
as maiores 
dificuldades 
encontradas?-
43.1. Diminuiu a 
quantidade de 
peixes 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q43_2 

43. Em relação à 
pesca, após a 
construção das 
barragens, quais 
as maiores 
dificuldades 
encontradas?-
43.2. Diminuiu a 
qualidade dos 
peixes 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q43_3 

43. Em relação à 
pesca, após a 
construção das 
barragens, quais 
as maiores 
dificuldades 
encontradas?-
43.3. Surgiu ou 
aumentou a 
poluição das 
águas 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q43_4 

43. Em relação à 
pesca, após a 
construção das 
barragens, quais 
as maiores 
dificuldades 
encontradas?-
43.4. Alterou-se 
o movimento 
das águas 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q43_5 

43. Em relação à 
pesca, após a 
construção das 
barragens, quais 
as maiores 
dificuldades 
encontradas?-

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 
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43.5. Alterou-se 
a temperatura 
das águas 

Q43_6 

43. Em relação à 
pesca, após a 
construção das 
barragens, quais 
as maiores 
dificuldades 
encontradas?-
43.6. Aumentou 
ou foram criadas 
dificuldades na 
comercialização 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q43_7 

43. Em relação à 
pesca, após a 
construção das 
barragens, quais 
as maiores 
dificuldades 
encontradas?-
43.7. Perdeu 
acesso a áreas 
de pesca 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q43_8 

43. Em relação à 
pesca, após a 
construção das 
barragens, quais 
as maiores 
dificuldades 
encontradas?-
43.8. Outra. 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q43_8QUAL 

43. Em relação à 
pesca, após a 
construção das 
barragens, quais 
as maiores 
dificuldades 
encontradas?-
43.8. Qual? (Se 
marcou outra, 
escrever o qual a 
outra dificuldade 
encontrada)     

Q43_9 

43. Em relação à 
pesca, após a 
construção das 
barragens, quais 
as maiores 
dificuldades 
encontradas?-
43.9. Não sabe 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q44 

44. A empresa 
construtora da 
barragem 
reconheceu sua 
família como 
atingida? 

1 Sim 

2 Sim, somente parte da família 

3 Não 

4 Não sabe 

5 Não aplica 

Q45 

45. O 
reconhecimento 
pela empresa 
construtora 
como atingido 
por barragem 
ocorreu: 

1 Antes de começar a obra 

2 Durante a construção da barragem 

3 Depois que o lago encheu 

4 Não sabe 
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5 Não aplica 

Q46 

46. O 
reconhecimento 
da família, ou de 
parte da família, 
como atingida 
por barragem 
aconteceu: 

1 Por iniciativa da empresa construtora 

2 Após mobilização ou pressão de movimentos sociais 

3 Por ação da justiça (sistema judiciário) 

4 Não sabe 

5 Não aplica 

Q47 

47. Com a 
construção da 
barragem, sua 
família precisou 
se mudar? 

1 Não, vivemos no mesmo local 

2 Não, nos mudamos por outro motivo 

3 Sim, mudamos de uma área rural para outra área rural 

4 Sim, mudamos de uma área rural para a cidade 

5 Sim, mudamos dentro da mesma cidade ou para outra cidade 

6 Sim, mudamos da cidade para uma área rural 

7 Não sabe 

Q48 
48. No novo 
local, a moradia 
foi: 

1 Construída pela empresa responsável pela barragem 

2 
Construída por conta própria (com ou sem recursos/apoio da 
empresa) 

3 Construída por movimento social através de mutirão 

4 Construída por movimento social através de empreitada 

5 Já existia no novo local (imóvel usado) 

6 É barraca de acampamento 

7 Não sabe 

8 Não se aplica 

Q49_1 

49. Com a 
construção da 
barragem, a 
distância entre o 
domicílio atual 
com: -49.1. 
Vizinhos/ amigos 

1 Aumentou muito 

2 Aumentou pouco 

3 Ficou igual 

4 Diminuiu Pouco 

5 Diminuiu Muito 

6 Não sabe 

Q49_2 

49. Com a 
construção da 
barragem, a 
distância entre o 
domicílio atual 
com: -49.2. Local 
de trabalho atual 

1 Aumentou muito 

2 Aumentou pouco 

3 Ficou igual 

4 Diminuiu Pouco 

5 Diminuiu Muito 

6 Não sabe 

Q49_3 

49. Com a 
construção da 
barragem, a 
distância entre o 
domicílio atual 
com: -49.3. A 
cidade mais 
próxima 

1 Aumentou muito 

2 Aumentou pouco 

3 Ficou igual 

4 Diminuiu Pouco 

5 Diminuiu Muito 

6 Não sabe 

Q49_4 

49. Com a 
construção da 
barragem, a 
distância entre o 

1 Aumentou muito 

2 Aumentou pouco 

3 Ficou igual 
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domicílio atual 
com: -49.4. O 
posto de saúde 

4 Diminuiu Pouco 

5 Diminuiu Muito 

6 Não sabe 

Q49_5 

49. Com a 
construção da 
barragem, a 
distância entre o 
domicílio atual 
com: -49.5. A 
escola 

1 Aumentou muito 

2 Aumentou pouco 

3 Ficou igual 

4 Diminuiu Pouco 

5 Diminuiu Muito 

6 Não sabe 

Q49_6 

49. Com a 
construção da 
barragem, a 
distância entre o 
domicílio atual 
com: -49.6. A 
igreja 

1 Aumentou muito 

2 Aumentou pouco 

3 Ficou igual 

4 Diminuiu Pouco 

5 Diminuiu Muito 

6 Não sabe 

Q49_7 

49. Com a 
construção da 
barragem, a 
distância entre o 
domicílio atual 
com: -49.7. O rio 

1 Aumentou muito 

2 Aumentou pouco 

3 Ficou igual 

4 Diminuiu Pouco 

5 Diminuiu Muito 

6 Não sabe 

Q49_8 

49. Com a 
construção da 
barragem, a 
distância entre o 
domicílio atual 
com: -49.8. O 
ponto de ônibus 

1 Aumentou muito 

2 Aumentou pouco 

3 Ficou igual 

4 Diminuiu Pouco 

5 Diminuiu Muito 

6 Não sabe 

Q50_1 

50. Com a 
construção da 
barragem, as 
formas de 
reparação 
recebida pela 
família foram:-
50.1. 
Reassentamento 
em área rural 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q50_2 

