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QUALIDADE DE VIDA: uma estimativa para os municípios baianos, ano de 2010. 

 
 

RESUMO 

 
 

Esta pesquisa trata das questões relacionadas à Qualidade de Vida (QV), sendo que 
o objetivo é propor Índices Relativos de Qualidade de Vida (IRQV) para os municípios 
do Estado da Bahia, para o ano de 2010, cujo propósito foi integrar as dimensões: 
econômicas, sociais e ambientais. Para a elaboração dos IRQVs, optou- se pela 
técnica da estatística multivariada e análise fatorial. Desta forma, identificaram-se os 
domínios e as variáveis representativas das três dimensões. O primeiro estágio da 
estimativa seguiu a proposta de Cardoso e Silva (2015), o segundo priorizou 
incorporar domínios e variáveis que pudessem refletir outras dimensões da qualidade 
de vida em termos de metodologias internacionais, como a de Kõrreveski (2009) e 
Rahman et al (2005); essas por sua vez limitaram-se a disponibilidade de dados 
oficiais na escala municipal. A finalidade desta pesquisa foi analisar a qualidade de 
vida dos municípios da Bahia de forma a incorporar aspectos mais amplos da vida de 
seus habitantes, sendo que a partir dos resultados dos IRQVs foi possível ordenar de 
forma hierárquica os municípios de acordo com valor auferido no índice, além de 
realizar uma comparação com os níveis auferidos pelo IDHM, o qual analisa apenas 
três dimensões (longevidade, renda e educação). Dos resultados obtidos, o município 
Salvador obteve o maior valor de IRQV, enquanto que os municípios de Lamarão e 
Pedro Alexandre auferiram os valores mais baixos de IRQVs. Além disso, o estudo 
sugeriu agrupar territorialmente os municípios para analisar a convergência e 
dispersão dos valores de IRQVs. 

 
Palavras-chave: Qualidade de vida. Índices. IDHM. Análise Fatorial. Territórios de 
Identidade. 



QUALITY OF LIFE: an estimate for the municipalities of Bahia, year 2010. 

 
 

ABSTRACT 

 
 

This research deals with issues related to Quality of Life (QoL), aiming to propose 
Relative Quality of Life Indexes (IRQV) for the municipalities of the State of Bahia, for 
the year 2010, whose purpose was to integrate the economic dimensions , Social and 
environmental. For the elaboration of IRQVs, the multivariate statistic technique was 
used, factorial analysis, in this way, domains and representative variables of the three 
dimensions were identified. The first stage of the estimate followed the  proposal of 
Cardoso e Silva (2015) and the second stage prioritized to incorporate domains and 
variables that could reflect other dimensions of quality of life in terms of international 
methodologies such as that of Körreveski (2009) and Rahman et al (2005), these in 
turn were limited to the availability of official data at the municipal scale. The purpose 
of this research was to analyze the quality of life of the municipalities of Bahia in order 
to incorporate broader aspects of the life of their inhabitants, in this sense, from the 
results of the IRQVs, it was possible to hierarchically order the municipalities according 
to the value obtained in the Index, in addition to comparing the levels obtained by the 
HDI, which analyzes only three dimensions (longevity, income and education). From 
the results obtained, the Salvador municipality obtained the highest IRQV value, while 
the municipalities of Lamarão and Pedro Alexandre obtained the lowest values of 
IRQVs. In addition, the study suggested territorially grouping the municipalities to 
analyze the convergence and dispersion of IRQVs values. 

 
Keywords: Indexes. Quality of life. IDHM. Factor analysis. Identity Territories. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As desigualdades de acesso à riqueza e as condições precárias de vida são 

características inerentes da evolução da sociedade capitalista. No entanto, através da 

fase industrial do capital, o crescimento acelerado e o capital  global intensificaram 

essa desigualdade, pois estes elementos mudaram a forma de organização da 

sociedade e seus respectivos padrões de vida. Assim, enquanto a geração de riqueza 

aumentava, acentuava-se a pobreza e as também desigualdades, comprometendo 

assim a qualidade de vida das pessoas. 

Em direção oposta, à explicação Malthusiana de identificar, no excesso do 

crescimento da população (da sociedade inglesa de inicio da Revolução Industrial) o 

obstáculo para o progresso e bem-estar da sociedade, o debate atual tende a 

identificar na distribuição da produção de bens e serviços a causa da diferença de 

bem-estar e/ou qualidade de vida das sociedades. A desigualdade de acesso aos 

benefícios do progresso técnico e econômico, ou seja, das condições dignas de 

moradia, saúde, educação, participação cidadã, cultura e lazer, exige da formulação 

de políticas públicas a consideração de outras dimensões das necessidades 

humanas, até mesmo das que são objeto de reivindicação de direitos da cidadania, 

em busca da melhoria de qualidade de vida. 

Os primeiros estudos sobre a qualidade de vida focaram principalmente as 

necessidades básicas, como a alimentação ou moradia, ou seja, questões 

relacionadas aos direitos mínimos a serem garantidos coletivamente (FEU, 2005). 

Assim, a integração das necessidades básicas com os aspectos sociais  e ambientais 

desafia os métodos de mensuração e de abrangência da noção qualidade de vida. 

Nos países desenvolvidos, os estudos sistematizados sobre qualidade de vida 

apareceram na década de 1950. Os avanços destes estudos concernem na integração 

dos aspectos sociais e ambientais, além dos meramente econômicos, 
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representados pelo produto interno bruto per capita, no debate sobre desenvolvimento 

do período de pós-guerra. 

Segundo Bache (2012) devido ao contexto de grandes desigualdades 

econômicas e sociais nas agendas políticas a nível internacional das décadas de 60 

e 70 abriu-se um novo espaço de debate sobre a categoria e mensuração da 

Qualidade de Vida. Nos países menos desenvolvidos, tais estudos deram-se posterior 

à década dos 70, em particular da América Latina, sendo que sua definição foi 

vinculada ao ideal de desenvolvimento (FIQUEIREDO, GUIDUGLI, 2003). 

Feu (2005) acrescenta que na década de 1960 o avanço do movimento 

ambientalista foi primordial. A introdução dessa outra dimensão foi explicada pela crise 

ambiental causada pela escassez relativa aos recursos naturais e as discussões em 

torno do conceito de desenvolvimento e progresso. Tal aspecto irá influenciar na 

definição de qualidade de vida, conceito central dos objetivos perseguidos pela gestão 

ambiental do desenvolvimento. No caso dessa argumentação, os problemas 

ambientais envolvem todos os aspectos que podem influenciar negativamente o bem-

estar social. 

Embora, o crescimento econômico até a década de 80 foi o critério fundamental 

para mensurar o desenvolvimento de uma sociedade, através da variável PIB, tal 

parâmetro ficou limitado, pois não permitia observar qual era o grau de 

desenvolvimento social, isto é, abordar as questões de equidade, justiça social e 

melhorias nas condições de vida da população, o que possibilitaria constatar um 

extraordinário aumento da pobreza e desigualdade das sociedades (FEU, 2005). 

Nas últimas décadas, as metas sobre o desenvolvimento da sociedade 

evoluíram, surgindo um frutífero debate sobre novos indicadores para representar o 

patamar de desenvolvimento atingido. Desta forma, observa-se uma evolução dos 

indicadores do Desenvolvimento: Bem-Estar, Bem-Estar subjetivo ou de Qualidade de 

Vida, Índice de Desenvolvimento Humano e mais atualmente o índice da Felicidade. 

Nesse sentido, variáveis das dimensões sociais se integram aos indicadores da 

dimensão econômica e ambiental. Tais indicadores são utilizados para estudar e 

mensurar os problemas de pobreza, desemprego, violência, condições de saúde, 

alimentação, transporte, educação, higiene e moradia, ampliando assim a noção de 

desenvolvimento, que serve de subsídio para a tomada de decisões sobre as políticas. 
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Uma nova visão sobre desenvolvimento das sociedades foi proposta por Sen 

(2000) e marcou uma mudança de paradigma na mensuração do bem estar e da 

qualidade de vida. Essa visão abordava que mercadorias e renda representam a base 

material do bem-estar das sociedades, mas dependem das circunstâncias pessoais e 

sociais. Assim duas categorias de análise surgiram para identificar o desenvolvimento 

das sociedades, propostas por Nussman & Sen (1993) os “funcionamentos” 

(functionings) e as “capacidades”. A primeira está relacionada com partes do estado 

de uma pessoa, especificamente das várias coisas que, ele ou ela, consegue ou está 

habilitado para fazer ou ser, ao dirigir sua vida, ou seja, as habilidades de cada 

indivíduo, sendo que a segunda – as funcionalidades – reflete o conjunto de 

combinações de funcionamentos que uma pessoa pode alcançar ou o que, ele ou ela 

pode vir a escolher dessa coleção de combinações. 

Dessa forma, pode-se avaliar o desenvolvimento da sociedade e 

consequentemente, a qualidade de vida por meio dessas categorias, sendo os termos 

de capacitação necessária para alcançar as funcionalidades, sejam estas básicas 

(saúde, educação, segurança, etc.) ou em termos de autorrespeito e integração social 

(participar da vida em comunidade). Nesse sentido, cabe analisar as diretrizes 

políticas e sociais quando existem privações dessas capacidades (SEN, 2000). 

Dessa forma, a noção de desenvolvimento é evolutiva, pois deriva da questão 

histórica e cultural isso irá se refletir na construção da definição e dos indicadores da 

noção Qualidade de Vida (QV), objeto de estudo da presente pesquisa. Integrar a 

evolução da noção de desenvolvimento e suas respectivas variáveis conduz a uma 

abordagem multidimensional complexa e também subjetiva, tal qual aponta Moreira 

(2004) ao afirmar que o conceito de qualidade de vida apresenta-se relacionando tanto 

aos aspectos quantitativos quanto a percepções subjetivas. 

Esta maneira de definir a QV não sobrepõe os importantes aspectos 

quantitativos (renda, moradia, nível de instrução), mas amplia a noção considerando 

os fatores subjetivos. Esta abrangência inclui a percepção do que cada um considera 

como melhor ou pior. Tal subjetividade está atrelada a aspectos concretos como a 

condição social de cada cidadão e o nível de desenvolvimento de cada sociedade. 

A Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 1946 no período pós- 

guerra, tem como objetivo melhorar os níveis de bem-estar ou qualidade de vida e 
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contribuir para elevação do nível de desenvolvimento das sociedades. Foi a partir dos 

estudos da ONU que se iniciaram análises mais sistematizadas e estudos para 

melhoria das condições de vida da população. 

A ONU destaca na sua análise o aspecto individual desta categoria relacionada 

à satisfação do cidadão no que tange ao acesso à alimentação, aos serviços de saúde, 

seguro de vida, ao conhecimento, às boas condições de trabalho, à segurança contra 

o crime e violência física, ao lazer e à participação nas atividades econômicas, 

culturais e políticas, ou seja, destacam a capacidade dos indivíduos em ter acesso 

aos “funcionamentos”. 

A QV torna-se compreendida, portanto, como um bem imprescindível para a 

satisfação das necessidades individuais e coletivas. A ideia de necessidade expressa 

nesse contexto não abrange apenas aspectos econômicos, já que ficou provado que 

promover apenas a geração de riqueza não trará do mesmo modo a equidade social 

(FERREIRA, 1995). 

Assim, o presente trabalho visa estudar os níveis de Qualidade de vida dos 

municípios da Bahia sob análise das variáveis que compõe a QV e sob análise 

também da criação de um índice de qualidade de Vida por meio da técnica de análise 

fatorial. 

O processo de crescimento e desenvolvimento econômico do Brasil emergiu de 

forma contundente no período de 1950 a partir do fenômeno da rápida 

industrialização, principalmente na área do sudeste do Brasil, em que se concentraram 

os maiores investimentos. Nesse cenário, aumenta-se um fluxo migratório para essa 

região, principalmente das áreas rurais e da Região Nordeste, que sofria com secas 

em partes da região e falta de empregos. Todavia, os grandes centros urbanos foram 

o destino de tais deslocamentos, e isso contribuiu para o aumento da pressão 

demográfica sobre uma infraestrutura básica, a qual não acompanhou tal fenômeno, 

essas condições influenciaram as desigualdades sociais e econômicas no acesso aos 

bens e serviços da cidade e da qualidade de vida (ALVES; ALVES, 2013). 

De forma análoga, no Estado da Bahia o processo de urbanização ocorreu de 

forma desigual no território baiano, privilegiando algumas regiões do Estado, como a 

Região Metropolitana de Salvador. Em 1970, devido as políticas de desenvolvimentos 

do Estado, a economia baiana diversificou suas atividades econômicas com a criação 

de polos industriais na região metropolitana. Nesse 
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contexto, se inicia um intenso fluxo de migração em busca de melhores condições de 

vida, advindo das regiões interioranas do Estado, não somente para região 

metropolitana de Salvador, mas também para outras regiões do país (ALVES; ALVES, 

2013). Logo outras cidades vieram a sediar investimentos produtivos, pois essa nova 

localização das atividades econômicas industriais também provocou movimentos 

migratórios justificados pela procura de emprego e melhoria da qualidade de vida. 

Porém, em ambos os casos, a infraestrutura e os serviços básicos não acompanharam 

as novas necessidades surgidas pela mudança demográfica. 

Leda (2009) associa o padrão de crescimento econômico da década dos 90 até 

os dias atuais, caracterizado pela segmentação regional da economia e da produção 

de uma heterogeneidade territorial e social, que é resultante de um processo de 

urbanização distinto e segregador. Além disso, esse contexto é intensificado pela 

integração da Bahia às dinâmicas do comercio mundial, a exemplo da ampliação do 

agribusiness brasileiro em porções do território baiano. 

Embora, as políticas públicas venham incentivando o crescimento e 

desenvolvimento econômico da Bahia, no caso da expansão da fronteira agrícola, 

obras de infraestrutura logística, dentre outros, poucos são os estudos que persigam 

averiguar qual é a situação da qualidade de vida da população baiana. Tal questão é 

contemplada pela Constituição Federal de 1988, que garante que a ordem social  tem 

como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça social para 

a sua população, então cabe ao Estado, nesta definição, promover o bem-estar social, 

e, portanto trata-se de uma questão pública e coletiva. 

Diante do exposto, surge o problema desta pesquisa: Qual o nível de Qualidade 

de vida para os municípios baianos? Para responder a tal pergunta, este trabalho teve 

como objetivo geral: estimar os níveis de qualidade de vida dos municípios da Bahia, 

através das variáveis sociais, econômicas e ambientais, para ano de 2010. Para isso, 

os objetivos específicos foram: a) Realizar uma revisão bibliográfica sobre as 

abordagens e mensuração da Qualidade de Vida; b) Identificar os domínios e as 

variáveis para determinar os níveis de Qualidade de vida; c) Caracterizar a Bahia 

segundo os domínios que compõem a QV; d) Criar Índices Relativos de Qualidade de 

Vida e mapeá-los no território baiano. 

O IDH-Municipal (IDHM) é o único indicador utilizado de forma geral para 

mensurar o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade. Apesar deste se constituir 
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como superior ao indicador PIB per capita, mostra-se ainda limitado, pois agrega 

apenas três dimensões, a saber: renda, educação e saúde. Nesse sentido, a 

importância desse estudo se faz presente, pois o mesmo pretende criar um índice 

relativo de qualidade vida (IRQV) que englobe mais aspectos/domínios do que o 

IDHM, tais como: segurança, cultura, esporte, bem-estar emocional, vulnerabilidade e 

participação na sociedade, o qual realmente possa detectar a qualidade de vida dos 

municípios baianos. Tal índice pode se constituir numa ferramenta de análise que 

pode ser utilizada para captar os níveis de qualidade de vida de uma região ou 

município, como é o caso do presente estudo, colaborando na formulação de políticas 

públicas que melhorem a qualidade de vida da população. 

O presente trabalho está estruturado em sete seções, dentre as quais esta 

introdução está inserida, sendo que a próxima seção apresenta a revisão de literatura 

que sustenta a pesquisa e na terceira explicita-se as metodologias adotadas para 

análise e construção dos índices de qualidade e vida. A quarta, quinta e a sexta seção 

descreve e debate todos os resultados obtidos a partir dos objetivos propostos. Por 

último, sétima seção deste estudo são apresentadas as considerações, bem como as 

recomendações do estudo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 
2.1 A evolução do conteúdo da noção de desenvolvimento 

 

O desenvolvimento é um termo que ao longo do tempo tem despertado os diversos 

interesses e significados. Inicialmente, segundo Aguiar (2011) este termo foi usado de 

forma pioneira biologia e na medicina, na questão da reprodução animal, vegetal e 

humana, em que se observavam as transformações dos seres vivos ao longo de sua 

vida. Dessa forma, se associou a noção de desenvolvimento a melhoria, o que 

resultaria em uma evolução ou avanço. Porém, no século XX, o conceito de 

desenvolvimento passou a ser incorporado no campo das ciências sociais, 

principalmente na economia, que implicou no surgimento do termo desenvolvimento 

econômico, o qual é amplamente utilizado na política para mostrar as mudanças na 

questão humanas, sociais e econômicas. 

Moretto e Giacchini (2002) aborda que a ideia de desenvolvimento sempre esteve 

presente nas diferentes abordagens dos estudiosos das ciências econômicas, no 

entanto, a Teoria do Desenvolvimento surgiu, de fato, após a Segunda Guerra 

Mundial. Nesse contexto, argumenta-se que inicialmente os estudos sobre 

desenvolvimento apresentaram-se basicamente em três períodos, o primeiro, refere-

se até a década de 1950 em que desenvolvimento era igual a crescimento, não existia 

nenhum tipo diferenciação, os dois conceitos eram tidos como sinônimos. 

O segundo período refere-se a década de 1950 a 1990, logo após a segunda 

guerra mundial começa a surgir uma nova teoria de desenvolvimento, defendida  pela 

corrente cepaliana, em que se observa que crescimento não é igual a 

desenvolvimento. A CEPAL começou observar a questão ambiental diante do 

crescimento, nesse sentindo, diagnosticou que a pobreza e a desigualdade, tanto no 
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meio urbano como rural, apresentava uma estreita relação com meio ambiente e sua 

degradação (CEPAL, 1991). 

