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RESUMO – O processo de urbanização acelerado tem sido observado em muitas cidades de médio 

porte no interior do Brasil. Esse dinamismo aumenta a pressão por recursos naturais e, em especial, 

pode acarretar problemas nos serviços de abastecimento humano, principalmente em regiões onde o 

recurso hídrico é naturalmente escasso como na região semiárida. Dessa forma, o presente estudo 

analisa o processo de urbanização no município de Campina Grande – PB, de 1996 a 2020, e 

investiga suas implicações no abastecimento de água. Algumas conclusões possíveis são 

apresentadas acerca do espalhamento da mancha urbana e consequente aumento da área urbanizada, 

o que não necessariamente implicou em um crescimento demográfico nas mesmas proporções. 

Apesar da expansão do sistema de abastecimento humano de água ter acompanhado o crescimento 

urbano, critérios hidráulicos desfavoráveis e secas prolongadas têm submetido a população a 

racionamentos frequentes, intermitência do serviço e uma consequente percepção de insegurança 

hídrica. 
 

ABSTRACT – The accelerated urbanization process has been observed in many medium-sized 

cities in the interior of Brazil. This dynamism increases the pressure on natural resources and, in 

particular, can lead to problems in human supply services, especially in regions where water 

resources are naturally scarce, as in the semi-arid region. In this way, the present study analyzes the 

urbanization process in the municipality of Campina Grande - PB from 1996 to 2020 and 

investigates its implications for water supply. Some possible conclusions are presented about urban 

sprawling and the consequent increase in the built-up area, which did not necessarily imply a 

demographic growth in the same proportions. Despite the expansion of the human water supply 

system has accompanied urban growth, unfavourable hydraulic criteria and prolonged droughts 

have subjected the population to frequent rationing, intermittent service and a consequent 

perception of water insecurity. 

Palavras-Chave – Infraestrutura hídrica, crescimento populacional, expansão territorial. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização envolve tanto o movimento de pessoas em direção às áreas 

urbanas quanto as expansões graduais dos perímetros urbanos e a criação de novos centros urbanos 

(BRITO et al., 2018; TACOLI et al, 2015). Globalmente, a urbanização foi alavancada devido ao 

dinamismo do capitalismo que, aliado diretamente à industrialização, provocou o êxodo rural e fez 

as cidades crescerem de forma desordenada (JUNIOR e SANTOS, 2014). 

No Brasil, o cenário não foi diferente, o processo de urbanização ocorreu de forma acelerada, 

ocorrendo a transformação de um país agrário em um país industrial. Esse movimento provocou a 

expansão das cidades, principalmente do Sudeste do país, e a migração da população em busca de 

maneiras de sustentar seus meios de subsistência, majoritariamente da região Nordeste para a 

Sudeste (JUNIOR e SANTOS, 2014; SANTOS, 2008).  

Sabe-se que o aumento da urbanização é um processo natural e inevitável, mas – por quase 

sempre, ocorrer de forma desigual, exponencial e não planejada – traz prejuízos ambientais, sociais, 

econômicos e culturais que afetam diretamente o cotidiano da sociedade (DIAS e LASCHEFSKI, 

2019; SANTOS et al., 2017). Esse processo pode interferir na disponibilidade de água e, 

consequentemente, desencadear a escassez dos recursos hídricos (ALMINO e RUFINO, 2021; 

CARVALHO, 2020; SANTOS et al., 2017; TACOLI et al., 2015). 

A região Nordeste do Brasil (NEB) tem sido vulnerável a problemas hidrometeorológicos 

extremos, especialmente secas, por séculos (MARENGO et al., 2019; CAMPOS, 2015). Uma 

combinação de variabilidade climática natural (a maior parte da área é semiárida) e os problemas de 

governança da água aumentam impactos de eventos extremos, especialmente em áreas urbanas. 

Abastecimento de água intermitente e longos períodos de racionamento de água devido ao baixo 

nível nos reservatórios criam um comportamento resiliente, uma espécie de “resiliência natural” 

(Rufino et al., 2021). Muitas vezes as pessoas precisam mudar seu comportamento de consumo, 

convertendo a crise em uma oportunidade para aumentar a resiliência (GRANDE et al., 2014). 