50. Com a 
construção da 
barragem, as 
formas de 
reparação 
recebida pela 
família foram:-
50.2. Realocação 
da moradia em 
área urbana 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q50_3 

50. Com a 
construção da 
barragem, as 
formas de 
reparação 
recebida pela 
família foram:-

1 Marcou 

2 Não marcou 
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50.3. Realocação 
só do 
terreno/lote em 
área urbana 

Q50_4 

50. Com a 
construção da 
barragem, as 
formas de 
reparação 
recebida pela 
família foram:-
50.4. 
Indenização em 
dinheiro 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q50_5 

50. Com a 
construção da 
barragem, as 
formas de 
reparação 
recebida pela 
família foram:-
50.5. Carta de 
crédito 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q50_6 

50. Com a 
construção da 
barragem, as 
formas de 
reparação 
recebida pela 
família foram:-
50.6. Reparação 
em bens 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q50_7 

50. Com a 
construção da 
barragem, as 
formas de 
reparação 
recebida pela 
família foram:-
50.7. Ainda em 
negociação 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q50_8 

50. Com a 
construção da 
barragem, as 
formas de 
reparação 
recebida pela 
família foram:-
50.8. Não 
recebeu nenhum 
reparação 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q50_9 

50. Com a 
construção da 
barragem, as 
formas de 
reparação 
recebida pela 
família foram:-
50.9. Outra. 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q50_9QUAL 

50. Com a 
construção da 
barragem, as 
formas de 
reparação 
recebida pela 
família foram:-
50.9. Qual? (Se 
marcou outra, 
escrever qual a 
outra forma de     
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reparação) 

Q50_10 

50. Com a 
construção da 
barragem, as 
formas de 
reparação 
recebida pela 
família foram:-
50.10. Não sabe 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q51_1 

51. No 
reassentamento 
em área rural, a 
área possuía ou 
foi fornecido(a):-
51.1. Casa para 
moradia da 
família 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q51_2 

51. No 
reassentamento 
em área rural, a 
área possuía ou 
foi fornecido(a):-
51.2. Energia 
elétrica 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q51_3 

51. No 
reassentamento 
em área rural, a 
área possuía ou 
foi fornecido(a):-
51.3. Água 
encanada 
suficiente para 
consumo e 
prudução 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q51_4 

51. No 
reassentamento 
em área rural, a 
área possuía ou 
foi fornecido(a):-
51.4. Galpão e 
instalações 
necessárias ao 
trabalho 
(benfeitorias) 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q51_5 

51. No 
reassentamento 
em área rural, a 
área possuía ou 
foi fornecido(a):-
51.5. Estrada de 
acesso em boas 
condições 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q51_6 

51. No 
reassentamento 
em área rural, a 
área possuía ou 
foi fornecido(a):-
51.6. Área de 
plantio ou pasto 
preparado 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q51_7 

51. No 
reassentamento 
em área rural, a 
área possuía ou 
foi fornecido(a):-
51.7. Recursos 
para 
manutenção 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 
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durante o 
período inicial 
da transição da 
produção (até a 
primeira 
colheita) 

Q51_8 

51. No 
reassentamento 
em área rural, a 
área possuía ou 
foi fornecido(a):-
51.8. Assistência 
técnica 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q52 

52. Qual o valor 
da indenização 
(em dinheiro) ou 
da carta de 
crédito 
recebida?     

Q53 

53. Em que ano 
foi recebida a 

indenização (em 
dinheiro) ou 

carta de crédito? 

YYYY ano no formato de 4 digitos 

0000 Não se aplica 

Q54 

54. Com a 
indenização 
(dinheiro 
recebido) ou 
carta de crédito, 
a família 
adquiriu: 

1 Uma casa na cidade 

2 Somente um terreno em área urbana 

3 Propriedade rural 

4 Não comprou imóvel 

5 Não sabe 

6 Não se aplica 

Q55_1 

55. Com a 
indenização 
(dinheiro 
recebido) ou 
carta de crédito, 
foi possível 
obter uma nova 
propriedade 
rural com:-55.1. 
Casa para 
moradia 

1 Sim 

2 Não  

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q55_2 

55. Com a 
indenização 
(dinheiro 
recebido) ou 
carta de crédito, 
foi possível 
obter uma nova 
propriedade 
rural com:-55.2. 
Energia elétrica 

1 Sim 

2 Não  

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q55_3 

55. Com a 
indenização 
(dinheiro 
recebido) ou 
carta de crédito, 
foi possível 
obter uma nova 
propriedade 
rural com:-55.3. 
Água encanada 
suficiente para 
consumo e 
produção 

1 Sim 

2 Não  

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q55_4 55. Com a 1 Sim 
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indenização 
(dinheiro 
recebido) ou 
carta de crédito, 
foi possível 
obter uma nova 
propriedade 
rural com:-55.4. 
Galpão e 
instalações 
necessárias ao 
trabalho 
(benfeitorias) 

2 Não  

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q55_5 

55. Com a 
indenização 
(dinheiro 
recebido) ou 
carta de crédito, 
foi possível 
obter uma nova 
propriedade 
rural com:-55.5. 
Estrada de 
acesso em boas 
condições 

1 Sim 

2 Não  

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q55_6 

55. Com a 
indenização 
(dinheiro 
recebido) ou 
carta de crédito, 
foi possível 
obter uma nova 
propriedade 
rural com:-55.6. 
Área de plantio 
ou pasto 
preparado 

1 Sim 

2 Não  

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q56 
56. No caso de 
realocação, o 
novo imóvel foi: 

1 Indicado pela família ou comunidade 

2 Indicado pela empresa 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q57 

57. Na escala em 
que "0" (zero) 
significa 
"insatisfeita" e 
"10" (dez) 
significa 
"satisfeita", 
como a família 
avalia a forma 
de reparação 
realizada pela 
empresa?     

Q58 

58. A reparação 
mais importante 
que ainda é 
necessária é: 

1 Casa 

2 Só o terreno em área urbana 

3 
Terra em área rural (reassentamento com casa, água, luz, 
benfeitorias) 

4 Indenização de benfeitorias ou de produção perdida 

5 
Benfeitorias e infraestrutura para viabilizar a produção (meio rural, 
inclusive pesca) 

6 
Recursos, assistência técnica e equipamentos para retomar a 
produção 

7 
Recursos para retormar ou ter o próprio negócio (comércio, serviços 
ou indústria) 

8 Escritura do imóvel 
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9 Emprego 

10 Outra: Qual * 

11 Não sabe 

Q58QUAL 
58. Caso tenha 
marcado 
"Outra". Qual?     