Nesse mesmo contexto, o PNUD, órgão da ONU, a partir da noção de que 

crescimento econômico não era garantia de equidade social, começa a iniciar os seus 

estudos em torno do conceito de desenvolvimento humano. Pois, o único parâmetro 

até a década de 80 para avaliar bem estar e desenvolvimento de uma sociedade era 

o PIB, ou seja, o crescimento econômico, porém este mostrou-se limitado, pois não 

conseguia observar as questões sociais, pelo contrário o que se observava era um 

aumento da riqueza acompanhado da pobreza e desigualdades. 

Dessa maneira, começa a se observar que crescimento econômico não era 

garantia de desenvolvimento e nem melhoria dos níveis de vida, tal como aponta 

Furtado (1983) ao distinguir os conceitos de crescimento econômico e 

desenvolvimento. Este autor aborda que o conceito de desenvolvimento  compreende 

a ideia de crescimento, e a supera, pois aborda fatores como a diversidade das formas 

sociais e deve satisfazer às múltiplas necessidades de uma coletividade, enquanto, o 

crescimento deve ser reservado para exprimir apenas a expansão da produção real 

no conjunto econômico. Assim, é possível inferir que o crescimento econômico não 

necessariamente seja capaz de garantir o desenvolvimento, ou seja, pode existir 

crescimento econômico sem que haja uma melhora na qualidade de vida da 

população. 

Nesse sentindo, observou-se a necessidade de criação de índice que sintetizasse 

as questões sócias e pudesse avalia-las. Dessa forma, o paquistanês Mahbuh Ul Haq 

aliado com o indiano Amartya Kumar Sen passam a trabalhar na construção do IDH e 

na avaliação do grau de desenvolvimento de países a partir deste índice, gerando 

relatórios de desenvolvimento humano, os quais incidem na influência na criação de 

políticas públicas (AGUIAR, 2011). É nesse contexto, que o terceiro período se 

desenvolve, ou seja, a partir da década de 90, nessa época o IDH passa ser 

amplamente utilizado como ferramenta de análise de desenvolvimento e bem-estar. 

Além disso, ainda nesse prisma, começa a surgir o conceito de desenvolvimento 

sustentável, que a visão mais atual, esse por sua vez é entendido como conceito mais 

amplo em que agrega dimensões produtivas, social e ambiental. A ideia principal 

nesse conceito é aliar o crescimento econômico juntamente com o equilíbrio ambiental 

e melhoria das nas questões  sociais, para que assim obtenha-se um desenvolvimento 

sustentável. 



21 
 

 
 

 
Uma nova visão sobre desenvolvimento das sociedades foi proposta por Sen 

(2000) e marcou uma mudança de paradigma na mensuração do bem estar e da 

qualidade de vida. Essa visão abordava que mercadorias e renda representam a base 

material do bem-estar das sociedades, mas dependem das circunstâncias pessoais e 

sociais. Deste modo, Sen argumenta que a ideia de desenvolvimento se refere ao 

alargamento das capacidades humanas, que é um tipo de liberdade, isto é, a liberdade 

substantiva de realizar combinações alternativas de funcionamentos (ou menos 

formalmente expresso, a liberdade para ter estilos de vida diversos, ou seja, não existe 

um padrão dominante e/ou homogêneo de capacidade ou liberdade). 

Souza et al (2014) observa uma relação entre o conceito de desenvolvimento 

baseado na visão de Sen, com o de Celso Furtado (1983), o qual afirmava que o 

desenvolvimento está diretamente relacionado com a questão das realizações das 

potencialidades humanas, ou seja, o desenvolvimento ocorre quando o indivíduo 

expande sua capacidade criativa nas técnicas produtivas e na formulação de valores 

existenciais, essa expansão conduzirá um autoconhecimento, o qual trará 

consequências tanto no aspecto material como no subjetivo. O que se observa entre 

esses dois conceitos, seja no aspecto da expansão das potencialidades desenvolvidas 

por Furtado ou nas Capacidades por Sen, é que a base do conceito de 

desenvolvimento é a dimensão humana e social. 

Além disso, Crocker (1993) aponta que Sen em conjunto com Nussbaum 

elaboraram uma estrutura normativa para compreender o desenvolvimento, de um 

ponto de vista mais moral do que com foco na utilidade, bens primários ou 

necessidades humanas. Essa concepção tem como base a filosofia da tradição 

aristotélica/marxista e da concepção da existência e do florescimento humano. 

Esses dois teóricos procuraram discutir os problemas sociais que emergem do 

desenvolvimento, principalmente o econômico. Dessa forma, a primeira contribuição 

deles foi sobre o conceito de desenvolvimento, que critica as teorias fundamentadas 

nos aspectos valorativos do crescimento do PIB per capita, pois segundo eles essas 

são somente meios, e para a compreensão de outros assuntos diversos. Esses 

assuntos diversos referem-se ao "bem-estar", à "qualidade de vida" e ao "padrão de 

vida". Por isso, os autores definem o seguinte conceito para o desenvolvimento: 
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O desenvolvimento tem por objetivo último melhorar os tipos de vida que 
seres humanos estão vivendo. Tanto em teoria quanto na prática, em 
consequência, o desenvolvimento deve ser definido em relação àquilo que 
seres humanos podem e devem ser e fazer. Sen e Nussbaum empregam o 
termo "efetividades" ("functionings") para designar esses modos de ser e 
atividades. O que é, então, o desenvolvimento? Eles respondem: a promoção 
de certas efetividades humanas e a expansão das capacidades humanas de 
efetivar essas formas de existência e de atividade (CROCKER, p.3). 

 

A capacidade discutida representa a habilidade ou potencial para adquirir certa 

efetividade ou funcionamento, isto é, o que o indivíduo consegue fazer com os bens 

que estão disponíveis e a “capacidade como as oportunidades reais, as possíveis 

efetividades valiosas ou as liberdades efetivas de realizar”. 

Sendo assim, as capacidades e efetividades não estariam determinadas à 

inserção em processos sociais, econômicos e políticos, pois colocam as capacidades 

e efetividades em um contexto mais amplo, dependente de uma escolha pessoal e 

particular (NUSSBAUM; SEN, 1993). 

Assim segundo visão desses autores, duas categorias de análise surgiram para 

identificar a questão do desenvolvimento, dessa forma, pode-se avaliar o 

desenvolvimento da sociedade e consequentemente, a qualidade de vida por meio 

dessas categorias, sendo os termos de capacitação necessária para alcançar as 

funcionalidades, sejam estas básicas (saúde, educação, segurança, etc.) ou em 

termos de auto-respeito e integração social (participar da vida em comunidade). Nesse 

sentido, cabe analisar as diretrizes políticas e sociais quando existem privações 

dessas capacidades (SEN, 2000). 

Dessa forma, a noção de desenvolvimento não é estática, mas sim histórica e 

cultural. Ao longo do tempo, o conceito de desenvolvimento apresentou diferentes 

interpretações, principalmente nos últimos sessenta anos, porém, nessa trajetória o 

conceito evolui, ao agregar não somente a questão econômica, mas o social, humano, 

sustentável, etc. Entretanto, o que é importante observar é que este vai continuar a 

evoluir, porém, o ideal é que este consiga exprimir a questão do bem – estar e 

qualidade de vida de forma satisfatória (AGUIAR, 2011). 

O IDH apesar de ser um avanço em relação ao PIB ainda é limitado para analisar 

a QV, pois esta ao integrar a evolução da noção de desenvolvimento e suas 

respectivas variáveis conduz a uma abordagem multidimensional complexa e também 

subjetiva, tal qual aponta Moreira (2004) ao afirmar que o conceito de 
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qualidade de vida apresenta-se relacionando tanto aos aspectos quantitativos quanto 

a percepções subjetivas. 

Assim, a partir desse enfoque no conceito sobre desenvolvimento torna-se nítido 

como a qualidade de vida é parte integrante desse conceito, assim, o próximo tópico 

tem como foco analisar a evolução do conceito da QV. 

 
2.2 A gênese da Qualidade de Vida (QV) 

 

É corriqueiro encontrar em pesquisas científicas abordagens e critérios 

diferentes para definir a qualidade de vida (QV), e essa diversidade está atrelada a 

uma gama de aspectos correlacionados ao grau de desenvolvimento da sociedade. 

De acordo com o dicionário Aurélio (2015), qualidade de vida é um conjunto de 

condições que promovem o bem-estar, tanto de forma individual quanto coletiva. Esse 

Bem-Estar é garantido por lei e a Constituição Federal de 1988 garante que a ordem 

social tem como base o primado do trabalho, e assim, como objetivo o bem- estar e a 

justiça social, para a sua população. Sendo assim, nessa definição, cabe ao Estado 

promover bem-estar social, portanto, trata-se de uma questão pública e coletiva. 

Segundo Guimarães (2005), desde os períodos mais antigos da história a 

qualidade de vida tem chamado atenção, como é possível ver em passagens bíblicas 

e períodos da Grécia antiga, nos diversos relatos históricos de Platão e Plínio, por 

exemplo. No entanto, o cuidado acerca da qualidade de vida e meio ambiente emergiu 

com maior intensidade em meados do século XIX, devido as consequências iniciais 

da Revolução Industrial. 

Esse período de efervescência da indústria trouxe um cenário de pobreza, 

desigualdade social e econômica, péssimas condições de trabalho, altos índices de 

mortalidade infantil, concentração demográficas nos centros urbanos, degradação  do 

meio ambiente, entre outros agravantes. Dessa forma, nos anos 1800 diante de tal 

cenário, começaram a surgir políticas e ações de forma internacional, que visasse 

melhorar a qualidade de vida da população amenizando as problemáticas agravadas 

pela Revolução Industrial (GRIMARÃES, 2005). 

Dubos (1974) aponta que as obras dos médicos e sanitaristas, Max Von 

Pettenkoffer TheValue of Health to a City (o valor da Saúde para a cidade), em 1873, 
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e de Benjamin W. Richarson, Hygeia: A City of Health (A saúde da Cidade), em 1876, 

influenciou diretamente no desenvolvimento de programas, tais quais de: 

planejamento urbano, habitacional, de saneamento e meio ambiente. 

Tradicionalmente, o termo qualidade de vida era utilizado, de maneira geral, 

como ferramenta crítica às políticas que estimulavam o crescimento econômico 

desordenado, o qual impactava negativamente nas condições de vida e meio 

ambiente. A Qualidade de Vida (QV) tinha uma relação direta com a aquisição de bens 

materiais, ou seja, ela estava relacionada ao padrão de consumo. No entanto, após a 

Segunda Guerra Mundial devido à influência da ideologia do utilitarismo e do bem-

estar social, as políticas sociais passam a ser desenvolvidas sobre outro prisma, em 

termos de “felicidade”, “bem-estar” e “qualidade de vida” (SCATTOLIN, 2006). 

Apesar dos autores apresentados, neste trabalho, adotarem o termo qualidade 

de vida, Nogueira (2002) aponta que esse termo foi uma evolução de outros dois 

conceitos: bem-estar e bem-estar social, e o que QV é uma expressão mais atual 

adotada a partir dos anos 60. Dessa forma, a teórica faz uma reconstrução conceitual 

desde o que é um bem até agregação de bem-estar e depois, do bem-estar social até 

a qualidade de vida. Nesse sentido, para essa reconstrução, torna-se necessário 

analisar inicialmente o que é um bem segundo algumas correntes de pensamento que 

vão nortear a formulação do conceito de bem-estar e posteriormente, qualidade de 

vida. 

 

2.3 Correntes de pensamento que fundamentam a noção de bem 

 

Antes de abordar as noções de Bem-estar e Bem-estar social e qualidade de 

vida, é necessário analisar o conceito de Bem. Os estudos da Ciência Política de 

Aristóteles propõe o bem como inseparável do ser, e ainda de caráter relativo em 

relação à sociedade. Segundo o filósofo, “está claro que o bem não pode ser algo 

único e universalmente presente, pois se assim fosse não poderia ser predicado em 

todas as categorias, mas somente numa” (ARISTÓTELES,1991). 

Outro aspecto é o relacional, isto é, o bem existe em relação ao ser da 

sociedade, “se existe uma finalidade para tudo que fazemos, essa será o bem 

realizável mediante a ação; e, se há mais de uma, serão os bens realizáveis através 

dela”. Isso representa uma ideia mais terrena ou pragmática na concepção do que é 



25 
 

 
 

 
o bem, na ação, no agir, isto é, vinculado a função bem desempenhada. Por exemplo, 

o serviço do médico que desempenha o seu melhor, ou da competência dos atletas 

nos esportes olímpicos, pois o melhor desempenho está a serviço daquilo que seja o 

bem. 

Assim, o bem, no discernimento aristotélico, vincula-se à virtude e ao caráter 

do homem que o leva a fazer o bem, sendo a maior das virtudes a justiça. As normas 

da sociedade que preservam a justiça tendem a se associar a ações que perseguem 

o bem comum (ARISTÓTELES, 1991). 

Existem quatro correntes de pensamento sobre a noção de bem, segundo 

Nogueira (2002), e apresentam relação com o bem-estar: a utilitarista, focalizada em 

bens e serviços; a das necessidades básicas das capacidades e efetividades 

humanas, conforme a tabela 1. 

 
Tabela 1 - Noção de Bem 

Corrente Noção de Bem Pensadores 

Utilitarista Bens e Serviços 
J. Bentham e John Stuart 

Mill 

Teoria da Justiça e 

Equidade 

 
Direitos e liberdades 

 
John Rawls 

Capacidades Amplitude da liberdade Amrtya Sen 

Efetividades As funcionalidades do ser Nussman & Sen 

Fonte: Elaboração própria 

 
 

A visão utilitarista é uma doutrina baseada nos preceitos éticos derivada de 

uma escola filosófica nascida no século XVIII, e é desenvolvida por  dois economistas 

ingleses Jeremy Bentham e John Stuart Mill, que abordavam que o bem é o que é útil. 

Essa perspectiva influenciou o Estado do Bem-Estar, que compreende de 1945 a 

1975, momento histórico no qual foram desenvolvidas políticas sociais as quais se 

regiam pelos direitos da cidadania e pela democratização de bens e serviços em 

caráter coletivo (PEREIRA, 2010). 

Nesse período, as políticas sociais desenvolvidas eram baseadas em termos 

de “felicidade”, “bem-estar” e “qualidade de vida”, nessa perspectiva esses seriam 

avaliados: 

[...] a partir da quantidade de felicidade ou prazer obtidos, para o que se usa 
um cálculo como medida da utilidade maior ou menor da ação no desiderato 
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pretendido. Nessa perspectiva, se levadas às últimas consequências, as 
ações não valem em si mesmas e o bem não é avaliado como um fim, mas 
segundo as consequências que produz. A utilidade seria o aspecto central do 
bem-estar humano (PEREIRA, 2010, p. 3). 

 
Crocker (1993) aponta que na época associava o bem com a concepção de 

bens e mercadorias, a qual se encontra relacionada ao período do pós-guerra, 

momento no qual os economistas e os praticantes do desenvolvimento avaliavam o 

bem-estar e o desenvolvimento inicialmente pelas categorias de Renda, PIB e o 

crescimento econômico (bens e serviços). Isso implicava na hipótese de que a 

acumulação de bens e serviços poderia em consequência aumentar o bem estar da 

sociedade. 

A perspectiva focalizada em bens, logo foi criticada e discutida pelo filósofo 

norte americano John Rawls (1920-2002), um dos principais teóricos da democracia 

liberal,que 1971 mostrou uma outra vertente no campo ético, ao publicar sua Teoria 

da Justiça, ele apontava que existia uma diversidade de ideias sobre o que é bem nas 

atuais sociedades democrática, e que: 

 
[...] e que a justiça e o bem-estar somente podem ser aquilatados a partir de 
um hipotético consenso prévio, que obedeceria a alguns princípios, com a 
primazia da liberdade sobre os demais. As desigualdades deveriam ser 
regulamentadas de tal modo que ocorra o máximo de benefício aos menos 
favorecidos, desde que se respeite o princípio maior (RAWLS, 1997, p.4). 

 

Sendo assim, Rawls distingue o bem-estar individual partindo da premissa do 

conceito de “bens primários sociais”, os quais são um conjunto de aspectos como: 

direitos e liberdades, prerrogativas e oportunidades, renda e riqueza, autorrespeito,  o 

tempo de lazer e ausência de dor física. Por conseguinte, esse conjunto de bens se 

tornaria desejáveis para qualquer cidadão. 

Outras contribuições diversas são de Nussbaun e Sen (1993) que reconhecem 

que o desenvolvimento não ocorre sem a prosperidade material e que o indivíduo 

necessita de bens para ter uma boa vida. Abstraindo-se da questão materialista do 

consumo, esses autores formulam algumas críticas. A primeira é em relação aos bens 

e mercadorias, que só podem ser valorizados se realmente contribuírem para o bem-

estar dos indivíduos. 

Outro aspecto é que esses bens podem ser benéficos para uns indivíduos e 

prejudiciais para outros, como também pode melhorar bastante o bem-estar de uns, 

mas para outros nem tanto. Os autores também alegam a necessidade de análises 
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sobre as diferenças culturais e no plano psicológico, ou seja, verificar como esses 

aspectos podem influenciar nas atitudes e comportamentos. 

Fundamentado nos estudos e iniciativas da Organização das Nações Unidas 

(ONU) NOGUEIRA (2002), reporta-se à questão do bem e do bem-estar relacionados 

à visão das necessidades básicas, a qual associa-se a preocupação do 

desenvolvimento a nível internacional nas décadas de 70 e 80. No período pós- guerra 

observou-se um contexto de grande desigualdade social e econômica, mortes, miséria 

e cidades em ruínas, problemáticas as quais suscitaram os estudos sobre melhores 

condições de vida, que pudessem desenvolver o bem-estar da população com mais 

efetividade. Por conseguinte, em 1945 foi criada a foi criada a Organização das 

Nações Unidas (ONU), a qual tinha como objetivo melhorar os níveis de bem-estar ou 

qualidade de vida e contribuir para elevação do nível de desenvolvimento das 

sociedades. 

No entanto, até a década de 70 a principal referência para mensurar o 

desenvolvimento era o PIB, e a partir desse período percebeu-se que esse parâmetro 

não era suficiente para compreender o conceito de desenvolvimento como um todo 

(SIEDENBERG, 2003). 