Na Cidade de Campina Grande, diversos estudos abordam questões de abastecimento de água 

em momentos e vertentes diferentes (ALMINO e RUFINO, 2021; MARINHO et al.,2021; 

CARVALHO, 2020; MEDEIROS, 2017). Este trabalho apresenta uma análise da evolução da 

urbanização e suas implicações no abastecimento de água da cidade, com base em indicadores 

físicos (aumento da área ocupada na cidade) e indicadores demográficos e dos serviços de 

saneamento. 
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Área de estudo  

Campina Grande está localizada na Região do Agreste paraibano (Figura 1), sendo o segundo 

município mais populoso e importante no quesito de área de influência do estado da Paraíba, 

ficando atrás somente de sua capital, João Pessoa. Possui área de aproximadamente 621km², 

composta por sede e três distritos (Catolé de Boa Vista, São José da Mata e Galante), das quais 96 

km² correspondem a sua área urbana (MARINHO et al., 2021; PMCG, 2015). 

 
Figura 1 - Localização geográfica de Campina Grande-PB. Fonte: Autoria própria  

 

A posição geográfica de Campina Grande foi um elemento determinante para o seu 

desenvolvimento urbano e para a relação peculiar que se estabeleceu entre a cidade e o seu 

abastecimento hídrico. A ocupação da cidade ocorreu devido a existência de dois riachos, o das 

Piabas e o de Bodocongó (Figura 2). A presença da água associado às estradas que ligavam o litoral 

ao sertão fez com que a região se tornasse ponto de parada e passagem de tropeiros, o que aliado a 

outros fatores, foram desencadeando a ocupação populacional da área (CARVALHO, 2020; 

BARROS FILHO et al., 2016; BARROS FILHO et al., 2012).  

 
Figura 2 - Localização do Riacho das Piabas e de Bodocongó. Fonte: Costa (2015) 
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A fase de maior e mais rápido crescimento econômico de Campina Grande decorreu do surto 

de produção do algodão no semiárido nordestino no período entre 1930 e 1945, no qual a cidade foi 

alçada de uma posição secundária no quadro econômico regional a polo comercial do estado da 

Paraíba. A comercialização do algodão atraiu empreendimentos comerciais que apostavam em sua 

exportação, o que também impulsionou a instalação de indústrias de beneficiamento do produto. 

Esses fatores repercutiram de forma significante no espaço urbano e no crescimento da população 

campinense (PEREIRA, 2016). 

Em 2006, o Plano Diretor de Campina Grande (PDCG) foi instituído pela Lei Complementar 

nº 3, sendo um importante instrumento na política de desenvolvimento e expansão do município, 

pelo intuito de ordenar as funções socioespaciais e dividir o território em rural e urbano, sendo este 

último, subdividido em quatro zonas: de qualificação urbana, de ocupação dirigida, de recuperação 

urbana e de expansão urbana. Atualmente, o PDCG está em processo de revisão (AGRA, 2020; 

SEMANÁRIO OFICIAL DE CAMPINA GRANDE, 2021). 

A cidade sempre passou por ciclos de crises hídricas, sendo os mais recentes a crise de 1999 – 

2000 (RÊGO et al., 2000) e de 2012 a 2017 (TOSCANO, 2018) em detrimento da baixa 

pluviosidade da região associada ao pequeno potencial de acumulação de água subterrânea. A 

paisagem hídrica em Campina Grande resulta da associação entre a centralidade promovida por sua 

localização e as necessidades de ampliação das formas de provisão de água potável, para uma 

população sempre crescente, em uma região de escassez hídrica (GRANDE et al., 2018). Dessa 

forma, a demanda hídrica para a população, historicamente, desencadeou a construção de açudes, 

com a finalidade de garantir estabilidade no fornecimento de água (PMCG, 2015).  

Foram construídos três açudes, o primeiro, o Açude Velho no ano de 1830 e o segundo 

denominado de Açude Novo, construído na mesma década. Ambos não foram suficientes para 

atender ao abastecimento de uma cidade em constante crescimento. O terceiro reservatório 

superficial foi o Açude de Bodocongó finalizado em 1917 que, devido a seu alto grau de salinidade, 

não servia para consumo humano. Ao mesmo tempo a demanda da água crescia em proporções 

geométricas em consonância com o aumento populacional e, como estratégia, realizou-se a adução 

dos Açudes de Puxinanã e Grota Funda para tentar suprir tal demanda na década de 1930, sendo que 

o sistema não obteve o êxito esperado (CARVALHO, 2020). 