Produção
/terra 

Q59_1 

59. Você ou 
algum outro 
residente deste 
domicílio 
trabalha com 
alguma forma de 
produção 
abaixo?-59.1. 
Agricultura 
(lavouras, 
fruticultura, 
floricultura, 
hortaliças, etc.) 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q59_2 

59. Você ou 
algum outro 
residente deste 
domicílio 
trabalha com 
alguma forma de 
produção 
abaixo?-59.2. 
Atividade 
florestal 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q59_3 

59. Você ou 
algum outro 
residente deste 
domicílio 
trabalha com 
alguma forma de 
produção 
abaixo?-59.3. 
Extrativismo 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q59_4 

59. Você ou 
algum outro 
residente deste 
domicílio 
trabalha com 
alguma forma de 
produção 
abaixo?-59.4. 
Pecuária 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q59_5 

59. Você ou 
algum outro 
residente deste 
domicílio 
trabalha com 
alguma forma de 
produção 
abaixo?-59.5. 
Aquicultura 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q59_6 

59. Você ou 
algum outro 
residente deste 
domicílio 
trabalha com 
alguma forma de 
produção 
abaixo?-59.6. 
Pesca 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q59_7 
59. Você ou 
algum outro 
residente deste 

1 Marcou 

2 Não marcou 
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domicílio 
trabalha com 
alguma forma de 
produção 
abaixo?-59.7. 
Não ou somente 
como 
complemento 
(horta caseira, 
galinhas para 
consumo 
próprio, pesca 
eventual, etc.) 

Q59_8 

59. Você ou 
algum outro 
residente deste 
domicílio 
trabalha com 
alguma forma de 
produção 
abaixo?-59.8. 
Não sabe 

1 Marcou 

2 Não marcou 

Q60 

60. A relação 
principal com a 
área utilizada 
para produção é: 

1 Proprietário 

2 Parceleiro 

3 Ocupante 

4 Agregado 

5 Arrendatário 

6 Parceiro 

7 Meeiro 

8 Caseiro 

9 
Tem produção fora do lote, em área comunitária ou floresta pública 
ou rios e lagos 

10 Assalariado/boia-fria 

11 Outro 

12 Não sabe 

13 Não se aplica 

Q61 
61. Qual o 
tamanho da 
área?     

Q62_1 

62. Em relação 
às condições 
ferais de 
produção, qual a 
sua avaliação 
sobre os itens a 
seguir?-62.1. 
Tamanho do lote 
(área util) 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não se aplica 

7 Não sabe 

Q62_2 

62. Em relação 
às condições 
ferais de 
produção, qual a 
sua avaliação 
sobre os itens a 
seguir?-62.2. 
Fertilidade do 
solo 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não se aplica 

7 Não sabe 

Q62_3 62. Em relação 1 Ótimo 
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às condições 
ferais de 
produção, qual a 
sua avaliação 
sobre os itens a 
seguir?-62.3. 
Quantidade de 
água disponível 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não se aplica 

7 Não sabe 

Q62_4 

62. Em relação 
às condições 
ferais de 
produção, qual a 
sua avaliação 
sobre os itens a 
seguir?-62.4. 
Disponibilidade 
de maquinário e 
equipamentos 
produtivos 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não se aplica 

7 Não sabe 

Q62_5 

62. Em relação 
às condições 
ferais de 
produção, qual a 
sua avaliação 
sobre os itens a 
seguir?-62.5. 
Disponibilidade 
de mão de obra 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não se aplica 

7 Não sabe 

Q62_6 

62. Em relação 
às condições 
ferais de 
produção, qual a 
sua avaliação 
sobre os itens a 
seguir?-62.6. 
Disponibilidade 
de crédito 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não se aplica 

7 Não sabe 

Q62_7 

62. Em relação 
às condições 
ferais de 
produção, qual a 
sua avaliação 
sobre os itens a 
seguir?-62.7. 
Conhecimento 
das técnicas de 
produção 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não se aplica 

7 Não sabe 

Q62_8 

62. Em relação 
às condições 
ferais de 
produção, qual a 
sua avaliação 
sobre os itens a 
seguir?-62.8. 
Assitência 
técnica 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não se aplica 

7 Não sabe 

Q62_9 
62. Em relação 
às condições 
ferais de 

1 Ótimo 

2 Bom 
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produção, qual a 
sua avaliação 
sobre os itens a 
seguir?-62.9. 
Preço recebido 
pelos produtos 
vendidos 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não se aplica 

7 Não sabe 

Q62_10 

62. Em relação 
às condições 
ferais de 
produção, qual a 
sua avaliação 
sobre os itens a 
seguir?-62.10. 
Meios para 
transportar a 
produção 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não se aplica 

7 Não sabe 

Q62_11 

62. Em relação 
às condições 
ferais de 
produção, qual a 
sua avaliação 
sobre os itens a 
seguir?-62.11. 
Meios de 
comercializar a 
produção 

1 Ótimo 

2 Bom 

3 Razoável 

4 Ruim 

5 Péssimo 

6 Não se aplica 

7 Não sabe 

Q63_1 

63. Para a 
produção, a 
família possui:-
63.1. Trator 

1 Sim 

2 Não 

    

3 Não sabe 

Q63_2 

63. Para a 
produção, a 
família possui:-
63.2. Carreta 
agrícola 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q63_3 

63. Para a 
produção, a 
família possui:-
63.3. 
Arado/Grade 
aradora/Roçadei
ra 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q63_4 

63. Para a 
produção, a 
família possui:-
63.4. 
Plantadeira/Adu
badeira 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q63_5 

63. Para a 
produção, a 
família possui:-
63.5. 
Picadeira/Forrag
eira/ Triturador 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q63_6 

63. Para a 
produção, a 
família possui:-
63.6. 
Carroça/Carro de 
boi 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 
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Q63_7 

63. Para a 
produção, a 
família possui:-
63.7. 
Equipamentos 
de irrigação 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q63_8 