Dessa forma, a partir das pesquisas da ONU, é reconhecida nessa época, a 

necessidade de analisar a relação dos indicadores econômicos e informações sobre 

indicadores sociais, que são conjuntos de aspectos associados às necessidades 

básicas de cada indivíduo (OLIVEIRA, 2002), tais como: saúde, educação, habitação, 

transporte, alimentação, lazer, etc. 

É perceptível, nesse contexto, que a ideia de bem-estar apontada na terceira 

tendência se desenvolve. Nesse sentido, Nogueira (2002) aborda que a concepção 

de necessidade surge pela falha de satisfazer as necessidades de cunho material, em 

um cenário predominantemente econômico. Nessa perspectiva, as necessidades 

básicas seriam o critério para avaliar o bem-estar humano e o desenvolvimento, que 

segundo o autor apontado, seria a principal base para a corrente teórica da QV. 

Nussbaun e Sen (1993) apesar de reconhecerem um avanço dessa tendência 

em relação à utilitarista e a focalizada em bens, e reconhecendo também, que a 

satisfação das necessidades básicas apenas são um dos aspectos do bem-estar 

humano, os autores apresentam cinco críticas a essa abordagem: 
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 A primeira é a debilidade de fundamentos que apresenta, sem uma noção 

definida de necessidades, o que pode ocasionar uma tendência para o 
utilitarismo, ou para os bens e mercadorias.

 A segunda crítica é a tendência à focalização em bens e mercadorias ao se 
buscar a satisfação das necessidades. Assim, por exemplo, a necessidade 
humana de lazer passou a ser substituída pelo foco no lazer em si, 
transformando-o em mercadoria no momento da operacionalização.

 Uma terceira crítica, que se assemelha à referida ao utilitarismo, se situa no 
plano dos convencionalismos sociais ou diferenças culturais. Há uma 
variação cultural das necessidades, que transitam de um plano de 
necessidades básicas para necessidades socialmente definidas,  assumindo, 
assim, um componente histórico e cultural.

 A quarta objeção é a que se refere a necessidades básicas ou a mínimos 
quantitativos de bens. Poder-se-ia ainda argumentar que esta visão é 
quantitativa e que apenas classificam de modo rudimentar, os estágios de 
bem-estar ou desenvolvimento econômico-social. Tal classificação levaria a 
isenção de responsabilidade com a melhoria das condições de vida, tanto por 
parte do governo como das pessoas que tem suas necessidades satisfeitas, 
assim que as demais chegassem a um patamar mínimo.

 A quinta e última crítica de Sen se refere à passividade do conceito de 
necessidade. Afirma que o foco em necessidades sinaliza para uma posição 
de não agentes, de dependentes e de incapacidade de escolhas (NUSSBAN; 
SEN,1993).

 

A última visão desse conjunto de tendências é das capacidades e 

efetividades/funcionamentos, desenvolvida pela filósofa Martha Nussbaum e a 

economista Amartya Sen, que analisaram o bem-estar, a qualidade de vida e o padrão 

da vida humana em consonância com o crescimento e o desenvolvimento econômico. 

Tal abordagem enfocou o bem-estar humano a partir das noções: 1) da capacidade e 

2) da efetividade (NUSSBAUN; SEN, 1993). 

Esta última noção de raízes distintas das aristotélicas, reflete as várias coisas 

que uma pessoa pode considerar valioso fazer ou ter, já a capacidade de uma pessoa 

consiste nas combinações alternativas de funcionamentos cuja realização é factível 

para ela. Deste modo, Sen argumenta que a capacidade é um tipo de liberdade, isto 

é, a liberdade substantiva de realizar combinações alternativas de funcionamentos (ou 

menos formalmente expresso, a liberdade para ter estilos de vida diversos, ou seja, 

não existe um padrão dominante e/ou homogêneo de capacidade ou liberdade) (Sen, 

2000, p.95). 

Crocker (1993) aponta que Sen e Nussbaum estão elaborando uma estrutura 

normativa para compreender o desenvolvimento, de um ponto de vista mais moral do 

que com foco na utilidade, bens primários ou necessidades humanas. Essa concepção 

tem como base a filosofia da tradição aristotélica/marxista e da concepção da 

existência e do florescimento humano. 
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Esses dois teóricos procuraram discutir os problemas sociais que emergem do 

desenvolvimento, principalmente o econômico. Dessa forma, a primeira contribuição 

deles foi sobre o conceito de desenvolvimento, que critica as teorias fundamentadas 

nos aspectos valorativos do crescimento do PIB per capita, pois segundo eles essas 

são somente meios, e para a compreensão de outros assuntos diversos não são muito 

adequados. Esses assuntos diversos referem-se ao "bem- estar", à "qualidade de 

vida" e ao "padrão de vida". Por isso, os autores definem o seguinte conceito para o 

desenvolvimento: 

 
O desenvolvimento tem por objetivo último melhorar os tipos de vida que 
seres humanos estão vivendo. Tanto em teoria quanto na prática, em 
consequência, o desenvolvimento deve ser definido em relação àquilo que 
seres humanos podem e devem ser e fazer. Sen e Nussbaum empregam o 
termo "efetividades" ("funetionings") para designar esses modos de ser e 
atividades. O que é, então, o desenvolvimento? Eles respondem: a promoção 
de certas efetividades humanas e a expansão das capacidades humanas de 
efetivar essas formas de existência e de atividade (CROCKER, p.3). 

 
A capacidade discutida representa a habilidade ou potencial para adquirir certa 

efetividade ou funcionamento, isto é, o que o indivíduo consegue fazer com os bens 

que estão disponíveis e a “capacidade como as oportunidades reais, as possíveis 

efetividades valiosas ou as liberdades efetivas de realizar”. 

Sendo assim, as capacidades e efetividades não estariam determinadas à 

inserção em processos sociais, econômicos e políticos, pois colocam as capacidades 

e efetividades em um contexto mais amplo, dependente de uma escolha pessoal e 

particular (NUSSBAUN; SEN, 1993). Após explanação do que é um bem, pode-se 

agora compreender a evolução dos conceitos: bem-estar, bem- estar social e 

Qualidade de vida. 

 
2.4 Evolução do conceito de Bem-Estar e Bem-Estar Social 

 

As obras dos economistas clássicos anteriores à Arthur Cecil Pigou 

identificavam a ciência econômica como a ciência da Acumulação de Riqueza, mas 

esse economista identificou a Economia, em sua obra Economics of Wellfare, com a 

maximização da renda, integrando ao conceito do tamanho da renda nacional as 

questões de sua distribuição e estabilidade. Numa perspectiva crítica argumentou que 

o sistema de liberdade (ajuste automático pelas forças de mercado) não 
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pressupunha a maximização da riqueza ou do Bem Estar Wellfare da sociedade e que 

uma má distribuição da renda afetaria grandes porções da população. 

O Bem Estar para este economista é uma noção complexa, que além de se 

preocupar com as determinantes que afetam a estimativa e/ou mensuração do 

tamanho da riqueza, há outros componentes não econômicos ou em decorrência da 

atividade econômica, tais como o estado de consciência sobre o bem estar. Todavia 

o autor assinala os obstáculos para alcançar o Bem Estar social estar vinculado à 

desigual distribuição, o que cria barreiras de acesso (PIGOU, 2013). Na sua obra ele 

discutiu a importância do apoio governamental para pessoas de classe sociais mais 

baixas e o impacto disso sobre suas vidas e sobre o orçamento do Estado. 

No entanto, assim como Pigou, outros economistas abordaram o tema, 

entretanto, relegando o conceito simplesmente a termos econômicos. Porém, com o 

passar do tempo, esse conceito foi desenvolvido em outra proporção, Forton (1974), 

já tece algumas críticas sobre esse aspecto, pois ele afirma que o bem-estar não pode 

ser limitado a uma grandeza mensurável, pois abrange outras grandezas além de 

renda, que podem ser históricas, culturais, sociais, etc. Desse modo, 

 
Segundo as diversas opiniões, as tentativas de definição e observação de 
conteúdos, verifica-se que o termo bem-estar possui um complexo e extenso 
conteúdo no que concerne ao Bem-Estar como meta e instrumento do 
desenvolvimento, onde o homem é o criador de seu próprio destino social e 
onde, como membro da sociedade, deve considerar-se não só como 
beneficiário do bem-estar como também, ao mesmo tempo, implementador 
do mesmo. Dentro desta complexidade, podemos concluir que o bem-estar é 
uma aspiração dos povos e dos indivíduos baseada na satisfação equitativa 
das necessidades em todos os setores; biológico, bio- fisiológico, material, 
intelectual, técnico, espiritual, moral e cultural, e por último social (FORTON, 
1974). 

 

Nesse sentido, a partir dessa nova concepção sobre bem estar, em 1978 na 

Conferência do International Councilof Social Welfare, apresentou-se os seguintes 

elementos que integra o tema como: bem-estar fisiológico e material, através da 

satisfação das necessidade básicas (alimentação, moradia, vestuário, etc.); 

segurança em todos os seus aspectos; saber; as possibilidades de comunicação 

humana (amizade, amor, inserção na vida em comunidade); a liberdade de circulação, 

de expressão e liberdade-autonomia nas diversas atividades; trato com respeito e 

dignidade, com igualdade e equidade; 

Nessa perspectiva, observa-se que esse conceito de bem-estar vai além de 

aspectos restritamente quantitativos, como renda, mas também às questões 
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subjetivas das realizações individuais de cada ser humano, assim como afirma 

Amartya Sem, ao abordar o conceito de bem-estar, permeado entre duas esferas: ao 

aspecto do bem-estar e ao aspecto da condição de agente do bem-estar. O autor diz 

que: 

O primeiro abrange as realizações e oportunidades do indivíduo no contexto 
de sua vantagem pessoal, enquanto o segundo vai além e examina as 
realizações e oportunidades também em termos de outros objetivos e valores, 
possivelmente extrapolando a busca do bem-estar do próprio indivíduo (SEN, 
2000, p.74). 

 

 
Nogueira (2002) aponta que o termo bem-estar social aparece no final da 

década de 1940 e início dos anos 1950, pois nessa época a preocupação dos 

acadêmicos e políticos passava a ser a questão da vinculação do homem ao ambiente 

social. Nessa perspectiva, começa-se a perceber que o bem-estar não pode ser 

alcançado unicamente como condição individual, mas também social e dependente 

de uma intervenção do Estado. Por isso, o bem-estar social de forma global passa ser 

um objetivo e uma política a ser conduzida pelo Estado, no  contexto desta época. 

A conjuntura deriva-se de alguns aspectos históricos, como por exemplo, as 

consequências da Revolução Industrial que provocou diversas revoltas ao longo do 

século XIX, aumentando assim, a pressão social e a demanda por melhores condições 

de vida. Entretanto, as mudanças em termos sociais ainda eram mínimas. Sendo 

assim, foi apenas com a Grande Depressão que o economista inglês John Maynard 

Keynes fez proposições que contrariavam o liberalismo, o principal modelo econômico 

da época. Keynes criticou o modelo e propôs a crescente presença do Estado na 

economia, com o intuito de buscar o pleno emprego e elevar o bem-estar social, 

criando assim, a teoria keynesiana. 

Essa teoria foi responsável pela disseminação, em vários países, de políticas 

que tinham como objetivo elevar o nível de bem-estar da população, ampliando o nível 

de discussão em termos do papel do Estado na busca pelo emprego pleno e  do bem-

estar social. As ideias de Keynes, acompanhado pelos períodos do New Deal e do 

período pós II Guerra Mundial (1939-1945), que por sua vez trouxe um contexto de 

grande acirramento da desigualdade econômica e social, foi um marco essencial na 

adoção do Estado de bem-estar social (Welfare State). Mesmo sendo baseado na 

propriedade privada, o Estado apresentava um papel essencial na condução de 

políticas públicas e sociais. 
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Dessa forma, Gomes (2006, p.4) aponta que o Estado do bem-estar social 

surge como: 

 
[...] uma proposta institucional nova de um Estado que pudesse implementar 
e financiar programas e planos de ação destinados a promover os interesses 
sociais coletivos dos membros de uma determinada sociedade.  O objetivo, 
conforme Beveridge admitia (segundo Outhwaite e Bottomore, 1996:261-
262), era combater os cinco maiores males da sociedade: “a escassez, a 
doença, a ignorância, a miséria e a ociosidade”. 

 

O Estado do Bem-Estar torna-se compreendido como um conjunto de serviços 

e benefícios sociais, de caráter universal, desenvolvido pelo Estado com o objetivo de 

promover uma relação “equilibrada”, entre o avanço das forças de mercado e uma 

relativa estabilidade social, para que a sociedade possa usufruir de benefícios sociais. 

Dessa maneira, tenta-se garantir o mínimo de base material para a população e níveis 

de padrão de vida, no intuito de ter condições para enfrentar os efeitos da natureza 

desigual e excludente do capitalismo. O Estado do Bem-Estar se consolidou 

inicialmente nos países desenvolvidos como EUA e alguns da Europa (GOMES, 

2006). 

O surgimento do bem-estar social e a sua promoção passam a ser o enfoque 

das agendas públicas dos Estados Nacionais e Organismos Multilaterais, visto que, 

em 1945 foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU), inicialmente composta 

por 51 países, como objetivo de melhorar os níveis de bem-estar ou qualidade de vida, 

além disso, contribuir para elevação do nível de desenvolvimento das sociedades. A 

ONU desde a sua criação preocupa-se em desenvolver: 

 
[...] o crescimento e melhorar a qualidade de vida dentro de uma liberdade 
maior; utilizar as instituições internacionais para promoção do avanço 
econômico e social; conseguir cooperação internacional necessária para 
resolver os problemas internacionais de ordem econômica, social, cultural ou 
de caráter humanitário; e promover e estimular o respeito aos direitos 
humanos e as liberdades fundamentais de toda a população do globo, sem 
distinção de raça, credo, sexo, idioma ou cor (OLIVEIRA, 2002, p.4). 

 

Em 1946 por iniciativa da ONU elaborou-se o conceito de bem-estar social 

construído pela Organização Mundial da Saúde (OMS), qual aponta que: 

 
[...] um estado de bem-estar físico, mensal e social e não apenas a  ausência 
de determinados males sociais. O gozo de um nível de vida elevado é um 
direito fundamental de cada indivíduo, sem distinção de raça, religião, 
convicções sociais e econômicas [...] (SÉTIEN, 1993). 
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Desse modo, tanto as organizações nacionais como as internacionais, tendo 

em vista a ONU e a Organização Europeia para Cooperação Econômica (OCDE), 

passaram a considerar o bem-estar social além da perspectiva econômica, 

acentuando, sobretudo, o enfoque no bem-estar individual e comunitário, na 

autonomia e nos componentes de autorrealização (NOGUEIRA, 2002) 

A partir desse prisma, a ONU começou a formular uma equipe de pesquisa, a 

qual pudesse estudar o tema, no intuito de descobrir métodos mais indicados para 

avaliar e comparar os níveis e padrões de vida, a fim de substituir o PNB, por averiguar 

que esse não era insuficiente para avaliação das questões sociais (OLIVEIRA, 2002). 

Dessa forma, percebe-se que a ideia de bem-estar social adquire um sentido 

vinculante entre o bem-estar individual e as instituições estatais, acompanhado pelo 

desenvolvimento da sociedade. Entretanto, a questão do termo „qualidade de vida‟ 

vem sendo utilizado nas três últimas décadas e sua origem está fundamentada na 

incorporação da crítica das questões ambientais; a contaminação ambiental deteriora 

as das condições de vida, esse é contexto é devido ao processo pujante da 

industrialização, que se caracterizou de forma invasiva e predadora. 

Outro aspecto é que em 1960, a ideia que crescimento econômico era o ideal 

para promover a riqueza, progresso, e bem-estar à sociedade, começou a decair, pois 

se observava, de forma conceitual, que desenvolvimento não é igual a crescimento, 

então se começa a se estudar novos padrões e conceitos sobre o desenvolvimento 

econômico e social. Nesse prisma, o conceito de qualidade de vida se desenvolve, ou 

seja, acompanhado pelo ideal de desenvolvimento (OLIVEIRA, 2002). 

Diferente da interpretação de equivaler o Bem Estar e a Qualidade de Vida, 

(QV) como noções semelhantes, argumenta-se que a qualidade de vida vai além do 

conceito de bem-estar, pois o nível de vida e bem-estar são condições para a QV, em 

que os aspectos econômicos e do bem-estar são elementos que compreendem  a QV, 

mas não a determina, pois existem outros elementos. Entretanto, outro grupo aponta 

que a QV é um dos aspectos mensuráveis do bem-estar. Segundo o Conselho Federal 

de Serviço Social (1993, p.11): 
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As referências à qualidade de vida diferem de bem-estar social na medida em 
que excluem o aspecto social, sendo o ponto de partida as necessidades 
humanas vistas no plano individual. Essencialmente funcional ao 
individualismo exacerbado deste fim de século, desqualifica ou desconsidera 
o bem-estar enquanto uma dimensão coletiva, articulada a democracia, 
enquanto resultado da “socialização da participação política e da riqueza 
socialmente produzida. 

 
A partir do panorama exposto, observa-se que noção inicial do bem-estar 

estava vinculada à questão da renda, porém a partir da criação da ONU, a renda passa 

ser um dos aspectos que compreende o bem-estar do indivíduo. 

O termo bem-estar social permeia exatamente essas questões do bem-estar, 

porém com um dos objetivos e política a serem efetivadas pelo Estado, principalmente 

no que abrange a época do Estado do Bem-Estar Social. Dessa forma, como o termo 

qualidade de vida surge nesse contexto? E o que ela apresenta de diferente em 

relação às primeiras definições? Questionamentos e abordagens a serem 

apresentadas como foco neste trabalho. 

 
2.5 Qualidade de vida 

 

A inclusão da temática da qualidade de vida nas agendas políticas, 

principalmente a partir da década de 1960, deve-se, sobretudo, a influência da ONU, 

pois foi a partir desse órgão que se deu o início aos estudos de forma sistematizada 

a respeito das medidas quantitativas em que apresentassem os aspectos sociais e o 

desenvolvimento da sociedade. Porque, até os anos 1960, o único parâmetro para 

determinar e analisar crescimento econômico das sociedades era através da evolução 

do (PIB). 