Em razão disso, houve a necessidade de construção do açude Epitácio Pessoa, mais conhecido 

como “Boqueirão” que foi entregue no ano de 1958, o qual seria responsável pelo abastecimento de 

Campina Grande e mais algumas cidades circunvizinhas. Mesmo assim, as crises hídricas 

continuaram recorrentes. O açude Boqueirão passou pela situação mais crítica de sua história no 
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período de 1997 a 2000, com o mais baixo nível de armazenamento e a pior qualidade da água até 

então observados (RÊGO et al., 2000). Naquela época, foi necessário aplicar um racionamento de 

água aos vários usuários do manancial, incluindo a população urbana de Campina Grande, que 

durou de 1998 a 2000. O armazenamento de água no açude retornou ao nível normal em janeiro de 

2004, quando teve início uma série de anos chuvosos, que se mantiveram até 2011 (RÊGO et al., 

2012).  

A última grande crise se estendeu de 2012 a 2017, o que culminou no colapso do reservatório 

que atingiu seu volume morto. Em abril de 2017, o reservatório atingiu o nível mais crítico de 

acumulação da sua história: 3,18% de sua capacidade máxima, fato que tornou mais urgente a 

transposição de vazões do rio São Francisco (CORDAO et al., 2022), cujo eixo leste foi concluído a 

tempo de evitar o colapso completo na cidade de Campina Grande. A Figura 3 representa o volume 

do açude no período dessas crises hídricas. 

 
Figura 3 - Volume do Reservatório Epitácio Pessoa entre 1996 a 2020. Fonte: AESA (2022) 

METODOLOGIA  

Para a obtenção de dados a respeito do abastecimento de água, utilizou-se o Sistema Nacional 

de Informações em Saneamento (SNIS). O intervalo selecionado compreende os anos de 1996 a 

2020 devido à disponibilidade de informações sobre o abastecimento de água e ao fato de que, 

nesse período, a região passou por grande variabilidade temporal de precipitação, contando com a 

alternância de anos chuvosos e secos. 

Dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também foram 

utilizados, além dos dados de projeções da população. Ademais, dados que caracterizam a cidade 

foram coletados na Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG) e no Instituto de 

Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba (IDEME). Para os mapas de uso e cobertura do 

solo dos anos de 1996, 2008 e 2020 foi utilizado o Projeto Mapbiomas.  

O Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo do Brasil (Mapbiomas), lançado 

em julho de 2015, teve o objetivo de contribuir para o entendimento da dinâmica do uso e da 

cobertura da terra no Brasil e baseia-se no processamento digital de imagens Landsat (família de 
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satélites norte-americanos com mais de quatro décadas de observação terrestre). Conforme Souza et 

al. (2020), o projeto reconstruiu as séries temporais anuais de mapas de LULC (Land Use/Land 

Cover) a partir da combinação de dados Landsat, recursos do Google Earth Engine, aprendizado de 

máquina e uma rede de especialistas locais, em um conceito de LULC em evolução progressiva.  

Neste trabalho, os dados de uso e cobertura do solo foram extraídos do Mapbiomas com o 

intuito de comparar o processo de expansão territorial, juntamente com a análise da demanda e do 

abastecimento de água, investigando as implicações que a urbanização acarretou no sistema hídrico 

da cidade. Sobreposições e quantificações foram realizadas utilizando um Sistema de Informações 

Geográficas (QGIS). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tacoli et al. (2015) revela que os desafios hídricos na maioria dos centros urbanos do mundo 

são acompanhados pela rápida urbanização. Com Campina Grande não é diferente, o uso do solo 

sofreu diversas transformações em termos de expansão e retraimento de suas respectivas áreas. 

Apesar de tais mudanças visarem melhores adequações aos novos padrões de vida, 

consequentemente, as mesmas trouxeram alterações no abastecimento de água da cidade. 

Os dados de cobertura do solo extraídos do Mapbiomas (Figuras 4 a 6) mostram que a área 

urbanizada passou de 66,03 km² em 1996 para 83,01 km² em 2020, representando um aumento de 

cerca de 25,71% em 24 anos. 