63. Para a 
produção, a 
família possui:-
63.8. 
Barco/Canoa 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q63_9 

63. Para a 
produção, a 
família possui:-
63.9. Motosserra 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q64 

64. A principal 
forma utilizada 
para venda dos 
produtos é: 

1 Venda direta ao consumidor (em feira ou de porta em porta) 

2 Venda por meio de terceiros (atravessadores) 

3 Direto para comerciantes 

4 Por meio de cooperativa ou associação 

5 Para agroindústria e/ou empresa privada/intregrado 

6 Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)/CONAB 

7 Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)/merenda escolar 

8 Não faz venda 

9 Outras 

10 Não sabe 

11 Não se aplica 

Q65_1 

65. Atualmente, 
a maior 
dificuldade 
enfrentada para 
a 
comercialização 
da produção é:-
65.1. A 
influência/prese
nça dos 
atravessadores 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q65_2 

65. Atualmente, 
a maior 
dificuldade 
enfrentada para 
a 
comercialização 
da produção é:-
65.2. Preços 
baixos 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q65_3 

65. Atualmente, 
a maior 
dificuldade 
enfrentada para 
a 
comercialização 
da produção é:-
65.3. Burocracia 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q65_4 

65. Atualmente, 
a maior 
dificuldade 
enfrentada para 
a 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 
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comercialização 
da produção é:-
65.4. Exigências 
rigorosas 
(normas, 
embalagens, 
fiscalização 
sanitária) 

Q65_5 

65. Atualmente, 
a maior 
dificuldade 
enfrentada para 
a 
comercialização 
da produção é:-
65.5. O volume é 
pequeno para o 
escoamento 
mais distante 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q65_6 

65. Atualmente, 
a maior 
dificuldade 
enfrentada para 
a 
comercialização 
da produção é:-
65.6. Falta de 
envolvimento 
com uma 
associação para 
acessar o 
PAA/PNAE 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q65_7 

65. Atualmente, 
a maior 
dificuldade 
enfrentada para 
a 
comercialização 
da produção é:-
65.7. Falta de 
assistência 
técnica e 
informação 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q65_8 

65. Atualmente, 
a maior 
dificuldade 
enfrentada para 
a 
comercialização 
da produção é:-
65.8. Estradas 
ruins para fazer 
o escoamento do 
produto 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q65_9 

65. Atualmente, 
a maior 
dificuldade 
enfrentada para 
a 
comercialização 
da produção é:-
65.9. Falta de 
transporte 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q65_10 

65. Atualmente, 
a maior 
dificuldade 
enfrentada para 
a 
comercialização 
da produção é:-

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 
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65.10. Falta de 
compradores 

Q65_11 

65. Atualmente, 
a maior 
dificuldade 
enfrentada para 
a 
comercialização 
da produção é:-
65.11. Outras 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q65_12 

65. Atualmente, 
a maior 
dificuldade 
enfrentada para 
a 
comercialização 
da produção é:-
65.12. Não sabe 

1 Marcou 

2 Não marcou 

3 Não se aplica 

Q66 

66. A 
propriedade 
recebe a visita 
de algum técnico 
para 
acompanhar a 
lavoura ou os 
animais? 

1 Sempre 

2 Quase sempre 

3 Às vezes 

4 Raramente 

5 Nunca 

6 Não sabe 

7 Não se aplica 

Q67 

67. O técnico 
que acompanha 
a produção tem 
vínculo com: 

1 Emater 

2 Embrapa 

3 Sindicato dos trabalhadores rurais 

4 Sindicato dos produtores rurais 

5 Movimento social/ sindical 

6 É particular 

7 Familiar 

8 Casa do fazendeiro 

9 Empresas de assistência técnica do governo estadual 

10 Empresa dona da barragem 

11 Outro 

12 Não sabe 

13 Não se aplica 

Q68 

68. 
Considerando 
apenas as 
atividades 
agrícola, 
pecuária, 
florestal, 
extrativista, 
aquícola ou 
pesqueira (ou 
delas derivdas 
diretamente), 
quanto a família 
obteve, mais ou 
menos, por mês 
no ano passado?     
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ANEXO V 
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V – Dicionário de dados do questionário de morador 

Seção Variável Rótulo da variável 

Có
dig
os Rótulo dos códigos 

Identif
icador
es do 
questi
onário 
morad

ores 

NUMERO NÚMERO     

SUPERVISOR SUPERVISOR     

APLICADOR APLICADOR     

DATA DATA (INSERIR NO FORMATO:DD/MM/AAAA)     

CODIGOMUNICI
PIO CÓDIGO DO MUNICIPIO     

CODIGOCOMU
NIDADE CÓDIGO DA COMUNIDADE     

CODIGODOMICI
LIO CÓDIGO DO DOMICILIO     

NUMERODEOR
DEM NÚMERO DE ORDEM     

NUMEROQUEST
IONARIOMORA
DOR NÚMERO DO QUESTIONÁRIO DO MORADOR     

NUMEROQUEST
IONARIO NÚMERO DO QUESTIONÁRIO     

CODMUNCOM CÓDIGO DO MUNICIPIO E COMUNIDADE     

Identif
icador 

do 
morad

or 

Nome Nome     

Sexo Sexo 
1 Masculino 

2 Feminino 

Q69 
69. Qual é a relação de parentesco ou de 
convivência com a pessoa responsável pelo 
domicílio? 

1 Responsável pelo domicílio 

2 Cônjuge ou companheiro/a 

3 Filho/a 

4 Enteado/a 

5 Genro ou nora 

6 Pai, mãe, padrasto ou madrasta 

7 Sogro/a 

8 Neto/a 

9 Bisneto/a 

10 Irmão ou irmã 

11 Avô ou avó 

12 Outro parente 

13 
Convivente (sem ser parente, divide as 
despesas de alimentação e/ou moradia) 

14 

Agregado (não é parente da pessoa 
referência e não paga hospedagem e 
alimentação) 

15 

Pensionista (não é parente da pessoa 
referencia do domicílio e PAGA 
hospedagem e alimentação) 

16 Empregado/a doméstico/a 

17 Parente do empregado doméstico  

18 Individual em domicilio coletivo  

19 Não sabe 

Q70_1 
70. Qual é o mês e o ano do seu nascimento? - 
70.1. Mês 

1 Janeiro 

2 Fevereiro 

3 Março 

4 Abril 
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5 Maio 

6 Junho 

7 Julho 

8 Agosto 

9 Setembro 

10 Outubro 

11 Novembro 

12 Dezembro 

Q70_2 
70. Qual é o mês e o ano do seu nascimento - 
70.2. Ano     

Q71 71. Estado civil 

1 Solteiro/a 

2 Casado/a 

3 União estável (vivendo juntos) 

4 Viúvo/a 

5 Divorciado/a 

6 Separado/ desquitado/a 

7 Não sabe 

8 Não se aplica 

Q72 72. Sua cor ou raça é: 

1 Branca 

2 Preta 

3 Amarela 

4 Parda 

5 Indígena 

6 Não sabe 

Q73 73. Qual a sua religião ou culto? 