No entanto, esse parâmetro, estritamente econômico não contemplava 

diversos fatores que são fundamentais para analisar o desenvolvimento de uma 

sociedade. Tal parâmetro era incapaz promover qualidade de vida para os indivíduos, 

aliás, o que se notava era o aumento da desigualdade. Além disso, devido ao intenso 

processo de industrialização da época, assistiu-se, ainda, a aceleração da 

deterioração ambiental. Esse contexto contribuiu para fomentar as discussões e 

interesse da época sobre o nível de vida população. 

Em 1964, percebe-se a primeira vez que é utilizado o termo “qualidade de vida” 

pelo presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johson, ao abordar sobre os índices 

desenvolvimento, ao afirmar que “os objetivos não podem ser medidos 
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através do balanço dos bancos. Eles só podem ser medidos através da qualidade de 

vida que proporcionam às pessoas” (GUIMARÃES, 2005, p. 4). 

Segundo Albuquerque (2003) a qualidade de vida é uma expressão recente, 

qual vem sendo muito discutida nos últimos 25 anos, essa expressão não deriva do 

contexto acadêmico, mas se popularizou devido aos debates proposto pela 

problemática do meio ambiente. O autor, baseado nas ideias de Mopu (1979), afirma 

que a QV relaciona-se aos problemas ambientais e condições de vida, ambos 

causados pelo crescimento desordenado e a industrialização em massa. 

 
A origem da expressão “Qualidade de Vida” provém do fenômeno da 
consciência das consequências indesejadas provocadas pelo 
desenvolvimento econômico e a industrialização incontrolada. Contra a 
ideologia desenvolvimentista do e expansionista, se esboça um novo modelo, 
no qual se revaloriza o “qualitativo” frente ao “quantitativo” (ALBUQUERQUE, 
2003, p. 42). 

 

 
Observa-se, nessa concepção, que o conceito de desenvolvido não pode ser 

apenas observado pelos parâmetros quantitativos como PNB, mas em termos 

também de melhoria da qualidade de vida para a população. 

Guimarães (2005) observa que a partir da década de 70 foi possível observar 

quadros, formulários, tabelas, entre outros, os quais tinham como foco mensurar a 

qualidade de vida, em que foram identificados aspectos de ordem objetiva alicerçando 

parâmetros subjetivos, a exemplo da capacidade de consumo e sentimentos de bem-

estar, reconhecimento do status social, ou autorrealização. Em seguida, o conceito 

agrupou também outras questões, como por exemplo, assuntos referentes às 

condições de saúde física e mental dos indivíduos, tais como o aumento da 

longevidade. 

O autor ainda contextualiza que vários desses aspectos eram advindos de 

dados e fontes oficiais, de caráter universal, entretanto, várias críticas foram feitas 

nesse cenário, pois essas fontes não englobavam aspectos internos, bem como 

fatores psicológicos dos indivíduos, suas percepções, interpretações e 

representações, pois se verifica que esses são essenciais para analisar a qualidade 

de vida. 

Em meados da década de 70, começaram a surgir muitos trabalhos acerca do 

tema QV procurando explorar os conceitos que o envolve. Dentro dessa perspectiva, 

na década de 80, foi possível perceber a emergência de estudos que tinham como 
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foco os aspectos subjetivos, qualitativos e apreciativos, que se fundamentavam na 

percepção dos indivíduos e dos grupos (GUIMARÃES, 2005). 

A partir desse contexto, o conceito de Qualidade de Vida começa a incorporar-

se à outras perspectivas, tais como: econômica, social, psicológica, cultural e 

ambiental. É, nesta conjuntura que, em 1990, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), elabora o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com 

o objetivo de capturar os aspectos sociais (SILVA, 2015). Este índice será abordado 

de forma mais ampla nos tópicos a seguir. Nesse sentido, existem várias abordagens, 

conceitos e metodologias sobre a QV, as quais serão os seguintes focos de análise. 

 

2.6 Conceitos e Definições da Qualidade de Vida 

 

Existe uma crescente preocupação dos gestores em melhorar as condições de 

vida da população. Dessa forma, é muito comum nos dias de hoje encontrar políticas, 

programas governamentais e ações de forma geral que promovam a qualidade de 

vida. Entretanto, antigamente o conceito de QV estava muito relacionado coma área 

da saúde, e muitos autores ainda defendem essas ideias, no entanto, existe outra 

vertente mais especializada, em que a questão da saúde é apenas um aspecto que 

compreende o tema. 

Devido ao termo ser utilizado por diversas áreas do conhecimento (ciências 

humanas, sociologia) é comum a falta de um consenso conceitual, e a definição do 

tema pode se apresentar tanto de forma global, priorizando os aspectos de satisfação 

geral com a vida, como dividida em componentes, que em conjunto indicariam uma 

aproximação do conceito geral (PEREIRA et al, 2012). 

Pereira et al (2012, p.1) afirma que a “qualidade de vida apresenta-se como 

uma temática de difícil compreensão e necessita de certas delimitações que 

possibilitem sua operacionalização em análises científicas”. Dessa forma, denota a 

complexidade do tema, pois este está relacionado não somente a aspectos globais, 

os quais podem ser mesurados ou quantificados, como renda, habitação ou 

escolaridade, mas a aspectos ligados a percepção de cada indivíduo, no contexto da 

cultura e do sistema de valores nos quais vivem e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações. 
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A complexidade do conceito encontra-se na subjetividade que o mesmo 

apresenta, sendo que os estudiosos têm buscado e sugerido metodologias para o 

tratamento cientifico. O estudo do tema, conforme aborda TANI (2002), está 

caracterizado pelo fato dessa diversidade de áreas do conhecimento, que contribui 

para a definição do tema. 

Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que muitas vezes os 

estudos se limitam apenas nas descrições dos indicadores, sem fazer as devidas 

relações como tema qualidade de vida. Ou seja, não adianta analisar escolaridade, 

moradia, doenças, se não investigar o objetivo disso para as pessoas envolvidas. 

A ONU relaciona o conceito de qualidade de vida através da satisfação do 

cidadão no que tange ao acesso à alimentação, aos serviços de saúde e seguro de 

vida, ao conhecimento, às boas condições de trabalho, à segurança contra o crime e 

contra a violência física, ao lazer e à participação nas atividades econômicas, culturais 

e políticas. Dessa maneira, QV torna-se compreendida como um bem imprescindível 

para a satisfação das necessidades individuais e coletivas. A ideia de necessidade 

expressa nesse contexto não abrange apenas aspectos econômicos, já que ficou 

provado que promover apenas a geração de riqueza trará do mesmo modo a equidade 

social (FERREIRA, 1995). 

Santos e Martins (2002, p.5) afirmam que a qualidade de vida pode ser 

equacionada em três campos de análise, sendo: 

 
1. Distinção entre os aspectos materiais e imateriais: as questões materiais 
dizem respeito às necessidades básicas para a vida humana como habitação, 
abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, alimentação, 
serviços de saúde, dentre outros. Já os aspectos imateriais estão ligados às 
questões do ambiente, ao patrimônio cultural e ao bem- estar. 
2. Distinção entre aspectos individuais e coletivos: os aspectos individuais 
estão mais relacionados com as condições econômicas, relacionamento 
familiar, círculo de amizades, dentre outros. Já os aspectos coletivos estão 
relacionados com os serviços básicos e serviços públicos. 
3. Distinção entre aspectos objetivos e subjetivos da qualidade de vida: os 
aspectos objetivos seriam compreendidos a partir da definição de indicadores 
de natureza quantitativa. Já os aspectos subjetivos estão relacionados com a 
visão subjetiva que a pessoa ou grupo de pessoas tem sobre a qualidade de 
vida. 

 

Ainda sobre esse aspecto, os autores concluem que os três âmbitos de estudo 

sobre qualidade de vida não são mutuamente excludentes e que, muitas vezes, os 

pesquisadores trabalham com interdependência. O primeiro âmbito seria 
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mais facilmente observado por meio de indicadores quantitativos, o segundo é a 

percepção individual que cada um apresenta acerca da qualidade de vida, e essa 

difere de pessoa para pessoa, pois é a percepção sobre o meio, as condições e 

relações do seu contexto social. Já o último, os indicadores de qualidade de vida, têm 

diferentes interpretações, o mesmo indicador pode ser percebido de forma distinta por 

estratos socioeconômicos diferentes. 

Dan e Jankey (1996) classificam o estudo sobre qualidade de vida em quatro 

abordagens gerais: socioeconômica, psicológica, biomédica e geral ou holística. Na 

abordagem socioeconômica, tem como principais parâmetros os indicadores sociais, 

a qualidade de vida, nesse aspecto, se popularizou na década de 60, quando os 

políticos norte-americanos usaram o termo em seus discursos políticos, os mesmos 

abordavam em seus discursos propostas que assegurassem a população estruturas 

sociais mínimas que permitissem seguir sua felicidade. Sendo assim, políticos das 

mais diversas nações começaram a abordar o tema, o que gerou um interesse de 

pesquisa, principalmente nos Estados Unidos, que emergia como uma grande 

economia mundial, mas que enfrentava muitos problemas como criminalidade, 

violência e desigualdades. 

No primeiro momento, os indicadores econômicos foram a base para avaliar a 

qualidade de vida, e depois os sociais, porém com o foco nos aspectos de nível de 

escolaridade, renda e moradia, até hoje esses indicadores são utilizados em larga 

escala. Ainda sob a ótica dos autores, na abordagem psicológica é considerado os 

aspectos subjetivos da vida do indivíduo, ou seja, como a sociedade percebe a sua 

satisfação, felicidade e percepções. No entanto, essa abordagem apresenta a 

seguinte limitação: apesar de analisar a qualidade de vida em termos subjetivos, 

desconsidera o contexto ambiental que o indivíduo se insere. Os pesquisadores desse 

tema argumentam que os indicadores sociais e econômicos são limitados e devem 

ser indicadores indiretos de qualidade de vida. 

Na abordagem médica, os autores afirmam que essa se refere principalmente 

a melhoria da qualidade de vida dos enfermos, ao abordar que “o termo qualidade de 

vida, em relação a seu emprego na literatura médica, vem sendo associado a diversos 

significados, como condições de saúde e funcionamento social” (DAN e JANKEY, 

1996, p. 3). É muito comum associar qualidade vida à saúde, às vezes até como 

sinônimos, no entanto, para se ter uma boa saúde, torna-se necessário uma boa 

qualidade de vida, este detém vários aspectos em sua conceituação. 
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Entretanto, no aspecto geral ou holístico, o tema qualidade de vida é 

caracterizado em aspectos multidimensionais, ao propor uma organização complexa 

e dinâmica dos seus componentes, além de considerar que o conceito pode variar de 

indivíduo para indivíduo, principalmente nos aspectos culturais, sociais, históricos, e 

ambientais em que cada pessoa se insere. 

Moreira (2004) ao abordar o conceito de qualidade de vida, se reafirma tanto 

nos aspectos sociais e históricos. O termo qualidade de vida não pode apenas ser 

definido ou pautado somente utilizando aspectos quantitativos (renda, moradia, nível 

de instrução), mas também a fatores subjetivos, pois este se pauta na percepção de 

que cada um considera como melhor ou pior. Nesse sentido, essa subjetividade está 

atrelada a condição social de cada indivíduo, por exemplo, um trabalhador rural 

apresenta percepções, aspirações, projetos diferentes de um alto executivo. Além 

disso, a definição vai depender também da história e o grau de desenvolvimento da 

sociedade como um todo. 

É comum existir inúmeras definições sobre o tema, o que dificulta um consenso 

conceitual que seja amplamente aceito, pois o que se percebe é que o tema qualidade 

de vida não inclui apenas fatores relacionados a 

 
[...] saúde, como bem-estar físico, funcional, emocional e mental, mas 
também outros elementos importantes da vida das pessoas como trabalho, 
família, amigos, e outras circunstâncias do cotidiano, sempre atentando que 
a percepção pessoal de quem pretende se investigar é primordial (GILL & 
FEISNTEIN, 1994). 

 

Renwick e Brown (1996) definem a qualidade de vida pelos aspectos de  poder 

aproveitar as possibilidades da vida, de escolher, de decidir e ter controle de sua vida. 

Os autores definem alguns componentes do QV como: ser, pertencer e tornar-se, 

conforme a figura 2. 

Ainda nessa perspectiva, o “ser” refere-se a aspectos como: alimentação, 

aptidão física, habilidades individuais, inteligência, valores, experiências de vida, entre 

outros. Já a questão do “pertencer” refere as relações interpessoais no meio em que 

os indivíduos convivem, participações em grupos e inclusões em programas 

recreativos e serviços sociais. O “tornar-se” compreende aspectos de 

desenvolvimento de habilidades, estudos formais ou não, etc., conforme a figura 1 

abaixo: 
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Figura 1 - Qualidade de vida: componentes e subcomponentes essenciais 

Fonte: Renwick e Brown (1996). 

 

Martins e Santos (2002, p. 7) elegem três teóricos que foram relevantes para 

as discussões e reflexões sobre a qualidade de vida, são eles: Allardt (1976), Gough 

(1982) e Nuvolati (1998). O primeiro propôs uma análise acerca da QV em termos  de 

condições objetivas e subjetivas, englobando o tema em quatro aspectos: 

 
[...] um primeiro, que ele denomina nível de vida, que tem a ver com as 
necessidades mais do tipo material, as necessidades humanas básicas acima 
referidas. Um segundo nível, que ele chama explicitamente de qualidade de 
vida, ligado às condições de vida não materiais, ou seja, aspectos mais 
relacionados com o indivíduo propriamente dito, a sua relação com a 
sociedade, com a família, etc. O terceiro nível, chamado de satisfação, 
relativo à percepção subjetiva das condições de vida. Por último, um aspecto 
que ele designa por felicidade, que deriva da percepção subjetiva da 
qualidade de vida. 

 

O segundo teórico, Gough (1982), estuda a qualidade de vida fazendo a 

distinção entre as necessidades e aspirações (desejos), essas entram em um contexto 

coletivo e sua resolução depende da intervenção dos poderes políticos, enquanto que 

as aspirações restringem ao universo individual, e a sua solução estaria no cenário 

econômico. Nuvolati (1998) analisa a QV baseada em cinco domínios, fazendo a inter-

relação nos âmbitos individual/coletivo com os materiais/imateriais: 
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 Materiais coletivos: estão relacionados a aspectos da disponibilidade e 

acessibilidade dos serviços públicos. Á exemplo: camas de hospitais, escolas, 

serviços sociais e de transporte.

 Materiais individuais: este é em termos de condição pessoal e familiar dos 

indivíduos, refere-se a fatores como: mobilidade, renda e trabalho.

 Não materiais coletivos: diz a respeito à questão de serviços de recriação, 

ocupação de tempo livre e esporte.

 Não materiais individuais: reportam-se aos aspectos das relações 

interpessoais, com a família, amigos, a participação na sociedade e acesso a 

informação.

 Contexto geral: tem a ver com a paisagem, clima, contexto e histórico e 

arquitetônico, do espaço que está sendo analisado.

Martins e Santos (2002) alertam que para analisar qualidade de vida e definir 

os seus indicadores de avaliação, devem se equacionar duas questões fundamentais: 

a primeira diz respeito ao contexto histórico, político e cultural que os indivíduos vivem. 

Essa questão é sinalizada pela maioria dos estudiosos do tema, tais como Minayo et 

al (2000), os quais apresentam essas questões como fóruns de referência, só que ao 

invés da questão política os autores classificam como estratificações ou classes 

sociais. 

O primeiro fórum é o histórico, o padrão de desenvolvimento econômico, social 

e tecnológico de uma sociedade em dada época, tem um aspecto diferente da 

qualidade de vida da mesma sociedade em questão em outro contexto histórico, as 

necessidades de 50 anos atrás são distintas das atuais. 

O segundo fórum é o cultural, as necessidades e valores são hierarquizados de 

acordo com as tradições e costumes de cada povo. E por último, o fórum de 

estratificações ou classes sociais, estes se baseiam na ideia de que as desigualdades 

e heterogeneidades são relevantes para definir padrões e as concepções de bem-

estar, estas são também estratificadas, pois existe uma ideia deque a QV é mais alta 

em classes superiores (MINAYO et al, 2000). 

A segunda questão sinalizada por Martins e Santos (2002, p. 7) diz a respeito 

a caracterização de um espaço em termos de bens e serviço, os autores apontam 

que: 
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[...] qualidade de vida é medida não só em função da existência desses 
recursos, mas também, da sua acessibilidade e facilidade de utilização. 
Diretamente relacionado com este último aspecto, coloca-se também a 
questão do nível de satisfação da população utilizadora desses mesmos bens 
e serviços, o que será central na análise mais subjetiva da percepção da 
qualidade de vida. 

 

Ferreira e Júnior (2006) identificam alguns autores que definiram a QV durante 

o novo milênio, os primeiros são MINAYO et al, os quais relacionam a qualidade de 

vida com o bem-estar pessoal, posse de bens materiais e participação em decisões 

coletivas. O segundo, Gross (2004), define o tema como o grau de satisfação e 

realização obtido pela pessoa no decorrer da sua vida. Já para NAHAS (2002), a QV 

é compreendida por um conjunto de fatores individuais, socioculturais e ambientais 

que retrata as condições devida de cada um. 

Nos estudos de Gonçalves e Vilarta (2004), esses argumentam que a qualidade 

de vida está relacionada à forma que as pessoas vivem, percebem e compreendem o 

ambiente que estão inseridos envolvendo aspectos como: saúde, educação, 

transporte, moradia e trabalho. 

Ferreira e Júnior (2006, p.7) identificam que o conceito de qualidade de vida, 

segundo os estudos recentes, reflete um conceito complexo e multidimensional que 

tem em sua interação fatores da: 

 
[...] ordem pessoal em especial as relacionadas ao trabalho, família, lazer, 
amigos, nível de saúde física e mental, moradia, suas condições de 
sobrevivência material e estrutural, e os fatores de ordem coletiva (ambiental) 
como as condições dos serviços de saúde,  educação, transporte coletivo ou 
vias de acesso, saneamento básico, disponibilidade de empregos, dentre 
outros. A associação dos aspectos individuais e coletivos caracteriza o estilo 
de vida do indivíduo ou de uma população, refletindo em maior ou menor grau 
de saúde e qualidade de vida. 