 
Figura 4 - Cobertura do solo em Campina Grande no ano de 1996. Fonte: Mapbiomas (2022) 
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Figura 5 - Cobertura do solo em Campina Grande no ano de 2008. Fonte: Mapbiomas (2022) 

 
Figura 6 - Cobertura do solo em Campina Grande no ano de 2020. Fonte: Mapbiomas (2022) 

Maia (2010), afirma que essa expansão pode ser atribuída a periferização e fragmentação da 

cidade devido ao surgimento dos loteamentos fechados, conjuntos habitacionais populares e 

loteamentos irregulares. Agra (2020) aborda a expansão significativa da região sudoeste da cidade, 

que compreende a zona de expansão urbana prevista no PDCG de 2006. Tal crescimento iniciou-se 

a partir de lutas pelo direito à cidade e moradia digna, tendo como protagonista principal o déficit 

habitacional.  

Quanto ao crescimento demográfico, a população total passou de 344.730 habitantes em 1996 

para 411.807 pessoas em 2020, representando um aumento de cerca de 19,45% em 24 anos. A 

população urbana cresceu 20,41%, passando de 326.016 para 392.560 cidadãos (Figura 7). Esse 

acréscimo de moradores ocupou o município de forma fragmentada e periférica, o que culminou na 

expansão da rede de infraestrutura para atender às novas demandas. 
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Figura 7 - Crescimento demográfico de Campina Grande. Fonte: SNIS 

De acordo com o Governo da Paraíba (2020), Campina Grande está na 16ª posição entre as 

cidades mais bem colocadas do país e a segunda melhor posicionada entre todas as cidades do 

Nordeste no quesito de saneamento, por apresentar 100% do abastecimento de água e 94% de 

esgotamento sanitário. Apesar desta boa cobertura da rede, o município possui algumas defasagens 

no que se refere à infraestrutura hídrica, como afirma Carvalho (2020). Algumas áreas não possuem 

acesso ao abastecimento hídrico de qualidade e a intermitência do serviço é bastante alta 

(CORDAO et al., 2022). Além disso, existem áreas em que a verticalização aconteceu de forma 

significativa, aumentando a demanda em pontos específicos da cidade. O relevo movimentado 

acarreta áreas de critério hidráulico desfavorável, as quais, mesmo em períodos chuvosos, sofrem 

com intermitência no abastecimento.  

Com a crescente expansão territorial, novas zonas de pressão foram estabelecidas e/ou 

ampliadas e, muitas vezes, os domicílios localizados na extremidade da rede lidam com a alta 

intermitência do abastecimento por dificuldades hidráulicas de pressão para o abastecimento 

eficiente. Além disso, os usos múltiplos da água cada vez menos racionais tornaram-se, ao longo 

dos anos, um fator significativo no aumento da demanda. 

CONCLUSÕES  

A expansão de Campina Grande nos anos estudados tem demandado infraestrutura urbana e 

pressionado uma ampliação e melhoria dos serviços de abastecimento humano. Apesar de uma 

cobertura de praticamente 100% de abastecimento de água, atestada nos indicadores oficiais, alguns 

bairros possuem deficiências pela alta intermitência do serviço ou até mesmo a falta do recurso. 

Assim, é imprescindível que os gestores locais encontrem alternativas que visem orientar o 

desenvolvimento territorial para que a expansão da cidade seja aliada a um planejamento integrado 

da infraestrutura de abastecimento. A disponibilidade limitada do recurso hídrico também deve ser 

considerada e outras fontes precisam ser estimuladas mesmo em períodos chuvosos como 

armazenamento de água de chuva, reuso de águas, etc.  

300.000

340.000

380.000

420.000

População de Campina Grande

População total População urbana



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

9 

 
 

As tendências de crescimento populacionais e de áreas urbanizadas apontam para demandas 

ainda maiores nos próximos anos e é urgente um planejamento urbano sustentável que considere as 

limitações sazonais e ambientais da região semiárida que esta cidade de mais de 400 mil habitantes 

está inserida. Estudos de adensamento urbano em áreas que já contam com boa infraestrutura da 

rede também podem ser estimulados. Percebe-se que há caminhos possíveis entre o planejamento 

urbano e a gestão dos recursos hídricos e soluções sustentáveis só serão uma realidade se estes 

caminhos forem devidamente percorridos e explorados. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

AGRA, D. M. (2020). Processo de expansão urbana de Campina Grande- PB sob a ótica da região 

sudoeste. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218, 1(1).  