1 Católica 

2 Protestante ou evangélica não pentecostal 

3 Evangélica pentecostal 

4 Luterana 

5 Adventista 

6 Espiritismo ou espiritualista 

7 Mórmon 

8 Testemunha de Jeová 

9 Ortodoxia 

10 
Candomblé, umbanda, ou outra de matriz 
africana 

11 Israelita 

12 Muçulmana 

13 Outra 

14 Não tem religião 

15 Não sabe 

Educa
ção (5 
anos 
ou 

mais 
de 

idade) 

Q74 74. Sabe Ler e escrever? 

1 Sim 

2 Não  

3 Não sabe 

Educa
ção 

(para 
Q75 75. Frequenta escola ou creche? 

1 Sim, pública 

2 Sim, particular 
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todas 
as 

pesso
as) 

3 Não, mas já frequentou 

4 Não, nunca frequentou 

5 Não sabe 

Educa
ção 

(para 
quem 
freque

nta) 

Q76 76. Qual é o curso que frequenta? 

1 Creche 

2 Pré-escolar (maternal e jardim de infância) 

3 Classe de Alfabetização (CA) 

4 Alfabetização de Jovens e Adultos 

5 Regular Ensino Fundamental (1º grau) 

6 Regular Ensino Médio (2º grau) 

7 Ensino Técnico 

8 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou 
supletivo de ensino fundamental 

9 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou 
supletivo de ensino médio 

10 Superior 

11 Especialização 

12 Mestrado 

13 Doutorado 

14 Não soube informar 

15 Não se aplica 

Q77 77. Qual é a série/ano que frequenta? 

1 1º ano 

2 1ª série/2°ano 

3 2ª série/3°ano 

4 3ª série/4°ano 

5 4ª série/5°ano 

6 5ª série/6°ano 

7 6ª série/7°ano 

8 7ª série/8°ano 

9 8ª série/9°ano 

10 Curso não seriado 

11 Não sabe 

12 Não se aplica 

Q78 78. Qual é a série/ano que frequenta? 

1 1ª série 

2 2ª série 

3 3ª série 

4 4ª série 

5 Curso não seriado 

6 Não sabe 

7 Não se aplica 

Q79 
79. A creche, escola ou curso que frequenta está 
localizado em área: 

1 Rural 

2 Urbana 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q80 
80. A principal forma de locomoção utilizada 
para ir à creche, à escola ou ao curso é: 

1 A pé (caminhando) 

2 Carro 

3 Moto 



164 
 

4 Bicicleta 

5 Barco/lancha 

6 Charrete/carroça 

7 Animal 

8 Ônibus coletivo 

9 
Transporte escolar público (ônibus, vans, 
lanchas/barcos ou bicicletas) 

10 Transporte escolar particular 

11 
Caminhonete/caminhões do tipo "pau de 
arara" 

12 Outro 

13 Não sabe 

14 Não se aplica 

Q81_1 
81. Quanto tempo leva em média, para fazer o 
percurso (ida e volta) do domicílio para a creche, 
a escola ou o curso? - 81.1. Horas     

Q81_2 
81. Quanto tempo leva em média, para fazer o 
percurso (ida e volta) do domicílio para a creche, 
a escola ou o curso? - 81.2 Minutos     

Q82 
82. Como você avalia a distância existente entre 
domicílio e a creche, a escola ou o curso que você 
frequenta? 

1 Muito distante 

2 Distante 

3 Nem distante nem próximo 

4 Próximo 

5 Muito próximo 

6 Não sabe 

7 Não se aplica 

Educa
ção 

(para 
quem 
não 

freque
nta) 

Q83 83. Qual a sua escolaridade? 

1 
Creche, pré-escolar (maternal e jardim de 
infância) classe de alfabetização (CA) 

2 Alfabetização de jovens e adultos 

3 Ensino fundamental ou 1º grau incompleto 

4 Ensino fundamental ou 1º grau completo 

5 
Educação de Jovens e Adultos ou supletivo 
do ensino fundamental (1ºgrau) incompleto 

6 
Educação de Jovens e Adultos ou supletivo 
do ensino fundamental (1ºgrau) completo 

7 Ensino médio ou 2º grau incompleto 

8 Ensino médio ou 2º grau  

9 
Educação de Jovens e Adultos ou supletivo 
do ensino médio (2º grau) incompleto 

10 
Educação de Jovens e Adultos ou supletivo 
do ensino médio (2º grau) completo 

11 Superior incompleto 

12 Superior completo 

13 Especialização 

14 Mestrado ou doutorado 

15 Não sabe 

16 Não se aplica 

Q84 
84. Até qual série/ano completou com 
aprovação? 

1 1ª ano 

2 1ª série/2°ano 

3 2ª série/3°ano 

4 3ª série/4°ano 

5 4ª série/5°ano 
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6 5ª série/6°ano 

7 6ª série/7°ano 

8 7ª série/8°ano 

9 8ª série/9°ano 

10 Curso não seriado 

11 Nenhuma 

12 Não sabe 

13 Não se aplica 

Trabal
ho e 

renda 
(10 

anos 
ou 

mais 
de 

idade 

Q85_1 
85. Na semana passada o(a) Sr.(a): -85.1.Tinha 
um trabalho remunerado (que gerou renda, 
ganhou dinheiro)  

1 Marcou 

2 Não Marcou 

3 Não se aplica 

Q85_2 

85. Na semana passada o(a) Sr.(a): -85.2. Tinha 
um trabalho remunerado (que gerou renda, 
ganhou dinheiro), mas estava temporariamente 
afastado por algum motivo (férias, licença greve, 
doença, etc.) 