 

Assim como aborda Pereira et al (2012), ao afirmar que os conceitos mais 

aceitos sobre a QV são aqueles que buscam dar um caráter multidimensional, assim 

como sinalizado na abordagem geral ou holística, tendo como principal exemplo o 

conceito indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no qual indica que a 

qualidade de vida deve refletir as percepções dos indivíduos. Além disso, a qualidade 

de vida também deve refletir de que modo as necessidades dos indivíduos estão 

sendo satisfeitas ou, ainda, se existe algum tipo de impossibilidade para alcançar a 

felicidade e a autorrealização, independentemente de seu estado de saúde ou das 

condições sociais e econômicas. 
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Porém, apesar de um conceito global ajudar nas reflexões acerca do tema, 

deve-se tomar um cuidado para que o mesmo não se limite ou se acomode no tempo, 

pois o conceito de qualidade de vida deve ser constantemente analisado e revisado, 

pois este está extremamente relacionado com a questão cultural, histórica e também 

do grau de desenvolvimento de cada sociedade e do indivíduo. Dessa forma, devido 

à ambiguidade do tema, e dos fatores que influenciam na sua definição, Farquar 

(1995) aborda que na literatura especializada destacam-se quatro tipos de 

classificações: as definições globais, por componentes, focalizadas em um ou mais 

componentes e as definições combinadas. 

As primeiras são as mais comuns, aparecem principalmente na década de 60 

e 70 e priorizam aspectos como ideias acerca da satisfação ou não das necessidades 

e anseios do indivíduo, essa concepção é mais genérica, pois se argumenta muito 

pouco a respeito dos componentes que definem o tema. As definições por 

componentes procuram dividir o conceito numa série de partes, identificando um ou 

mais componentes como essencial para a definição global acerca do tema, sendo que 

esses componentes abrangem tanto questões objetivas (saúde, nível 

socioeconômico, etc.) como subjetivas (julgamento pessoal sobre a satisfação com a 

vida, autoestima, etc.). 

No entanto, o autor alerta que nesse tipo de definição, por mais que se 

possibilite uma melhor operacionalização acerca do conceito, sempre existiram 

componentes que não serão analisados, pois esses são escolhidos sob a ótica e 

interesse da área e do estudo. Normalmente, esse tipo de definição é mais utilizado 

na área da saúde, onde um ou dois aspectos são tratados para definir toda a qualidade 

de vida (FARQUAR, 1995). 

Já as definições focalizadas em um ou mais componentes, é o desdobramento 

da definição por componente abordada acima, pois nesse contexto são escolhidos um 

ou mais aspectos para uma análise mais detalhada. Por sua vez, a definição 

combinada é aquela sem que não se encaixe nitidamente a nenhum tipo de 

abordagem, são muitas vezes conceitos globais; por exemplo, um estudo sobre a 

satisfação de forma geral, dando ênfase ao aspecto físico, mas fora de um contexto 

social. 

Uma importante contribuição para o debate atual e conceituação sobre a QV 

foi dada pelo economista indiano Amartya Sen em conjunto com a filósofa Martha 

Nussbaum. Ambos contribuíram primeiramente com a definição do conceito de 
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desenvolvimento, principalmente nos aspectos valorativos do mesmo, pois os 

autores afirmam que o conceito de desenvolvimento está inerentemente impregnado 

de valor no sentido de quem produz aspectos para avaliar o que conta com uma boa 

mudança social, o que permite a “realização” de uma vida melhor para os indivíduos. 

Ainda sob a ótica dos autores, estes analisaram as diferentes concepções de 

desenvolvimento e seus componentes valorativos, tais como crescimento econômico 

ou aumento do PIB. Sobre esse aspecto os autores afirmam que esses são somente 

meios, e às vezes não muito bons para algo diverso. Esse “algo diverso” refere-se 

ao “bem-estar”, “qualidade de vida” e ao “padrão de vida” dos indivíduos. 

Nesse sentido, observa-se como autores, a partir dos estudos acerca do 

desenvolvimento, inserem a noção de qualidade de vida como um objetivo do 

desenvolvimento. A questão da QV abordada pelos autores relaciona-se com a 

questão das capacidades humanas, pois estas, quando desenvolvidas, permitem 

que o indivíduo tenha liberdade para fazer suas escolhas (NUSSBAUM; SEN, 1993). 

Assim, Sen e Nussban definem qualidade de vida a partir do conceito capacitação, e 

também funcionalidade. O primeiro refere-se às habilidades, ou seja, o que cada 

pessoa é apta a fazer ou ser, e as funcionalidades são um conjunto de 

várias coisas que podem ser feitas. Assim, entende-se que: 

 
 

[...] a capacitação reflete, em cada pessoa, as combinações alternativas de 
funcionalidades que esta pessoa pode conseguir. Desta forma, a qualidade 
de vida pode ser avaliada em termos da capacitação para alcançar 
funcionalidades, tais como as funcionalidades elementares (nutrir-se 
adequadamente, ter saúde, abrigo etc.) e as que envolvem autorrespeito e 
integração social (tomar parte da vida da comunidade). A capacitação de uma 
pessoa dependerá de um conjunto de fatores, incluindo-se aí características 
de personalidade, mas, principalmente, de arranjos sociais; a intenção de 
Sen, com o uso do termo capacitação, é a de enfatizar a análise política e 
social das privações (NUSSBAUM&SEN, 1993). 

 

Portanto, a qualidade de vida pode ser avaliada em termos da capacidade em 

obter certos funcionamentos. Porém, os autores alertam para um aspecto, a questão 

do delineamento dos funcionamentos, estes devem ser analisados cuidadosamente, 

pois existem diferenças a depender do nível de desenvolvimento e cultura do espaço 

analisados. Em certas localidades, os funcionamentos elementares podem ter uma 

lista muito mais extensa do que outros. 

A discussão acerca dessas capacidades humanas se expandiu e atualmente 

intervém no planejamento urbano, o qual tem como objetivo atender a satisfação e 
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necessidades dos cidadãos, não somente em um contexto técnico e político, mas 

em termos da perspectiva humana, assim como destacado na citação abaixo: 

 
Sen (2010) entende que uma das liberdades que os indivíduos devem possuir 
é a política. Desta forma, a influência no planejamento urbano por meio de 
vários instrumentos, dentre eles os democráticos de participação e 
representação (...). Desta forma, entende-se que a teoria seniana ganha 
destaque já que nesta perspectiva, mesmo que, de forma incipiente, os 
cidadãos urbanos começam a ganhar voz e possibilidade de escolha, 
influenciando diretamente na qualidade de vida (SILVEIRA, 2014, p.1) 

 

Nesse sentido, observa-se que a QV não deve ser entendida ou avaliada 

através de um simples conjunto de bens e serviços, mas sim no que cada um é capaz 

de ser por meio das oportunidades efetivas que dispõem. Abaixo, um quadro 

explicativo dos principais parâmetros que contribuíram na evolução do conceito sobre 

Qualidade de Vida: 

 
Quadro 1 - Evolução dos principais parâmetros relacionada a QV 

 

Qualidade de vida 
Relacionada a: 

Definição Período 

 
Concepção de bens e 
mercadorias 

O bem-estar e o desenvolvimento inicialmente 
pautados somente por aspectos quantitativos 
como: Renda, PIB e o crescimento econômico 
(bens e serviços). 

 
 

1940 

À visão das 
necessidades básicas 
(ONU) 

A qualidade de vida associada à satisfação dos 
indivíduos acerca das necessidades básicas 
como: saúde, educação, habitação, transporte, 
alimentação, lazer, etc. 

 
1970 a 80 

 
 

Subjetividade e 
Percepções 

Analise da qualidade de vida por meio de 
aspectos de ordem objetiva alicerçando 
parâmetros subjetivos, a exemplo da 
capacidade de consumo e sentimentos de bem-
estar, reconhecimento do status social, ou auto 
realização. Ou seja, a percepção do indivíduo 
em relação ao meio em que vive. 

 
 

 
1980 

Fonte: Elaboração própria, baseada nas teorias abordadas 

 

 
É importante ressaltar, que a nível do Brasil, foi feito um estudo intitulado a 

Economia da Felicidade, o qual teve Amartya Sen como um dos contribuidores em 

termos de teoria para fundamentar esse estudo. Tal estudo aponta sobre o nível de 

felicidade das pessoas, ou seja, o bem-estar subjetivo em relação aos aspectos 
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econômicos, sociais e demográficas, por meio de pesquisa de opinião (NERY, 

2014). 

Observou-se fatores como renda, desemprego, inflação, desigualdade, 

desenhos institucionais e urbanos, mobilidade urbana, saúde e outros fatores. No 

aspecto da renda, observou-se uma correlação positiva em relação a felicidade, pois 

as pessoas que apresentam uma renda individual maior tendem a apresentar maiores 

índices de bem-estar subjetivo. No entanto, observa-se que o dinheiro é o que menos 

pontua em termos de felicidades (NERY, 2014), tal qual já foi apontado nos outros 

estudos citados acima, em que a renda não é o único e nem o mais importante 

parâmetro para análise da QV. 

Ainda nesse prisma, a questão do desemprego possui uma forte correlação 

como bem-estar subjetivo, sendo que o indivíduo nessa condição se torna “muito 

infeliz”, segundo o estudo. Em relação às instituições, sendo estas democráticas, 

aumentam o bem-estar das pessoas, mas em contraponto, a mobilidade urbana é um 

fator que afeta consideravelmente o nível de felicidade, principalmente no que tange 

ao tempo gasto no percurso casa-trabalho, pois este reduz o tempo destinado ao 

lazer. 

O desenho urbano constitui outro fator muito importante, pois segundo o 

estudo, o desenho que privilegie a convivência e dê espaço para a socialização dos 

indivíduos contribui para que esses fiquem mais felizes. Outro ponto que é relacionado 

com a felicidade e que é diretamente afetado por políticas públicas é o estado de 

saúde do cidadão. Além disso, outros aspectos pontuais foram identificados por esse 

estudo, que são: o voluntariado e o convívio social de forma positiva, e, 

negativamente, a insegurança, a degradação ambiental, a discriminação e a 

publicidade (NERY, 2014). 

Como se observa pela leitura desse capitulo, existem várias abordagens, 

definições e conceitos sobre o tema, o que mostra a complexidade do mesmo, pois 

como sinalizados nos conceitos acima, existem vários fatores que contribuem para 

análise da qualidade de vida de um indivíduo ou sociedade. Entretanto, de um ponto 

de vista mais prático, observa-se que a maioria dos teóricos citados acima convergem 

para uma lista similar de preocupações centrais em relação à qualidade de vida. Tal 

lista será apresentada no quadro 2 abaixo, essas preocupações são apresentadas 

como as mais importantes para definição da QV. 
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Quadro 2 - Principais preocupações em relação a QV 
Preocupações 

-Disponibilidade e acessibilidade dos serviços básicos 

-Rendimento 

-Questões habitacionais 

-Emprego 

-Aspectos Ambientais 

-Mobilidade Urbana 

-Relações pessoais 

-Participação social e política 

-Bem-estar subjetivo 

Fonte: Elaboração Própria, baseadas nas teorias citadas acima. 

 

 
Nesse sentido, observa-se a amplitude acerca da qualidade de vida, pois 

avaliar a qualidade de vida de uma população ou de um indivíduo não é uma tarefa 

fácil, pois do mesmo modo que existem várias definições sobre a QV, o mesmo 

acontece com a sua mensuração. Desta forma, o próximo tópico propõe um 

levantamento das principais metodologias existentes tanto no âmbito nacional como 

internacional. 

 

2.7 Os métodos de mensuração do Índice de Qualidade de Vida 

 

Nas últimas décadas, foi possível observar a quantidade de pesquisas, estudos 

levantados por órgãos multilaterais/nacionais, meio acadêmico e gestores públicos 

sobre o desenvolvimento de conceitos, metodologias e indicadores para analisar a 

qualidade vida da população (AZEVEDO et al, 2004). 

Segundo Herculano (2000, p. 5) a avaliação ou mensuração da QV vem sendo 

feitas por meios de duas vertentes: a primeira diz respeito sobre os recursos 

disponíveis, a capacidade efetiva de um determinado grupo de satisfazer suas 

necessidades. Dentro desse campo de visão serão observados, por exemplo, 

aspectos como: as condições de saúde pela quantidade de leitos hospitalares e 

número de médicos disponíveis, ou o grau de instrução pelo número de escolas, 
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jornais publicados, níveis de escolaridade atingidos etc.; ou seja, análise de um 

determinado fator somente pelos componentes em tese que o compõe. 

A segunda vertente refere-se mensurar a qualidade de vida através das 

necessidades por meio da satisfação e dos patamares dos desejos. Essa concepção 

avalia a QV pela distância entre o que se deseja e o que se alcança, ou seja, “pelos 

estágios de consciência a respeito dos graus de prazer ou felicidade experimentados” 

(HERCULANO, 2000, p.5). 

Segundo Ülengin et al (2001) tanto como não existe um consenso conceitual 

sobre a QV, o mesmo ocorre com os parâmetros de mensuração, mesmo que estes 

em sua maioria abordem aspectos parecidos como educação e renda. Observa-se 

também a presença de elementos subjetivos, imateriais e pessoais que são de difícil 

medição, pois a QV está relacionamento com a percepção que cada indivíduo tem 

sobre sua vida e meio em que convive. Dessa forma, surge o seguinte 

questionamento, como fazer então a mensuração da qualidade de vida? A Forattini 

(1991, apud SILVEIRA, 2014, p.7) responde a esse questionamento quando afirma 

que: 

[...] é obvio que a qualidade de vida da população, como um todo, somente 
poderá ser avaliada mediante o uso de indicadores concretos. Neste 
particular, poderá ocorrer discordância em relação aos resultados obtidos 
com os abstratos. No entanto, é a estrutura social, em seu sistema de classes, 
que determina a qualidade de vida coletiva, como resultante das condições 
do meio que se desenvolvem nessa sociedade. 

 
Diante desta afirmação, observa-se que não há outro meio para a mensuração 

e avaliação da QV senão a partir do uso de indicadores sociais relacionados a 

aspectos reais (SILVEIRA, 2014). Nesse contexto, ao reporta-se aos aspectos 

históricos, observa-se que um dos primeiros indicadores utilizados foi com o viés 

econômico, como O PNB e o PIB (Produto Nacional Bruto - PNB e o Produto Interno 

Bruto per capita - PIB) criados em 1940. No entanto, devido a evolução do próprio 

conceito de desenvolvimento econômico e a complexidade do que compreende a QV, 

estes índices mostraram-se limitados (AZEVEDO et al, 2004). 

Dessa forma, com a Criação da ONU e os avanços nos estudos acerca da 

temática, houve a criação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), este é o mais 

difundido e o mais utilizado. Segundo a PNUD (2012), o IDH foi elaborado por 

Mahbubul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do 
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Prêmio Nobel de Economia de 1998, este índice apesar de ampliar o conceito de 

desenvolvimento humano, ainda não abrange todo o conceito acerca desse tema, pois 

não contempla questões mais subjetivas tais como: "felicidade", nem indica "o melhor 

lugar no mundo para se viver", democracia, participação, equidade e sustentabilidade. 

Desde 2010, novas metodologias foram inseridas para calcular o IDH e 

atualmente este se baseia em três âmbitos: educação, renda e saúde, os quais são 

mensurados a partir de: 

 
 Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida; 

 O acesso ao conhecimento (educação) é medido por: i) média de anos de 
educação de adultos, que é o número médio de anos de educação recebidos 
durante a vida por pessoas a partir de 25 anos; e ii) a expectativa de anos de 
escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar, que é o número 
total de anos de escolaridade que uma criança na idade de iniciar a vida 
escolar pode esperar receber se os padrões prevalecentes de taxas de 
matrículas específicas por idade permanecerem os mesmos durante a vida 
da criança; 

 E o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per 
capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar, 
tendo 2005 como ano de referência (PNUD, 2012). 

 

O IDH foi publicado pela primeira vez em 1990 e é uma referência mundial, e 

tem sido utilizado pelo governo federal e por administrações regionais através do 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). Este, por sua vez, é um ajuste 

e desdobramento do IDH geral, foi publicado pela primeira em 1998 e compreende 

três dimensões: longevidade, educação e renda (PNUD, 2012). 

O IDH inspirou também o índice de Condições de Vida (ICV), o qual foi 

elaborado pela Fundação João Pinheiro, em Belo Horizonte, com intuito de averiguar 

a situação de municípios mineiros, sendo logo depois adequado em consórcio com o 

IPEA, o IBGE e o PNUD para a análise dos municípios brasileiros. O ICV é composto 

por 20 indicadores distribuídos em 5 dimensões, tais como: 

 
1) renda (familiar per capita, grau de desigualdade, percentagem de pessoas 
com renda insuficiente, insuficiência média de renda e grau de desigualdade 
na população de renda insuficiente); 2) educação (taxa de analfabetismo, 
número médio de anos de estudo, percentagem da população com menos de 
4 anos de estudo, percentagem da população com menos de 8 anos de 
estudo e percentagem da população com mais de 11 anos de estudo); 3) 
infância (percentagem de crianças que trabalham, percentagem de crianças 
que não frequentam escola, defasagem escolar média e percentagem de 
crianças com mais de um ano de defasagem escolar); 4) habitação 
(percentagem da população em domicílios com 
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densidade média acima de duas pessoas por dormitório, percentagem da 
população que vive em domicílios duráveis e percentagem da população que 
vive em domicílios com instalações adequadas de esgoto) e 5) longevidade 
(esperança de vida ao nascer e taxa de mortalidade infantil) (MINAYO et al, 
2000, p. 5). 