ALMINO, L. M. O.; RUFINO, I. A. A. Modelagem dinâmica e cenários urbanos de demanda de água: 

simulações em Campina Grande (PB). Eng Sanit Ambient, V.26 n.5, 2021, p. 915-925. 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). Perfil do Município de Campina Grande – PB. 

IDEME (Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual). 

BRITO, F.; HORTA, C. J. G.; AMARAL, E. F. L. (2018). A urbanização recente no Brasil e as 

aglomerações metropolitanas. Open Science Framework Preprints.  

CARVALHO, M. B. A estrutura e a infraestrutura: Análise da relação entre o desenvolvimento do sistema 

de abastecimento de água e a estrutura intraurbana de Campina Grande – PB. Dissertação de mestrado - 

Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2020. 

CORDAO, M. J. S, RUFINO, I. A. A., BRAGA, C. F. C. Demandas urbanas e o risco de desabastecimento 

em campina grande: o que (não) mudou com o PISF?. In: Souza Filho, F. A et al (org) . Nexus clima, 

recursos hídricos, agricultura e energia na bacia estendida do Rio São Francisco. Fortaleza: Expressão 

Gráfica e Editora, 2022, 946 p 

COSTA, C. J. S. Avaliação preliminar e confirmatória da contaminação por hidrocarbonetos de 

petróleo das águas superficiais e subterrâneas no distrito dos mecânicos em Campina Grande/PB. 

Dissertação de mestrado – Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2015. 

DIAS, S. S.; LASCHEFSKI, K. Conflitos ambientais e gestão da água: problemas de abastecimento, 

urbanização e mineração em Viçosa – MG. Boletim de geografia, v. 37, n. 3, p. 105-122 Maringá, 2019.  

BARROS FILHO, M. N. B. et al. Tecidos Urbanos e Sistemas de Espaços Livres em Campina Grande (PB): 

Uma Descrição da Qualidade da sua Forma Urbana. in VII Colóquio da pesquisa QUAPÁ-SEL, 2012. 

BARROS FILHO, M. N. B.; SILVA, J. B. M..; BRITO, J. F. Lacunaridade intra-urbana: Análise dos 

espaços livres na cidade de Campina Grande-PB. in XI colóquio QUAPÁ-SEL – Quadro do paisagismo no 

Brasil. Bahia, 2016. 

Governo da Paraíba. Desempenho da Cagepa em Campina Grande coloca companhia entre 20 melhores 

resultados do país. 2020. Disponível em: <https://paraiba.pb.gov.br/noticias/desempenho-da-cagepa-em-

campina-grande-coloca-companhia-entre-20-melhores-resultados-do-pais>. Acesso: Junho de 2022. 

GRANDE, M. H., GALVÃO, C. O, MIRANDA, L., RUFINO, I. A. A. Environmental equity as a criterion 

for water management. Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences, v. 364, n. 

June, p. 519–525, 2015. DOI: https://doi.org/10.5194/piahs-364-519-2014. 

GRANDE, M. H., GALVÃO, C. O, MIRANDA, L.,SOBRINHO, L. D. G. A percepção de usuários sobre os 

impactos do racionamento de água em suas rotinas domiciliares. Ambiente & Sociedade  n  São Paulo v. 

XIX, n. 1  n  p. 165-184 n jan.-mar. 2016  

https://paraiba.pb.gov.br/noticias/desempenho-da-cagepa-em-campina-grande-coloca-companhia-entre-20-melhores-resultados-do-pais
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/desempenho-da-cagepa-em-campina-grande-coloca-companhia-entre-20-melhores-resultados-do-pais
https://doi.org/10.5194/piahs-364-519-2014


 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

10 

 
 

JUNIOR, R. F. B.; SANTOS, M. J. A urbanização das cidades. in III Congresso Internacional de Ciência, 

Tecnologia e Desenvolvimento - Universidade de Taubaté. São Paulo, 2014.  

MAIA, D. S. A periferização e a fragmentação da cidade: loteamentos fechados, conjuntos habitacionais 

populares e loteamentos irregulares na cidade de Campina Grande-PB, Brasil. Scripta Nova: REVISTA 

ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. Universidad de Barcelona.  Vol. XIV, núm. 