1 Marcou 

2 Não Marcou 

3 Não se aplica 

Q85_3 

85. Na semana passada o(a) Sr.(a): - 85.3. 
Trabalhou apenas em tarefas de cultivo, pesca ou 
criação de animais destinados somente para 
alimentação das pessoas moderadoras no 
domicílio 

1 Marcou 

2 Não Marcou 

3 Não se aplica 

Q85_4 

85. Na semana passada o(a) Sr.(a): - 85.4. 
Trabalhou apenas em tarefas de construção de 
prédio, cômodo, poço ou outras obras de 
construção destinadas somente ao próprio uso 
das pessoas moradores no domicílio 

1 Marcou 

2 Não Marcou 

3 Não se aplica 

Q85_5 
85. Na semana passada o(a) Sr.(a): - 85.5. 
Trabalhou apenas em tarefas domésticas no 
próprio domicílio 

1 Marcou 

2 Não Marcou 

3 Não se aplica 

Q85_6 
85. Na semana passada o(a) Sr.(a): - 85.6. 
Exerceu outro tipo de atividade não remunerada 
9que não gerou renda, dinheiro) 

1 Marcou 

2 Não Marcou 

3 Não se aplica 

Q85_7 
85. Na semana passada o(a) Sr.(a): - 85.7. Não 
trabalhou, mas procurou trabalho remunerado 
(desempregado) 

1 Marcou 

2 Não Marcou 

3 Não se aplica 

Q85_8 
85. Na semana passada o(a) Sr.(a): - 85.8. Não 
trabalhou em não procurou trabalho 
remunerado (inativo) 

1 Marcou 

2 Não Marcou 

3 Não se aplica 

Q86 86. No trabalho da semana passada, você era: 

1 Empregado com carteira assinada (fichado) 

2 
Trabalhador doméstico com carteira 
assinada (fichado) 

3 Servidor público, civil ou militar 

4 
Empregador sem carteira assinada (não 
fichado) 

5 
Trabalhador doméstico sem carteira 
assinada (não fichado) 

6 
Trabalhador por conta própria ou 
autônomo 

7 Estagiário 

8 Empregador 

9 Não sabe 

10 Não se aplica 

Q87 87. Quantas pessoas empregava nesse trabalho? 1 1 a 2 pessoas 
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2 3 a 5 pessoas 

3 5 a 7 pessoas  

4 7  a 10 pessoas 

5 11 ou mais pessoas 

6 Não sabe 

7 Não se aplica 

Q88 
88. No mês passado procurou por trabalho 
remunerado? 

1 Sim 

2 Não 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q89 
89. Era contribuinte de instituo de previdência 
oficial na semana passada? 

1 Sim 

2 Não 

3 Não Sabe 

4 Não se aplica 

Q90_1 

90. Qual foi o rendimento bruto total que obteve 
no último mês? (incluindo todas as fontes de 
renda: salário, seguro-desemprego, 
aposentadoria, pensão, mesada, aluguel, retirada 
mensal, bicos, extras, bolsa família, etc.) -90.1. 
resposta 

1 R$ 

2 Não tem renda 

3 Não sabe 

4 Não se aplica 

Q90_2 

90. Qual foi o rendimento bruto total que obteve 
no último mês? (incluindo todas as fontes de 
renda: salário, seguro-desemprego, 
aposentadoria, pensão, mesada, aluguel, retirada 
mensal, bicos, extras, bolsa família, etc.) - 90.2. 
Caso tenha respondio "R$" informar valor: 
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ANEXO VI 
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VI – Indicadores de erros criados para o questionário domiciliar 

Variáv
el Rótulo da variável 

Códig
os 

Rótulo dos 
códigos 

I1 
Respondeu a questão 4 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I2 
Respondeu a questão 13 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I3 
Respondeu a questão 14 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I4 
Respondeu a questão 22 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I5 
Respondeu a questão 25 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I6 
Respondeu a questão 29 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I7 
Respondeu a questão 43 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I8 
Respondeu a questão 44 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I9 
Respondeu a questão 45 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I10 
Respondeu a questão 48 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I11 
Respondeu a questão 51 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I12 
Respondeu a questão 51 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I13 
Respondeu a questão 51 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I14 
Respondeu a questão 54 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I15 
Respondeu a questão 55 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I16 
Não respondeu a questão 60 quando deveria ter preenchido, indicando 
incoerência/falta de atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I17 
Respondeu a questão 60 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I18 Respondeu a questão 60 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 1 cometeu o erro 
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atenção; 
0 

não cometeu o 
erro 

I19 
Respondeu a questão 61 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I20 
Respondeu a questão 65 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I21 
Respondeu a questão 67 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I22 Respondeu TODOS os itens da questão 30 com não sabe; 
1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I23 
Respondeu em sequência a 27 e 28 com não sabe e TODOS os itens da questão 
30 com não sabe; 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I24 Respondeu TODOS os itens da questão 49 com não sabe; 
1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I25 Respondeu em sequência 47, 49 e 50 com não sabe; 
1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I26 Respondeu em sequência 48, 49 e 50 com não sabe; 
1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I27 Respondeu em sequência 47, 49 e 50 com não sabe e 58 e 59 com não sabe; 
1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

I28 Respondeu em sequência 48, 49 e 50 com não sabe e 58 e 59 com não sabe; 
1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IT soma de todos os indicadores;     

I23_I2
8 SOMA DOS INDICADORES I23 A I28     
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VII – Indicadores de erros do questionário dos moradores 

Variáv
el Rótulo da variável 

Códig
os 

Rótulo dos 
códigos 

idade Idade do morador     

IM1 
Respondeu a questão 77 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM2 
Respondeu a questão 78 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM3 
Respondeu a questão 77 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM4 
Não respondeu a questão 77 quando deveria ter preenchido, indicando 
incoerência/falta de atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM5 
Respondeu a questão 78 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM6 
Respondeu a questão 77 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM7 
Respondeu a questão 78 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM8 
Respondeu a questão 79 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM9 
Respondeu a questão 80 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM10 
Respondeu a questão 81 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM11 
Respondeu a questão 82 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM12 
Respondeu a questão 83 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM13 
Respondeu a questão 84 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM14 
Respondeu a questão 83 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM15 
Respondeu a questão 84 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM16 
Respondeu a questão 84 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM17 
Respondeu a questão 87 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 
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IM18 
Respondeu a questão 88 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM19 
Respondeu a questão 89 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM20 
Respondeu a questão 87 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM21 
Respondeu a questão 88 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM22 
Respondeu a questão 74  desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM23 
Respondeu a questão 71 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM24 
Respondeu a questão 85 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM25 
Respondeu a questão 86 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM26 
Respondeu a questão 87 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM27 
Respondeu a questão 88 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM28 
Respondeu a questão 89 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 

IM29 
Respondeu a questão 90 desnecessariamente, indicando incoerência/falta de 
atenção 

1 cometeu o erro 

0 
não cometeu o 
erro 
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ANEXO VIII 
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VIII – Lista de comunidades reclassificadas segundo código e nome do município, código e 

nome da comunidade e tamanho final encontrado.  