 

No entanto assim como IDH, o ICV refere-se somente a aspectos objetivos, e 

a qualidade de vida vai muito, além disso, pois esta se encontra relacionada a 

subjetividade. Assim, em 1999 o Jornal Folha de S. Paulo criou o Índice de Qualidade 

de Vida (IQV), o qual tinha como foco avaliar nove fatores, tais como: trabalho, 

segurança, moradia, serviços de saúde, dinheiro, estudo, qualidade do ar, lazer e 

serviços de transporte. Esse conjunto de fatores seria analisado a partir do ponto de 

vista de cada indivíduo, ou seja, a população entrevistada iria classificar entre os 

parâmetros de: satisfatório, insatisfatório e péssimo, em um intervalo de 0 a 10 

(MINAYO et al, 2000). 

Desde então, Segundo Nahas (2002) percebe-se o desenvolvimento de 

diversas ações semelhantes para avaliação das condições e/ou a qualidade de vida, 

seja em estados, distritos ou municípios. Tal cenário também se expandiu para outras 

regiões brasileiras, determinando o surgimento de vários indicadores, os quais sempre 

foram agregados em índices para o nível ou a qualidade de vida de populações no 

meio urbano. Esses, em sua maioria analisaram, ao menos, fatores como: saúde, 

educação e renda da população; e alguns ainda buscaram dimensionar o acesso ao 

saneamento básico, habitação, transporte e a diversos outros serviços e recursos 

urbanos. 

Esses indicadores destinaram-se a analisar o contexto intraurbano, não mais a 

cidade como um todo, mas sim as desigualdades sociais e espaciais existentes no 

próprio interior do município. Tal concepção é de extrema importância, principalmente 

no que tange as grandes metrópoles e cidades, que apresentam desigualdades em 

múltiplos aspectos que o IDH-M não consegue perceber. 

Esses indicadores são de extrema importância para ajudar na formulação de 

políticas públicas que possam sanar ou reduzir essas desigualdades. No Brasil, os 

principais exemplos são os índices elaborados ao longo da década de 90 para Curitiba 

(Paraná), São Paulo (São Paulo) e Belo Horizonte (Minas Gerais) (NAHAS, 2002). 

O Índice Sintético de Satisfação da Qualidade de Vida (ISSQV) foi 

desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC, 
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1996), em Curitiba. Esse índice georreferenciou setenta e cinco bairros da cidade e 

teve como objetivo mostrar e hierarquizar os bairros onde a população apresenta mais 

acesso a certos “Grupos de Necessidades” sociais tais como: habitação, Saúde, 

Educação e Transporte (quadro 3). Esse índice torna-se importante, pois consegue 

visualizar o conjunto de carências de cada bairro, o qual pode ser utilizado como base 

para o planejamento urbano e para a melhoria da QV nesse espaço (NAHAS, 2002). 

 
Quadro 3 - Índice Sintético de Satisfação da Qualidade de Vida para Curitiba 

(ISSQV,1996) 
Domínio Variáveis 

Habitação 
Domicílios: em aglomerados Subnormais; pessoas; ligação na rede de esgoto; 

ligação de água; coleta de lixo. 

Saúde 
Mortalidade Infantil; peso ao nascer; mortalidade geral; esperança de vida ao 

nascer; incidência de diarreia, tuberculose e imunopreviníveis. 

Educação Taxa de: reprovação, abandono; sucesso; alfabetização 

Transporte 
Frequência (minutos); acesso a rede integrada de transporte; nível de satisfação 

dos munícipes; Cumprimento das viagens 

Fonte: Elaboração própria, baseada no autor Nahas (2002) 

 

Em São Paulo foi elaborado o Índice de Exclusão Social (IEx), que produziu um 

Mapa da Exclusão/Inclusão Social da cidade definindo noventa e seis distritos 

administrativos da cidade. O IEx tinha como foco identificar o quanto a população se 

encontrava excluída do acesso de quatro dimensões: Autonomia, Desenvolvimento 

Humano, Qualidade de Vida e Equidade, conforme o quadro 2. Essas dimensões 

foram calculadas através dos padrões de inclusão (NARRAS, 2002) 

 

Quadro 4 - Índice de Exclusão Social (IEX,2000) 
Domínio Variáveis 

Autonomia de 

renda 
Renda dos chefes de família; 

Desenvolvi 

mento Humano 

Chefes de Família não Alfabetizados; anos de Estudo; taxa de alfabetização; 

não alfabetizados; 

Qualidade de 

Vida 

Abastecimento de água; precário Instalação sanitária (Esgoto); tratamento do 

Lixo; qualidade Ambiental; densidade habitacional; condições de privacidade; 

conforto Sanitário; conforto domiciliar; habitação Precária 

Equidade Mulheres não alfabetizadas; concentração de mulheres chefes de família. 

Fonte: Elaboração própria, baseada no autor Nahas (2002). 
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Já na experiência do Estado Mineiro, em Belo Horizonte, foi elaborado um 

conjunto de indicadores compreendido pelo Índice de Qualidade de Vida Urbana 

(IQVU) e pelo Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), que georreferenciou oitenta 

Unidades de Planejamento (UP) da cidade. Esse último foi Desenvolvido pela 

Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte juntamente com 

uma equipe de pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(NAHAS, 2002). 

O IQVU, por sua vez, é composto por setenta e cinco indicadores os quais se 

referem a fatores como: Abastecimento Alimentar, Assistência Social, Cultura, 

Educação, Esportes, Habitação, Infraestrutura, Saúde, Segurança Urbana e Serviços 

Urbanos, conforme o quaro 5 abaixo: 

 
Quadro 5 - Índice de qualidade de vida urbana de Belo Horizonte (IQVU) 

Domínio Variáveis 

Abastecimento Equipamentos de abastecimento: Hiper e Supermercados; Mercearias e similares. 

Cultura 
Distribuição de equipamentos culturais; Livrarias e papelarias; Locadoras; Bancas de 

revistas. 

Educação 
Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio: Percentual de alunos; Índice de 

Aproveitamento. 

Esportes Espaços públicos para recreação: Quadras, campos e pistas de Cooper. 

Habitação 
Qualidade da habitação; Segurança habitacional: Área residencial adequada por habitante; 

Padrão de Acabamento; Índice do Risco Geológico do Terreno. 

Infraestrutura 

urbana 

Salubridade ambiental; energia elétrica; telefonia; pavimentação; transporte coletivo: índice 

de salubridade ambiental; fornecimento de energia elétrica; rede telefônica; possibilidade 

de acesso; nº. De veículos por 1.000 habitantes; frequência das linhas por up. 

Meio ambiente 
Conforto acústico; qualidade do ar; área verde: tranquilidade sonora; ausência de coletivos 

poluidores; área verde por habitante. 

Saúde 
Centros de Saúde por 1.000 habitantes; Outros Equipamentos de Assistência; 

Equipamentos Odontológicos; Ausência de Anos Potenciais de Vida Perdidos. 

Serviços 

urbanos 

Serviços pessoais; serviços de comunicação e tecnologia: correios por 1.000 habitantes; 

espaços públicos para inclusão digital; percentual de domicílios com acesso à internet 

banda larga; telefones públicos por 1.000 habitantes. 

Segurança 

urbana 

Segurança pessoal; segurança patrimonial; segurança no trânsito: ausência de crimes 

contra a pessoa; ausência de crimes contra o patrimônio; ausência de acidente no trânsito. 

Fonte: Elaboração própria, baseada no autor Nahas (2002). 

 

Esse índice busca identificar qual UP apresenta a menor oferta e acesso de 

serviços. Já o Índice de Vulnerabilidade Social de Belo Horizonte (IVS) desenvolveu 

um Mapa da Exclusão Social da cidade composto por: 
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[...] onze indicadores georreferenciados nas 81 UP, que enfocam a população 
do lugar, buscando quantificar seu acesso a 5(cinco) “Dimensões de 
Cidadania”: Ambiental (Acesso à Habitação e Acesso à Infraestrutura básica); 
Cultural (Acesso à Escolaridade); Econômica (Acesso à Renda e Acesso ao 
Trabalho), Jurídica (Acesso à Assistência Jurídica) e Segurança de 
Sobrevivência (Acesso à Saúde, à Segurança alimentar e à Previdência 
social). Configurando-se, portanto, como medida de acesso social, o IVS visa 
determinar o quanto a população de cada UP está vulnerável à exclusão do 
conjunto das Dimensões de Cidadania, expresso pelo valor final do IVS, e à 
exclusão de cada uma delas, expresso pelo valor dos índices parciais 
(NAHAS, 2002, p. 7). 

 

Cardoso e Ribeiro (2015) elaboraram um estudo que buscou construir um 

Índice Relativo de Qualidade de Vida (IRQV) para os municípios mineiros utilizando 

dados para o ano de 2010. O objetivo era hierarquizar os índices e analisar o quanto 

que um município é mais desenvolvido do que outro de acordo com o nível de 

qualidade de vida. Para esse estudo, foram selecionados 21 variáveis que 

contemplavam as seguintes dimensões: saúde, renda, educação, habitação e acesso 

a bens e serviços, segurança pública, vulnerabilidade e cultura, esporte e lazer 

(quadro 6). Os autores tiveram como base primeiramente o IDH, mas tendo em vista 

o concito multidimensional de desenvolvimento e QV agregaram mais dimensões para 

obter um resultado mais amplo que pudesse identificar o nível de vida e 

desenvolvimento. 

 
Quadro 6 - Índice Relativo de Qualidade de Vida para os municípios de MG (IRQV, 

2010) 
Domínio Variáveis 

 
Atendimento à saúde: 

Esperança de vida ao nascer; proporção das internações de média 
complexidade de pacientes do SUS encaminhados para outro município; 
acesso à internação hospitalar (% de todos os pacientes) percentual de 
óbitos sem assistência médica. 

Renda 
Renda per capita; percentual da renda proveniente de rendimentos do 
trabalho; empregados do setor formal. 

 
Educação 

Percentual de jovens e adultos com 18 anos ou mais com fundamental 
completo; taxa de atendimento escolar de crianças e adolescentes de 6 a 17 
anos; percentual da população de 25 anos ou mais com curso superior 
completo. 

 
Habitação e Acesso a 
bens e serviços 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com banheiro e água 
encanada; percentual de pessoas que vivem em domicílios com energia 
elétrica; percentual de pessoas que vivem em domicílios com coleta de lixo; 
proporção da população vivendo em domicílio com densidade superior a 
duas pessoas por dormitório. 

Segurança pública Taxa de homicídios; Número de habitantes por policial militar. 

 

Vulnerabilidade 
Razão entre a renda média dos 20% mais ricos e os 40% mais pobres; 
percentual de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes 
de idosos; percentual de extremamente pobres. 

Cultura, esporte e lazer 
Gasto público per capita com esporte e lazer; gasto público per capita com 
cultura. 

Fonte: Elaboração própria no autor Cardoso e SIlva (2015) 
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Além desses indicadores citados acima, o Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia (INCT) - Observatório das Metrópoles criou o Índice de Bem-estar Urbano 

(IBEU), lançado em 2013, este índice procura avaliar o bem-estar dos cidadãos das 

áreas urbanas por meio da análise de indicadores de mobilidade urbana; condições 

ambientais urbanas; condições habitacionais urbanas; atendimento de serviços 

coletivos urbanos; infraestrutura urbana, para os 15 grandes aglomerados urbanos 

(quadro 7), que o INCT identificou como metrópoles brasileiras (OBSERVATÓRIO 

DAS METRÓPOLES, 2014). 

 
Quadro 7 - Índice de Bem-estar Urbano (IBEU, 2013) 

Domínio Variáveis 

Condições ambientais 

urbanas 

Arborização no entorno dos domicílios; Esgoto a céu aberto no entorno 

dos domicílios; 

Atendimento de 

serviços coletivos 

urbanos 

Atendimento de água; Atendimento de esgoto; Atendimento de energia; 

Coleta de lixo; 

Infraestrutura urbana 
Iluminação pública; Pavimentação; Calçada; Meio-fio/Guia; Bueiro ou boca 

de lobo; Bueiro ou boca de lobo; Rampa para cadeirantes; Identificação de 

Logradouro; 

Condições 

habitacionais urbanas 

Densidade domiciliar; Densidade morador/banheiro; Espécie dos 

domicílios; 

Mobilidade Urbana Deslocamento Casa-Trabalho 

Fonte: Elaboração própria, baseada no Observatório das metrópoles (2014). 

 

Outro indicador criado a nível regional foi o de Araújo (2013) para o município 

de Natal/ RN, em que a autora constitui por meio de índices os níveis de qualidade 

vida de todos os bairros de Natal (quadro 8). Para esse estudo, foram consideradas 

as seguintes variáveis: infraestrutura ambiental urbana, equipamentos urbanos e 

serviços, que se refere a disponibilidade de alguns serviços nos bairros, a 

socioeconômica, que aborda características sociais e econômicas da população em 

estudo e, por último, a segurança. 
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Quadro 8 - Índice de Qualidade de Vida para Natal (2013) 
Domínio Variáveis 

Infraestrutura ambiental 

urbana 

Coleta de lixo; energia elétrica nos domicílios; drenagem; 

pavimentação; abastecimento de água; esgotamento 

sanitário. 

 
Equipamentos urbanos e 

serviços 

A disponibilidade de escolas e creches; estabelecimentos da 

área de saúde; Equipamentos desportivos; equipamentos de 

segurança pública; Praça; Linhas de transporte coletivo; 

Quantidade de Negócios, comércio e serviços. 

 

 
Socioeconômica 

População economicamente ativa; rendimento nominal médio; 

rendimento médio per capita; alfabetização; áreas subnormais; 

domicílios permanentes próprios; densidade 

demográfica. 

Segurança 
Número de armas apreendidas; número de homicídios; 

número de ocorrências. 

Fonte: Elaboração própria, baseada nos autora Araújo (2013. 

 

O que é importante observar pela análise das experiências brasileiras é que os 

índices desenvolvidos para Natal, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte foram estudos 

que focalizaram a questão urbana, até porque esses municípios, desde 2000, já 

apresentam taxas de urbanização superiores a 80%, dessa forma, esse aspecto 

influenciou nas escolhas das variáveis. Já no Caso do IBEU, houve a realização de 

um estudo sobre as metrópoles brasileiras que também apresentam altas taxas de 

urbanização, então essas variáveis focalizam a questão urbana. 

O único estudo que se aproxima do objetivo e metodológica desse trabalho 

refere-se ao Índice Relativo de Qualidade de Vida para os municípios de Minas Gerais, 

pois estes focalizaram tanto o aspecto urbano quanto o rural. Nesse sentido, é 

possível perceber que os indicadores escolhidos se apresentam de forma rural e 

urbana nas bases de dados. 

A nível internacional, a Câmera Municipal de Porto decidiu em 2003 realizar um 

estudo aprofundado, no sentido de aferir a qualidade de vida dessa cidade. Tal estudo 

foi desenvolvido pelo Gabinete de Estudos e Planejamento da Câmara Municipal do 

Porto, com o apoio do Centro de Estudos Macroeconômicos e de Previsão da 

Faculdade de Economia do Porto, o qual se denomina “Sistema de Monitorização da 

Qualidade de Vida Urbana”. Esse estudo estruturou-se em duas fases metodológicas, 

a primeira por meio da análise de um painel diversificado de indicadores quantitativos, 

e a segunda fase metodológica focou na questão da 
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percepção dos residentes de Porto sobre a qualidade de vida na cidade, por meio de 

questionários, os quais se basearam em quatro pontos principais em relação a 

qualidade de vida: conceito global, avaliação da situação na cidade do Porto, 

Qualidade de vida pessoal e na área da residência (MARTINS, et al, 2003). 

No que se diz respeito a primeira daquelas fases metodológicas, foi feito um 

modelo baseado em quatro domínios. 

O Primeiro desse refere-se ao domínio das condições ambientais, que remete 

às questões naturais e físicas da cidade. 

O segundo abrange as condições materiais coletivas, ou seja, aspectos 

pautados nas condições existentes na cidade em comum para todos que vivem nela. 

Tais aspectos referem-se a: equipamentos e infraestruturas que têm uma utilização 

em larga escala por parte dos cidadãos, nas áreas da cultura, desporto, ensino, saúde, 

assistência social, transportes, comércio e serviços (MARTINS, et al, 2003). 

O     terceiro     domínio      são     as      condições     econômicas,     ligadas  a 

questões individuais de vida na cidade, como: rendimento e consumo, mercado de 

trabalho, habitação, dinâmica econômica. 

O quarto e último domínio atrelam-se a aspectos da dimensão social, designado 

por Sociedade; nesse domínio serão analisadas questões sobre escolhas individuais 

e participação na sociedade. Em anexo, apresenta-se a listagem de  todos os 

indicadores analisados (MARTINS, et al, 2003). 

Outro exemplo no âmbito internacional trata-se de um estudo de caso feito para 

calcular o Índice de Qualidade de Vida com base em dados quantitativos de 43 países, 

esse estudo foi realizado por Rahman, Mittelhammer e Wandschneider, em 2005. 

O estudo tem como foco analisar a QV por meio de oito domínios (quadro 9), o 

primeiro deles refere-se ao relacionamento com amigos, esse domínio focaliza a 

questão sobre a satisfação familiar como um elemento muito importante para o bem- 

estar do indivíduo, pois se acredita que um indivíduo com laços familiares será mais 

feliz do que um que não tenha. 

O segundo domínio é sobre o Bem-estar emocional, partindo da premissa que 

o bem-estar individual não depende apenas da sua renda e consumo, mas também 

pela sua saúde emocional. 

O terceiro trata-se da questão da Saúde como elemento essencial para a 

qualidade de vida. 
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O quarto domínio aborda o aspecto do bem-estar material, pois este irá refletir 

de forma direta ou indireta na QV. 

O quinto domínio é sobre sentir-se parte de uma comunidade local e da 

sociedade, este refere-se a questão das liberdades políticas e civis como instrumento 

de melhoria da QV. 

O sexto abordará as questões de trabalho e atividade produtiva, pois é 

importante que o cidadão esteja engajado em uma atividade laboral ou também 

educacional. 

A sétima dimensão trata-se da segurança pessoal, pois é indispensável para o 

bem-estar individual. 

O oitavo e último domínio, se refere a qualidade do ambiente, pois a longo prazo 

tem efeitos de forma direta ou indireta sobre o estado de saúde dos cidadãos e, 

consequentemente, afeta a qualidade de vida das pessoas. O objetivo desse trabalho 

é comparar e analisar as condições de vida em diversos países com intuito de facilitar 

as descobertas dos problemas sociais (RAHMAN; MITTELHAMMER; 

WANDSCHNEIDER, 2005). 