331 (80), 2010. 

MARENGO, J. A. et al. Increase risk of drought in the semiarid lands of Northeast Brazil due to regional 

warming above 4 C. In: Climate change risks in Brazil. Springer, Cham, 2019. p. 181-200. DOI: 

10.1007/978-3-319-92881-4_7. 

MEDEIROS, L. E. L. Utilização de indicadores convencionais e de satisfação dos usuários para avaliação 

da qualidade do serviço de abastecimento de água na cidade de Campina Grande/PB. Dissertação de 

mestrado - Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, 2017. 

PEREIRA, W. E. N. Reestruturação do setor industrial e transformação do espaço urbano de Campina 

Grande - PB a partir dos anos 1990. Natal: EDUFRN, 2016, p.138. 

PMCG – Plano Municipal de Saneamento Básico de Campina Grande (2015). Disponível em: 

<https://sites.google.com/site/planodesaneamentocampinagrande/>. Acesso: Junho de 2022. 

RÊGO, Janiro Costa; ALBUQUERQUE, José do Patrocínio Tomaz; RIBEIRO, Márcia Maria Rios. Uma 

análise da crise de 1998-2000 no abastecimento d’água de Campina Grande-PB. 2000, Natal: [s.n.], 2000. p. 

10. 

RÊGO, Janiro Costa; GALVÃO, Carlos de Oliveira; ALBUQUERQUE, José do Patrocínio Tomaz. 

Considerações sobre a gestão dos recursos hídricos do Açude Epitácio Pessoa – Boqueirão na bacia 

hidrográfica do Rio Paraíba em cenário de vindouros anos secos. 2012, [S.l: s.n.], 2012. p. 9. 

RUFINO, I. A. A., DJORDJEVIC, S., BRITO, H. C., ALVES, P. B. R. Multi-Temporal Built-Up Grids of 

Brazilian Cities: How Trends and Dynamic Modelling Could Help on Resilience Challenges?. Sustainability, 

v. 13, n. 2, p. 748, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/su13020748. 

SANTOS, K. A.; RUFINO, I. A. A.; BARROS FILHO, M. N. M. Impactos da ocupação urbana na 

permeabilidade do solo: o caso de uma área de urbanização consolidada em Campina Grande – PB. Eng 

Sanit Ambient, v. 22, n.5, 2017, p. 943-952. 

SANTOS, M. A urbanização brasileira. 5 ed., 1 reimpr. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 

2008. 

SEMANÁRIO OFICIAL DE CAMPINA GRANDE (2021). Separata do Semanário Oficial: edição especial. 

Decreto n.º 4.599/2021: Dispõe sobre a instituição do processo de revisão do Plano Diretor de Campina 

Grande e dá outras providências. Prefeitura Municipal de Campina Grande. 

SNIS –Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Série Histórica). Disponível em: 

<http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica>. Acesso: Junho de 2022. 

SOUZA, T. R. Lugar de origem, lugar de retorno: a construção dos territórios dos migrantes na Paraíba e 

São Paulo. Tese de doutorado - Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2015. 

SOUZA, C. M.; Z. SHIMBO, J.; ROSA, M. R.; PARENTE, L. L.; A. ALENCAR, A.; RUDORFF, B. F. T.; 

HASENACK, H.; MATSUMOTO, M.; G. FERREIRA, L.; SOUZA-FILHO, P. W. M.; DE OLIVEIRA, S. 

W.; ROCHA, W. F.; FONSECA, A. V.; MARQUES, C. B.; DINIZ, C. G.; COSTA, D.; MONTEIRO, D.; 

ROSA, E. R.; VÉLEZ-MARTIN, E.; et al. Reconstructing Three Decades of Land Use and Land Cover 

Changes in Brazilian Biomes with Landsat Archive and Earth Engine. Remote Sensing, v. 12, n. 17, p. 2735, 

25 ago. 2020. 

TACOLI, C.; MCGRANAHAN, G.; SATTERTHWAITE, D. Urbanization, rural–urban migration and 

urban poverty. WORLD MIGRATION REPORT 2015, International Organization for Migration.  

 

 

https://sites.google.com/site/planodesaneamentocampinagrande/
https://doi.org/10.3390/su13020748