Código Município Código Comunidade Município Comunidade Tamanho 

1 101 Barra Cabeça da Ilha Média 

1 202 Barra Boa Esperança Média 

1 203 Barra Porto Novo Média 

1 204 Barra Amarra Couro Grande 

1 205 Barra Fazenda Saco Média 

1 206 Barra Curral Novo Média 

1 207 Barra Vanderlei Grande 

1 208 Barra Ventura Média 

1 209 Barra Passagem Média 

1 210 Barra Bairro da Manga Grande 

1 211 Barra Conceição Média 

1 212 Barra Morrinho Média 

1 213 Barra Saquinho Média 

1 214 Barra Bebedouro Média 

1 215 Barra Porto de Palha Média 

1 216 Barra Bairro Santa Clara Grande 

1 217 Barra Jua Grande 

1 318 Barra São João Média 

1 319 Barra Sambaiba Grande 

1 320 Barra Pau de Arco Grande 

1 321 Barra Porto Alegre Grande 

1 322 Barra Canudos Grande 

1 323 Barra Curralinho Grande 

1 324 Barra Itacoatiara Grande 

1 325 Barra Barro Vermelho Grande 

1 326 Barra Alto da Santa Cruz Grande 

2 101 Casa Nova Lagoa da Chave Pequena 

2 102 Casa Nova Barra dos Bernabes Pequena 

2 103 Casa Nova Sítio Umbuzeiro Média 

2 104 Casa Nova Almas Média 

2 105 Casa Nova Mandaracu Pequena 

2 207 Casa Nova Sítio Veredão Pequena 

2 208 Casa Nova Melancia de Baixo Pequena 

2 209 Casa Nova Olho da dAgua Média 

2 210 Casa Nova Lajedo Média 

2 211 Casa Nova Mosquito Grande 

2 212 Casa Nova São Miguel Média 

2 214 Casa Nova Mulungu Média 

2 215 Casa Nova Lagoas Novas Média 

2 216 Casa Nova Macambira Média 

2 217 Casa Nova Rancho Alegre Média 

2 219 Casa Nova Junco Média 

2 220 Casa Nova Vila São Geronimo Grande 
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2 221 Casa Nova Cohab Velha Grande 

2 322 Casa Nova Algodão Média 

2 323 Casa Nova Cohab Nova Grande 

2 324 Casa Nova Lot Ze Totonha Grande 

2 325 Casa Nova Palmeira Grande 

2 326 Casa Nova Lago Média 

2 327 Casa Nova Riacho Grande Grande 

2 328 Casa Nova Açude de Pedra Grande 

2 329 Casa Nova Malvão Grande 

2 330 Casa Nova Luiz Viana Média 

2 331 Casa Nova Invazão João e Maria Grande 

2 332 Casa Nova Localidade Dejardim Grande 

2 334 Casa Nova Recreio Grande 

2 336 Casa Nova Serra da Pimenta Grande 

2 337 Casa Nova São José Grande 

2 338 Casa Nova Poço Pedra Grande 

2 339 Casa Nova Tiririca Grande 

2 341 Casa Nova Riacho do Sobrado Grande 

2 342 Casa Nova Vila Isabel Grande 

2 343 Casa Nova Vila Galvão Grande 

2 344 Casa Nova Borges Grande 

2 345 Casa Nova Vila Azul Grande 

2 346 Casa Nova Bem Bom Grande 

2 347 Casa Nova Pau a Pique Grande 

2 348 Casa Nova Topol Grande 

2 349 Casa Nova Vila Massu Grande 

2 351 Casa Nova Entrocamento Pequena 

2 353 Casa Nova Barra da Cruz Média 

3 101 Itaguaçu da Bahia Pau Seco Pequena 

3 103 Itaguaçu da Bahia Carnaúba Média 

3 104 Itaguaçu da Bahia Loteamento Serro Azul Grande 

3 206 Itaguaçu da Bahia Bebedoro de Almas Média 

3 207 Itaguaçu da Bahia Povoado de Barreiros Grande 

3 208 Itaguaçu da Bahia Muquem Média 

3 209 Itaguaçu da Bahia Nova Vereda Média 

3 210 Itaguaçu da Bahia Povoado de Alegre Média 

3 211 Itaguaçu da Bahia Maravilha Média 

3 312 Itaguaçu da Bahia Varzea Grande Grande 

3 313 Itaguaçu da Bahia Assentamento Almas Grande 

3 314 Itaguaçu da Bahia Rio Verde 2 Grande 

3 315 Itaguaçu da Bahia Rio Verde 1 Grande 

4 101 Pilão Arcado Três Carnaúba Pequena 

4 105 Pilão Arcado Santa Cruz Média 

4 107 Pilão Arcado Brejo de Taboa Média 

4 108 Pilão Arcado Pau dAarco Média 

4 109 Pilão Arcado Piranhas Pequena 
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4 110 Pilão Arcado Boca da Catinga Média 