 
Quadro 9 - Índice de QV proposto por Rahman, Mittelhammer e Wandschneider 

(2005) 
Domínio Variáveis 

Relacionamento com a família e 
amigos 

Taxas de divórcio 

Bem-estar emocional Índices de suicídio masculino e feminino. 

 
Saúde 

A taxa de crescimento da população; expectativa de vida no nascimento; 
taxa de mortalidade infantil; o número de casos de AIDS e casos de 

tuberculose; a despesa pública em saúde em percentagem do PIB, e a 
relação médico / população (representando as unidades de saúde). 

Bem-estar material 
PIB per capita, o uso comercial de energia e linhas telefônicas por mil 
pessoas. 

Sentindo-se parte de uma 
comunidade local e da sociedade 

Taxas de alfabetização de adultos do sexo masculino e feminino; 
Relatórios da PNUD. 

Trabalho e atividade produtiva 
Taxa de desemprego; taxa bruta de matrícula; taxa de atividade 
econômica feminina 

 
Segurança pessoal 

Dois indicadores diferentes: número total de infrações por 100.000 
habitantes, conforme indicado pelas estatísticas nacionais de crimes; as 
despesas com militares como porcentagem do PIB. 

 
Qualidade do Ambiente 

Medida de emissões de gases de efeito estufa/ dióxido de carbono (CO2); 
uma medida de poluição da água/ acesso ao abastecimento de água 
potável; e uma medida de redução dos recursos ambientais/ 
desmatamento. 

Fonte: Elaboração Própria baseados nos autores Rahman, Mittelhammer e Wandschneider (2005). 

 
 

Ainda no cenário internacional, a OECD, em 2009, apresentou um relatório 

intitulado “como vai a vida? ”, que tinha como propósito avaliar a qualidade de vida 
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partindo do conceito multidimensional. Nesse relatório, foram analisados aspectos 

objetivos e subjetivos, os quais permitissem o estudo da QV nos aspectos ambientais, 

sociais e econômicos de uma forma mais ampla. 

Nesse sentido, os domínios analisados foram: saúde, equilíbrio entre vida e 

trabalho, educação, conexões sociais, segurança pessoal, engajamento cívico e de 

governança, meio ambiente e bem-estar subjetivo. 

O objetivo desse trabalho é comparar e analisar as condições de vida em 

diversos países com o intuito de facilitar nas descobertas dos problemas sociais 

(KÕRREVESKI, 2009). 

Abaixo o quadro 10 agrupa os domínios e variáveis, que foram utilizadas para 

mensurar a QV nesse estudo: 

 
Quadro 10 - Índice de QV proposto pela OECD (2009) 
Domínio Variáveis 

Meio Ambiente Qualidade do ar, na carga ambiental da doença, a satisfação com a 
qualidade do ambiente local, o acesso a espaços verdes. 

 
Saúde 

A expectativa de vida ao nascer, mortalidade infantil, o estado de saúde 
auto-relatado, doença prolongada auto-reportados, as limitações auto- 
relatados em atividades diárias, obesidade e excesso de peso. 

 

Educação 

A parcela da população com idade entre 25-64 anos com pelo menos o 
ensino secundário, a taxa de participação na aprendizagem ao longo da 
vida da população entre os 25-64 anos, a expectativa educacional aos 15 

anos, a alfabetização de estudantes de 15 anos de idade e os alunos com 
competências cívicas. 

Segurança Pessoal O número de homicídios por 100.000 pessoas, vitimização auto-referida, a 
violência contra as crianças e sensação de segurança. 

Engajamento cívico e governança 
o número de eleitores, a participação em outros tipos de atividades 
políticas, consulta sobre a criação de regras e confiança nas instituições. 

Trabalho, vida familiar em equilíbrio 
Carga horária de trabalho, tempo de deslocamento, tempo para o lazer e 
cuidados pessoais, satisfação com a alocação de tempo, a taxa de 
emprego das mães com crianças de idade escolar obrigatória. 

Bem-estar subjetivo  

Satisfação com a Vida 

Conexões sociais 
Apoio social da rede, a frequência de contatos sociais, o tempo gasto em 
trabalho voluntário, e confiança em outras pessoas 

Fonte: Elaboração Própria baseados no autor Kõrreveski (2009). 

 
 

A partir da análise de todas as metodologias apresentadas acima, é possível 

perceber que os índices de QV apresentam variáveis semelhantes, tanto a nível 

nacional como internacional. Entretanto, ao observar o nível internacional, percebe- 

se que esses não consideram aspectos da infraestrutura e condições habitacionais 

urbanas. Tal aspecto é explicado pelo ideal de desenvolvimento, pois enquanto os 



59 
 

 
 

 
índices brasileiros reportam-se a uma sociedade em desenvolvimento, os 

internacionais observam aspectos da QV em países desenvolvidos. 

Segundo Surbhi (2015), os países desenvolvidos são conhecidos como de 

primeiro mundo, em que apresentam um alto padrão de vida, PIB, IDH proximo a 1, 

excelentes condições de infraestrutura, saúde, educação, transporte, habitações, etc., 

enquanto os paises em desenvolvimento ainda não apresentam tais aspectos, ao 

contrario, torna-se marcada por um contexto de profundas desiguadaldes 

socioespaciais, em que população ainda não desfruta de melhores condições de vida 

em termos de equipamentos básicos de infraestrura e serviços urbanos. 

Atualmente, o Brasil ocupa 79º lugar no ranking mundial com 187 países, e o 

seu IDH é de 0,744 (PNUD, 2013). Apesar dessas diferenças, é possível perceber a 

semelhança de analises em aspectos de educação, saúde, segurança, meio 

ambiente, trabalho e renda. 

No contexto baiano, para analisar o desenvolvimento e qualidade de Vida para 

todos os municípios da Bahia de forma geral temos o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM). O IDHM médio da Bahia evoluiu de 0,386 (Muito Baixo 

Índice de Desenvolvimento Humano), em 1991, para 0,660 (Médio Desenvolvimento) 

em 2010, que refere-se ao último censo. Mesmo com essa evolução, o Estado está 

abaixo da média nacional, de 0,744 (Alto Desenvolvimento). Atualmente, o IDHM 

baiano está composto por 0,663 do IDHM Renda; 0,783 do IDHM Longevidade e 0,555 

do IDHM Educação, sendo que em comparação com o Brasil, que apresenta, 

respectivamente: 0,739, 0,816 e 0,637, a Bahia encontra-se em todos esses aspectos 

inferior a média nacional. No entanto, o Estado Baiano encontra-se na 22° posição no 

ranking nacional, tendo em vista que são 27 Estados Brasileiros. 

Além disso, a SEI criou o Índice de Performance Socioeconômica (IPESE), este 

um tem como objetivo medir a capacidade dos municípios baianos em ofertar serviços 

básicos à sua população e a qualidade com que estes serviços são ofertados. O 

IPESE é resultado da agregação de três dimensões: educação; saúde; e economia e 

finanças, essas por sua vez são um de 16 indicadores, conforme o quadro 11 abaixo: 

http://keydifferences.com/author/author2
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Quadro 11 - Índice de Performance Socioeconômica (SEI, 2016) 
Dimensões Indicadores 

 

Saúde 

Índice de Oferta de Médicos do SUS; índice de oferta de 
enfermeiros pelo SUS; índices de cobertura de equipes de 
saúde na família; índice de cobertura de vacinas; índice de 
consultas pré-natal; índice de internações por causas não- 
evitáveis; índice de óbitos por causas definidas. 

 
Educação 

Índice de matrícula na pré-escola; índice de matrícula no 
ensino fundamental; índice de matrícula no ensino médio; 
índice de qualidade do ensino fundamental (séries iniciais); 
índice de qualidade do ensino fundamental (séries finais). 

Economia e Finanças 
Índice de Produto Municipal; índice de Independência 
Financeira; Índice da Renda do Trabalhador Formal; Índice de 
Emprego Formal. 

Fonte: Elaboração Própria baseados na SEI (2016). 

 

 
As três dimensões componentes do IPESE foram selecionadas com base na 

literatura de Desenvolvimento Regional. Em relação às variáveis escolhidas para 

calcular cada dimensão, essas têm como proposito tentar captar o modelo de ação, 

implementado pelo estado brasileiro, o qual deve ser seguido pelos municípios, dessa 

forma, cálculo do índice pretende identificar o comportamento das localidades sobre 

as metas das estabelecidas, essas por sua vez, foram estipuladas conforme indicação 

de organismos nacionais e internacionais (SEI, 2016) 

Em termos de classificação, os resultados dos índices são categorizados da 

seguinte forma, em termos de desempenho: “muito baixo” - abaixo de 0,299; “baixo” 

– indicador entre 0,300 e 0,499; “médio” – entre 0,500 e 0,699; “alto” – entre 0,700 e 

0,899; “muito alto” – indicador acima de 0,900. Dessa forma, ao analisar o 

comportamento do IPESE nos municípios baianos, entre os anos de 2010 e 2013, 

observa-se que houve uma melhora na performance socioeconômica, do total de 417, 

cerca de 40% apresentaram um nível baixo, no entanto 57% foram classificados na 

média, e somente 1,9% do total, ou seja, 8  municípios apresentaram um desempenho 

alto. Porém, em 2013 cerca de 41 municípios, ou seja, 9% exibiram uma performance 

baixa, enquanto que, para 342 municípios (82%) foi médio, e alto desempenho 

somente 34 municípios, cerca de 8% do total. 

Apesar da melhora dos índices citados acima, em termos de series temporais, 

a SEI (2014), aborda que a Bahia apresenta um perfil de desigualdade, principalmente 

quando na questão econômica e distribuição da riqueza, tal fato se justifica pela 

concentração de atividades econômicas em apenas em algumas regiões do pais, tanto 

que apenas 18 municípios são responsáveis por 70% da riqueza produzida no estado. 

Nesse contexto, essa concentração influi em um 
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cenário de pobrezas e desigualdades espalhados por várias regiões baianas, nesse 

sentindo, a questão da pobreza na Bahia é um tema que vem sendo bastante 

discutido, tanto que a SEI (2014), elaborou um estudo intitulado: “Pobreza na Bahia 

em 2010: Dimensões, Territórios e Dinâmicas Regionais”. 

Tal estudo tinha como objetivo compreender o fenômeno da pobreza e suas 

dinâmicas no cenário baiano, analisando as dimensões de: renda, moradia, 

demografia, saúde e educação, além de ajudar na construção de políticas públicas, 

as quais possam de enfrentar tal problema, no intuito de melhorar condições ou 

qualidade de vida população. Para análise das dimensões, o estudo identificou  quais 

variáveis eram mais significativas, conforme o quadro 12 abaixo: 

 
Quadro 12 - Variáveis mais significativas para análise da pobreza 
Dimensões Variáveis 

 
Saúde 

Percentual de nascidos vivos cujas mães possuem de 1 a 3 anos de estudo; taxa de 
internações (p/10.000 hab.) por diarreia; taxa de mortalidade (p/100.000 hab.) por 
doença de chagas; taxa de mortalidade (p/100.000 hab.) por tuberculose; percentual 
de nascidos vivos cujas mães possuem 0 anos de estudo 

Educação Taxa de distorção idade/série – total fundamental; taxa de distorção idade/série – total 
público médio; percentual da população de 7 a 14 anos analfabeta 

Renda 
Percentual de domicílios particulares permanentes com rendimento de até 1/2 salário 
mínimo exclusive sem rendimento ; percentual de domicílios sem geladeira; 
percentual de domicílios sem acesso à internet 

 
Moradia 

Percentual de domicílios particulares permanentes sem lixo coletado; percentual de 
domicílios particulares permanentes sem banheiro de uso exclusivo dos moradores ou 
sanitário; percentual de domicílios particulares permanentes sem abastecimento de 
água por rede geral 

Demografia Taxa de fecundidade total; percentual de mulheres de 15 a 17 anos com filhos; razão 
de dependência 

Fonte: Elaboração Própria baseados na SEI (2014). 

 

 
Os resultados do estudo de uma forma geral observaram quais grupos de 

municípios concentravam as condições mais críticas ou não do fenômeno da pobreza, 

tanto em termos de características demográficas, sociais, econômicas e geográficas. 

Desta maneira, o grupo de municípios que apresentou uma situação menos crítica em 

relação a pobreza em sua grande eram urbanizados, com população maior do que 

100 mil habitantes e concentram a maior parte das atividades econômicas 

(principalmente industrial e de serviço), ou seja, maior dinamismo econômico. Um dos 

exemplos desse grupo é a macrorregião Salvador- Feira. O grupo que exibiu os piores 

resultados em relação a pobreza observou-se que em sua maior parte apresenta: 

população inferior a 20 mil habitantes, taxa de urbanização até 50% e economia 

agrícola e frágil (SEI, 2014). Apesar do estudo 
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identificar concentração de pobreza em grupos com características similares, essa 

encontra-se espalhada por todo território baiano, de forma especificas em suas 

dimensões, dessa forma, o estudo aprofundado do fenômeno da pobreza pode ajudar 

na mitigação das desigualdades e melhoria da QV. 

Nesse sentido, observa-se como a qualidade de vida é um tema amplo e 

apresentava várias metodologias para ser analisada. Assim, tem como objetivo 

formular um índice sintético de Qualidade de vida que possa englobar aspectos mais 

amplos das dimensões econômicas, sociais e ambientais. E tendo em vista o perfil de 

desigualdades da Bahia, este trabalho tem o intuito de contribuir para o planejamento 

das políticas públicas, para que essas possam melhor a qualidade de vida da 

população baiana. Na metodologia, poderá ser identificada as variáveis selecionadas 

e a justificativa das mesmas. 

 

2.8 A questão da formulação de políticas públicas para a qualidade de vida da 

sociedade 

 
Teixeira (2002) aborda que as políticas públicas têm como objetivo responder 

as demandas, principalmente nas camadas mais marginalizadas ou vulneráveis da 

sociedade. Essas demandas são criadas pela sociedade civil por meio de uma 

mobilização social, e são interpretadas pelos gestores públicos. 

As políticas públicas podem surgir com várias finalidades como: ampliar e 

efetivar direitos de cidadania; promover o desenvolvimento, por meio da criação de 

emprego e renda; administrar conflitos entre os diversos atores sociais que, mesmo 

hegemônicos, apresentam diferenças de interesses que necessitam de mediação, 

entre outros. De uma forma geral, os objetivos perseguidos por uma política pública 

apresentam uma referência valorativa e mostra a visão e demandas da sociedade por 

aqueles que estão no poder. 

Nesse sentindo, partindo do pressuposto que a qualidade de vida é um conjunto 

de condições que promovem o bem-estar, tanto de forma individual quanto coletiva, e 

esse bem-estar é garantido por lei, pois a Constituição Federal de 1988 garante que 

a ordem social tem como base o primado do trabalho, e assim, como objetivo o bem-

estar e a justiça social, para a sua população. Sendo assim, nessa definição, cabe ao 

Estado promover bem-estar social, portanto, trata-se de uma questão pública e 

coletiva. 
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Tonon (2010) aborda que as políticas públicas devem ser criadas com o 

objetivo de garantir a qualidade de vida da população, já que a QV envolve o 

desenvolvimento de cada indivíduo tanto de forma subjetiva, mas também na 

comunidade a que pertence. No entanto, essa autora faz uma ressalva, diante dos 

indicadores que são habitualmente utilizados para avaliar a QV de uma sociedade, 

será que estes realmente são capazes de construir diagnósticos concisos para nortear 

a questão pública? Já que estes em sua grande maioria como foi observado no item 

anterior, analisam apenas a questão quantitativa e deixam de lado o aspecto subjetivo, 

e dado a natureza da QV, a qual apresenta uma abordagem multidimensional e agrega 

essas duas questões no seu conceito, tal questionamento apresenta-se de forma 

significativa nesse debate. 

Entretanto, os indicadores e índices demonstram a questão das condições 

sociais de uma determinada sociedade, e são técnicas de monitoramento para a 

questão pública, como aponta Herculano (2000, p. 10) ao abordar sobre a importância 

da criação de indicadores e índices mensuráveis “pois, pelos processos de 

quantificação e simplificação da informação, informam/formam a opinião pública, 

teoricamente de importância vital em sistemas democráticos”. Assim, não somente 

mostra ao público quanto a eficácia ou não das políticas públicas, como também pode 

servir de ferramenta por meio do qual os cidadãos cobrem do poder público ações 

interventoras. 

Nesse sentido, esses indicadores tornam-se relevantes no processo de 

avaliação da gestão municipal. Dessa forma, na visão dessa autora o estudo de 

indicadores e índices é primordial para a formulação de políticas públicas, porém 

esses estudos, principalmente no que tange a qualidade de vida, devem ser feitos  de 

forma desagregada, isto é, mesurados através de micro- espaços, como por exemplo, 

um município ou região. 

Ainda na perspectiva da autora, essa ênfase no micro é essencial, pois 

possibilitaria adotar medidas contra a estratificação espacial, que refletirá na guerra 

contra a desigualdade socioeconômica. Desta forma, a criação de um Índice de 

Qualidade de Vida local nortearia políticas públicas para a melhoria da qualidade de 

vida de seus habitantes, além de servir como parâmetro para o público, pois sua 

análise pode mostrar a eficácia ou não das políticas públicas adotadas, e assim servir 

como instrumento para que os cidadãos cobrem do poder público ações interventoras. 
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Portanto, esses índices podem servir como base para o processo de avaliação da 

gestão municipal. Entretanto, tais índices rejeitaria o aspecto subjetivo, a saber a 

percepção, pois segundo a autora essa por sua vez limitaria a comparação entre as 

regiões. 

No entanto, tal posicionamento é contrário ao de Tonon (2010), pois esta 

argumenta que as generalizações por meio de índices para avaliar a QV, ignora o 

processo histórico, cultural e de desenvolvimento da sociedade, o qual pode camuflar 

o real nível de QV do ambiente estudado. 

Em contrapartida, os índices são as ferramentas mais prática em termos de nortear 

uma política pública, no entanto, estes devem ter critérios de avaliação básicos, tais 

como: o índice deve ter um propósito claro, ou seja, para basear um campo da política 

pública, além disso, o índice deve ajudar os formuladores de políticas públicas 

desenvolver e avaliar programas em todos os níveis de agregação, sejam estes: 

municipais, estaduais ou nacional (HAGERTY et al, 2009). 