4 111 Pilão Arcado Passagem da Areia Média 

4 140 Pilão Arcado Saldanha (Salinas) Média 

4 212 Pilão Arcado Itapera Média 

4 213 Pilão Arcado Povoado de Vaquejador Média 

4 214 Pilão Arcado Saco Torto Média 

4 215 Pilão Arcado Favela Média 

4 216 Pilão Arcado Alto do Silva Média 

4 217 Pilão Arcado Curralinho Pequena 

4 218 Pilão Arcado Espinheiro Média 

4 219 Pilão Arcado Pedra Branca 1 Pequena 

4 220 Pilão Arcado Pilão Velho Pequena 

4 221 Pilão Arcado Agreste Média 

4 222 Pilão Arcado Barreiro do Vicente Média 

4 223 Pilão Arcado Damasio Média 

4 224 Pilão Arcado Poço dAnta Média 

4 225 Pilão Arcado Pedrinha Média 

4 226 Pilão Arcado Intendência Média 

4 227 Pilão Arcado Lagoa do Serrote Média 

4 228 Pilão Arcado Saco Redondo Média 

4 229 Pilão Arcado Jatoba Média 

4 230 Pilão Arcado Alto do Galvão Média 

4 231 Pilão Arcado Barra do Brejo Média 

4 232 Pilão Arcado Casa Verde Média 

4 233 Pilão Arcado Camacari Média 

4 234 Pilão Arcado Vereda da Onça Média 

4 235 Pilão Arcado Lagoa do Padre Média 

4 236 Pilão Arcado Carnaúba Média 

4 337 Pilão Arcado Campo Grande Grande 

4 338 Pilão Arcado Brejo da Serra Média 

4 339 Pilão Arcado Passagem Grande 

4 341 Pilão Arcado Sede Grande 

5 101 Remanso Lagoa dos Cavalos Média 

5 102 Remanso Meloza Média 

5 103 Remanso Pimentera Média 

5 106 Remanso Zabele Média 

5 107 Remanso Folha Miuda Pequena 

5 108 Remanso Riachinho Média 

5 109 Remanso Lagoa do Garrote Média 

5 110 Remanso Lagoa dos Camilos Média 

5 111 Remanso Baião Pequena 

5 112 Remanso Fazenda Maravilha Média 

5 213 Remanso Lagoa dAgua Média 

5 214 Remanso Caldeirão do Sal Média 

5 215 Remanso Telheiro Pequena 

5 216 Remanso Jatobazinho Média 
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5 217 Remanso Serrote Média 

5 218 Remanso Lagoa Grande Média 

5 219 Remanso Vila Aparecida Média 

5 220 Remanso Lages Média 

5 221 Remanso Iguarapé Média 

5 223 Remanso Ponta da Serra Pequena 

5 224 Remanso Barra Média 

5 225 Remanso Vila São Francisco Média 

5 226 Remanso Veneza Média 

5 227 Remanso Caldeirão do Café Grande 

5 228 Remanso Tabuleiro Média 

5 229 Remanso Suvela Média 

5 230 Remanso Xique-Xique Média 

5 231 Remanso Mandu Média 

5 292 Remanso Sede Grande 

5 332 Remanso Melancia Média 

5 333 Remanso Marcos Média 

5 334 Remanso Malhadinha Grande 

6 101 Sento Sé Barroquinha Pequena 

6 102 Sento Sé Mina do Encaibro Pequena 

6 105 Sento Sé Caititu Pequena 

6 106 Sento Sé Morro Vermelho Média 

6 107 Sento Sé Barreira da Ema Média 

6 108 Sento Sé Minha Casa Minha Vida Média 

6 143 Sento Sé Olho daguinha Média 

6 210 Sento Sé Tanque Média 

6 211 Sento Sé Lagoa do Mari Média 

6 212 Sento Sé Lages Média 

6 213 Sento Sé Itapicuri Média 

6 215 Sento Sé Capeado Média 

6 216 Sento Sé São Pedro Pequena 

6 217 Sento Sé Sanharó Média 

6 218 Sento Sé Pedra Branca Média 

6 219 Sento Sé Bairro Santa Terezinha Média 

6 220 Sento Sé Limoeiro da Batateira Média 

6 221 Sento Sé Andorinha Média 

6 223 Sento Sé Bazuá Grande 

6 224 Sento Sé Retiro de Baixo Grande 

6 325 Sento Sé Brejo de Dentro Grande 

6 326 Sento Sé Tombador Grande 

6 327 Sento Sé Tombador de Cima Grande 

6 328 Sento Sé Cajui Grande 

6 329 Sento Sé Volta da Serra Grande 

6 330 Sento Sé Brejo de Fora Grande 

6 331 Sento Sé Retiro de Cima Grande 

6 332 Sento Sé Bairro Elias Alves Grande 
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6 333 Sento Sé Pascoal Grande 

6 334 Sento Sé Bairro Cícero Borges Grande 

6 335 Sento Sé Itapera Grande 

6 336 Sento Sé Ponta dAgua Grande 

6 337 Sento Sé Aldeia Grande 

6 338 Sento Sé Bela Vista Grande 

6 339 Sento Sé Quixaba Grande 

6 340 Sento Sé Piçarrão Grande 

6 341 Sento Sé Piri Grande 

6 342 Sento Sé Riacho dos Paes Grande 

7 101 Sobradinho Fonte de Vida Média 

7 102 Sobradinho Santa Tereza Pequena 

7 103 Sobradinho Poço do Jua Pequena 

7 104 Sobradinho Traira Pequena 

7 105 Sobradinho Associação Asa Branca Média 

7 106 Sobradinho Campo Alegre Pequena 

7 107 Sobradinho Portelinha Grande 

7 108 Sobradinho Juacema Média 

7 109 Sobradinho Tatui 1 Média 

7 110 Sobradinho São Gonçalo da Serra Média 

7 111 Sobradinho Santa Maria Média 

7 212 Sobradinho Tatui 3 Média 

7 213 Sobradinho Tribo Camixa Truka da Bahia Média 

7 214 Sobradinho Porto Chico Periquito Média 

7 215 Sobradinho Chapadinha Média 

7 216 Sobradinho Vila Santana Grande 

7 218 Sobradinho Lagoa Grande Média 

7 219 Sobradinho Sangradouro Média 

7 220 Sobradinho Algodões Velhos Média 

7 221 Sobradinho Correnteza Média 

7 222 Sobradinho São Gonçalo Novo Média 

7 223 Sobradinho Algodões Novo Média 

7 324 Sobradinho Vila São Francisco Grande 

7 325 Sobradinho Vila São Joaquim Grande 

8 101 Xique-Xique Quixabá Média 

8 121 Xique-Xique Curral do Meio Pequena 

8 203 Xique-Xique Carnaúba Média 

8 204 Xique-Xique Rocado do Rio Verde Média 

8 205 Xique-Xique Sítio Média 

8 206 Xique-Xique Carneiro Média 

8 207 Xique-Xique Juremal Média 

8 208 Xique-Xique Povoado da Vacaria Média 

8 209 Xique-Xique Povoado de Serra Azul Média 

8 210 Xique-Xique Itapicuru Média 

8 211 Xique-Xique Povoado de Vicente Média 

8 212 Xique-Xique Angico Média 
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8 213 Xique-Xique Povoado de Umburana Média 

8 214 Xique-Xique Mato Grosso Média 

8 315 Xique-Xique Guaxinim Grande 

8 316 Xique-Xique Marreca Velha Grande 

8 317 Xique-Xique Boa Vista Grande 

8 318 Xique-Xique Nova Iguira Grande 

8 319 Xique-Xique Pedrinhas Grande 

8 320 Xique-Xique Raul Braga Grande 
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ANEXO IX 
Ver documento  “Anexo 9”
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ANEXO IX 
Ver documento “Anexo 10”
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ANEXO XI 
 
Ver documento “Anexo 11” 
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