Outro aspecto é que a questão da periocidade do índice, pois tal aspecto é 

essencial para as políticas públicas, pois esta pode avaliar se está existindo melhora 

ou não, outro fator importante é questão das variáveis que compõe os índices, essas 

devem realmente ser escolhidas com muito cuidado para que possa realmente 

apresentar as condições de vida e qualidade de vida população. Apesar dos índices 

negligenciarem de forma geral a questão subjetiva, é muito complicado nortear uma 

política pública a partir das percepções de cada um, pois é um aspecto muito relativo, 

pois um indivíduo pode ter acesso as melhores condições econômicas e sociais, e 

mesmo assim não estar satisfeito com seu bem-estar, tal fato é apontado pelo autor 

Hagerty et al (2009). 

No entanto, a partir do levantamento bibliográfico sobre o conceito de qualidade 

de vida de população uma sociedade, este deve tanto analisar os aspectos objetivos 

(quantitativos) através índices ou indicadores, mas também em conjunto com a 

questão subjetiva, ou seja, percepção do indivíduo em relação a sua QV. 
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3 METODOLOGIA 

 
3.1 Área do Estudo de Caso 

 

O Estado da Bahia é composto por 417 municípios e localiza-se na região 

Nordeste do Brasil. O estado baiano é o quinto do país em extensão territorial, e em 

relação ao nordeste brasileiro ocupa 36,3% da área total e 6,64% do território nacional. 

A sua extensão territorial equivale a 567 295,67 (em km²), além disso, apresenta o 

maior litoral dentre os estados brasileiros, em termos de 1.183 quilômetros (SEI, 

2014). 

Segundo o Censo 2010 (IBGE, 2013), Bahia tem uma população de 14.016.906 

habitantes distribuída em seu território, é o 15º Estado mais povoado do país, sua 

capital, Salvador, é mais populosa do Estado com cerca 2.800.000 pessoas. 

A população baiana concentra-se na área urbana, 72%, sendo essa tendência 

crescente desde a década de 70, acompanhado pelo processo de industrialização e 

urbanização, em que houve um intenso fluxo migratório da população para os centros 

urbanos em busca de melhores condições de vida, em termos de acesso a serviços 

básicos tais como: educação, saúde, emprego, etc 

Além disso, o governo do Estado da Bahia reorganizou o território para fins de 

planejamento e implementação de políticas públicas na região, e o dividiu em 27 

territórios de identidade, nessa divisão buscou-se considerar os aspectos sociais, 

econômicos e culturais de cada território (SEI, 2014). Conforme a figura 2 abaixo: 
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Figura 2 - Territórios de Identidade para Bahia 

Fonte: SEADE (2010) 

 

 
O objetivo dessa divisão em territórios de identidades é identificar prioridades 

temáticas definidas a partir da realidade local, para que assim possibilite 

desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões (SEPLAN, 2015). 

 

3.2 Caracterização da Pesquisa 

 

A forma de abordagem utilizada será quantitativa (estatística descritiva) por 

mensurar numericamente, através de estatísticas, as questões levantadas na 

pesquisa. Godoy (2007), citado por Tonietto (2007, p. 288), defende o emprego da 

pesquisa quantitativa, pois esta oferece informações importantes e relevantes ao 
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estudo, permitindo obter porcentuais, medidas e números absolutos referentes ao 

trabalho. 

A base de dados é de natureza secundária e as principais fontes de dados que 

serão utilizadas para a realização deste estudo foram a do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, DATASUS (Departamento de Informática do SUS- 

Ministério da Saúde), PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), SEI (Superintendência de Estudos 

Econômicos e Sociais da Bahia), Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 

Ministério da Cultura e SINCOFI (Sistema de informações contábeis da Secretária  do 

Tesouro Nacional). A propósito, o recorte temporal, deste estudo se fixará nos dados 

para o ano de 2010, já que este foi último ano do censo apresenta informações mais 

completas em termo de base de dados. 

 

3.3 Variáveis e indicadores utilizados e forma de tratamento dos dados 

 

Neste tópico, argumenta-se sobre as variáveis e indicadores escolhidos para 

compor o Índice de qualidade de vida urbana das cidades baianas. Para tal, recorre- 

se aos autores utilizados no referencial e na discussão teórica. Inicialmente, como já 

apontado na literatura, definir a Qualidade de vida não é uma tarefa fácil, pois o seu 

conceito engloba muitos aspectos, além de ser amplamente utilizado em várias 

áreas do conhecimento (ciência, sociologia, humanas), o que denota a 

multidisciplinaridade do termo e falta de consenso do mesmo (PEREIRA et al, 2012). 

Moreira (2004), ao abordar o conceito de qualidade, afirma que este não pode 

apenas ser definido somente utilizando aspectos quantitativos (renda, moradia, nível 

de instrução), mas também fatores subjetivos, pois este se pauta na percepção de 

que cada indivíduo tem sobre o seu bem-estar. 

Nesse sentido, é comum existir inúmeras definições e metodologias acerca do 

tema, o que dificulta um consenso conceitual e definição de medição. No entanto, 

nesse trabalho, optou-se pelos âmbitos de análise que podem ser observados de 

forma quantitativa, ou seja, com base em dados secundários, por entender-se que 

expressam melhor a realidade em estudo. Dessa maneira, este trabalho propõe medir 

os vários domínios da qualidade de vida de forma abrangente, tanto quanto for 

possível, dada à indisponibilidade de alguns dados. Além disso, o estudo pretende 
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fazer comparações dentro do espaço baiano, sendo que o aspecto subjetivo da 

qualidade de vida, a saber: a percepção limitaria essa comparabilidade. 

Herculano (2000, p. 10) aborda sobre a importância da criação de indicadores 

e índices mensuráveis “pois, pelos processos de quantificação e simplificação da 

informação, informam/formam a opinião pública, teoricamente de importância vital em 

sistemas democráticos”. Assim, não somente mostra ao público quanto a eficácia ou 

não das políticas públicas, como também pode servir de ferramenta por meio do qual 

os cidadãos cobrem do poder público ações interventoras. Nesse sentido, esses 

indicadores tornam-se relevantes no processo de avaliação da gestão municipal. 

A partir do levantamento bibliográfico, foram escolhidos variáveis e indicadores 

que tiveram como base para a concepção de qualidade de vida, priorizando aspectos 

das dimensões social, econômica e ambiental. Além disso, fez- se a escolha pela 

simplificação de variáveis que forneçam informações relevantes para avaliar os níveis 

e índices de qualidade de vida para área em estudo. Também, ampara-se na 

metodologia utilizada por Cardoso e Ribeiro (2015), Kõrreveski  (2009), IBEU (2013), 

por Rahman, Mittelhammer e Wandschneider (2005), além de dos outros autores 

citados no referencial. 

Nesse sentido, para obter os objetivos da dissertação, ou seja, de propor 

índices que sejam adequados e possam avaliar os níveis de qualidade de vida da 

população dos municípios baianos, parte-se do pressuposto de que a qualidade de 

vida está relacionada “como o grau de satisfação das necessidades básicas para a 

vida humana, que possa proporcionar bem-estar aos habitantes de determinada 

fração do espaço geográfico” (MORATO et al, 2006). 

O território baiano é caracterizado por um quadro de grandes desigualdades, 

tanto em termos populacionais, econômicos (PIB, PIB Per Capita e Valores de 

Rendimentos) e sociais. Tal aspecto influi na escolha dos indicadores, pois a Bahia 

apresenta características peculiares, como por exemplo, a maioria dos municípios 

apresenta uma população inferior a 50 mil habitantes e uma taxa de urbanização 

menor do que 80%. 

Dessa forma, foram levadas em conta variáveis que possam dimensionar o 

aspecto social, ambiental e econômico. Assim, para a identificação e avaliação da QV 

para o Estado da Bahia, foram definidas as seguintes variáveis, propostas em dez 

domínios; torna-se importante destacar que nas escolhas das variáveis foram 
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levadas em conta o aspecto rural e urbano, pois foram priorizados aquelas que 

contemplassem tais aspectos, conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 2 - Domínios e Variáveis 
 

Variável  Nome completo da Variável 

DOMÍNIO SAÚDE (D1) 

 
D1.1 Esperança de Vida ao nascer 

 

 
D1.2 Gasto com Saúde Per Capita 

 
 
 

Unidade de 
Medida da 
variável 

 
 

Anos 

 
 

Reais correntes 

 
 
 

Tipo de 
relação 
com o 

IQV 

 
 

positiva 

 

 
positiva 

 
 
 

 
Fonte 

 

 
Atlas do 
Desenvolvimento 
Humano 
Tesouro 
Nacional/ 
Sincofi-Contas 
Anuais 

 
(Continua) 

Ano do 
dado 

coletado 

 

 
2010 

 

 
2010/2009 

D1.3 Número de Hospitais Unidade positiva DATASUS 2010 
Em relação ao 

D1.4 
Proporção de óbitos sem 
assistência médica 

DOMÍNIO RENDA (D2) 

numero total de 
óbitos x 100 mil 
habitantes 

negativo DATASUS 2010 

D2.5 Empregados do Setor formal 
Ponderados pela

 
PEA 

positiva RAIS 2010 

Atlas do 

D2.6 Renda Per Capita Reais correntes positiva 

Percentual da renda proveniente 

Desenvolvimento 
Humano 
Atlas do 

2010 

D2.7 de rendimentos do trabalho 
Percentual positiva

 

DOMÍNIO Educação (D3) 

Percentual de pessoas com 18 

Desenvolvimento 
Humano 

 
Atlas do 

2010 

D3.8 anos ou mais com fundamental 
completo 

Percentual de 6 a 17 anos na 

Percentual positiva Desenvolvimento 
Humano 
Atlas do 

2010 

D3.9 
escolar 

Percentual positiva 

Percentual de pessoas com 25 

Desenvolvimento 
Humano 
Atlas do 

2010 

D3.10 anos ou mais com superior 
completo 

Percentual positiva Desenvolvimento 
Humano 

2010 

DOMÍNIO HABITAÇÃO E ACESSO A BENSE SERVIÇOS (D4) 

Percentual da população em 
 

Atlas do 

D4.11 domicílios com banheiro e água 
encanada 

Percentual da população em 

Percentual positiva Desenvolvimento 
Humano 
Atlas do 

2010 

D4.12 

D4.13 

domicílios com energia elétrica 
Percentual positiva

 

Percentual  da população em 
Percentual positiva 

domicílios com coleta de lixo 

Percentual da população em 

Desenvolvimento 
Humano 
Atlas do 
Desenvolvimento 
Humano 
Atlas do 

2010 

 
 

2010 

D4.14 domicílios com densidade > 2 
por dormitório 

Percentual negativa Desenvolvimento 
Humano 

2010 

DOMÍNIO SEGURANÇA PÚBLICA (D5) 
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Em relação ao 

D5.15 Taxa de Homicídio 
numero total de 
homicídios x 100 
mil habitantes 

negativa DATASUS 2010 

Tesouro 

D5.16 
Gastos Segurança Pública Per 
capita 

Reais correntes negativa 
Nacional/ 
Sincofi-Contas 
Anuais 

2010/2009 
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Tabela 2- Domínios e Variáveis 
(Conclusão) 

Variável 

 
Nome completo da Variável 

Unidade de 
Medida da 
variável 

Tipo de 
relação 
com o 

IQV 

 
Fonte 

Ano do 
dado 

coletado 

 DOMÍNIO VULNERABILIDADE (D6)     

 
D6.17 

Razão 20% mais ricos / 40% mais 
pobres (segundo a renda) 

 
Razão 

 
negativa 

Atlas do 
Desenvolvimento 
Humano 

 
2010 

 

D6.18 
Percentual de vulneráveis e 
dependentes de idosos 

 

Percentual 
 

negativa 
Atlas do 
Desenvolvimento 
Humano 

 

2010 

 

D6.19 
 

Percentual de extremamente pobres 
 

Percentual 
 

negativa 
Atlas do 
Desenvolvimento 
Humano 

 

2010 

DOMÍNIO CULTURA, ESPORTE E LAZER (D7) 

 

D7.21 
 

Gastos com Cultura em Per Capita 
Reais 
correntes 

 

positiva 
Tesouro 
Nacional/ Sincofi- 
Contas Anuais 

 

2010/2009 

 

D7.22 
Gastos com Desporto e Lazer Per 
Capita 

Reais 
correntes 

 

positiva 
Tesouro 
Nacional/ Sincofi- 
Contas Anuais 

 

2010/2009 

DOMÍNIO BEM ESTAR EMOCIONAL (D8) 

 

 
D8.23 

 

 
Taxa de suicídio 

Em relação 
ao numero 
total de 
suicídio x 100 
mil 
habitantes 

 

 
negativa 

 

 
DATASUS 

 

 
2010 

DOMÍNIO TRABALHO E ATIVIDADE PRODUTIVA (D11) 

D10.24 Percentual de pessoas desocupadas Percentual negativa IBGE 2010 

 

D10.25 
Percentual de Pessoas 
economicamente ativas do gênero 
feminino 

 

Percentual 
 

positiva 
 

IBGE 
 

2010 

DOMÍNIO SENTINDO-SE PARTE DE UMA COMUNIDADE LOCAL E DA SOCIEDADE (D12) 

D11.26 Taxa de alfabetismo feminina Percentual positiva DATASUS 2010 
D11.27 Taxa de alfabetismo masculina Percentual Positiva DATASUS 2010 

Fonte: Elaboração Própria 

 
 

A tabela 2 apresenta as informações de quais variáveis representam cada 

domínio, além da fonte, ano e como estas afetam a qualidade de vida, ou seja, de 

forma negativa ou positiva. Vale ressaltar que em relação as variáveis gastos per 

capita em saúde, segurança, cultura e lazer para o ano de 2010, faltaram dez 

municípios sem essa informação; nesse sentido, utilizou-se o ano de 2009 para 

completar a base de dados. No entanto, o município Dário Meira não apresentava 

essas informações disponíveis para nenhum dos dois anos, sendo excluído da 

amostra. Assim, o estudo é referente aos 416 municípios da Bahia. 
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3.4 Forma de tratamento dos dados 

 
Para análise das variáveis citadas acima, este trabalho utilizou técnica de 

Análise Fatorial (AF) no intuito de criar índices sintéticos para auferir o nível de 

Qualidade de Vida nos municípios Baianos. 

 
3.4.1 Análise Fatorial 

 
 

A análise fatorial torna-se uma técnica de análise multivariada. Segundo 

Verdaguer (2014, p.288) AF é uma técnica de 

 
[...] interdependência em que todas as variáveis são simultaneamente 
consideradas, e cada uma delas está relacionada com as demais. Busca-se 
estudar as inter-relações existentes entre elas, sumarizando-as e 
encontrando um meio de condensar as informações contidas nas variáveis 
originais em um conjunto menor de variáveis estatísticas (fatores) com 
pequena perda de informação. A AF condensa os dados através da 
combinação entre as variáveis, explicando a relação entre elas. As altas 
correlações entre variáveis geram agrupamentos que configuram fatores 
explicativos da correlação em determinado grupo de variáveis, mas que 
sejam ortogonais, ou seja, sem correlação entre si. 

 

De forma geral, a AF possibilita, nos casos em que se apresenta muitas 

variáveis correlacionadas entre si, identificar um número de variáveis nas quais não 

estão correlacionadas, masque sintetizem as informações principais dos originais, 

essas novas variáveis podem ser chamadas de fatores ou variáveis latentes 

(MINGOTI, 2013). Dessa forma, o uso da AF possibilitará verificar a correlação entre 

27 variáveis ligadas à Qualidade de vida relacionadas aos dez domínios. 

No entanto, foram feitas duas análises fatoriais, a primeira baseada na 

metodologia de Cardo e Silva (2015), agregando apenas sete domínios: D1 (saúde), 

D2 (renda), D3 (educação), D4 (habitação e acesso a bens e serviços), D5 

(segurança), D6 (vulnerabilidade), D7(acesso a cultura, esporte e lazer). Vale ressaltar 

que quando não encontradas algumas variáveis da metodologia de Cardoso e Silva, 

escolheu-se variáveis que representassem o mesmo aspecto, por exemplo, em duas 

variáveis da saúde e uma de segurança. A segunda análise fatorial foi em relação a 

todo conjunto de dados representado pela tabela 3, ou seja, os dez domínios. 

Em relação a técnica de analise fatorial, segundo Verdaguer (2014, p.289) “a 

AF avalia a possibilidade de agrupar i variáveis (X1, X2, X3, ..., Xi) em um número 
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menor de j fatores (F1, F2, F3, ..., Fj). As variáveis podem ser explicadas com base 

em um conjunto de fatores”, a partir da seguinte equação: 

 
                                 (1) 

 

Em que: 

   são as variáveis padronizadas; 

   são as cargas fatoriais; 

    são os fatores comuns não correlacionados entre si; 

   é um erro que representa a parcela da variação da variável i que é exclusiva dela 

e não pode ser explicada por um fator nem por outra variável do conjunto analisado. 

 
Ainda segundo o mesmo autor, a carga fatorial refere-se ao grau de correlação 

entre as variáveis originais e os fatores. Quando essa é elevada ao quadrado, 

demonstra o quanto do percentual da variação de uma variável torna-se representada 

pelo fator. Nesse sentido, os cálculos dos fatores são feitos a partir da equação abaixo: 

 
 
 

Onde: 

   torna-se os fatores comuns não correlacionados; 

   trata-se dos coeficientes dos escores fatoriais; 

    são as variáveis originais envolvidas no estudo 

 

O método extração utilizado foi baseado na Análise de Componentes Principais 

(ACP), já que este método torna-se recomendável quando o estudo pretende 

determinar fatores que compreendem o maior grau possível de explicação para a 

variância, além de ser mais aceita. Em relação ao tamanho da amostra, Mingoti (2013) 

observa que o número de observações deve ser cinco vezes maior que as variáveis 

analisadas. Nesse estudo, o número de variáveis é de 27 para 416 observações, que 

é o número de municípios baianos. 

A análise fatorial apresenta alguns indicadores de qualidade, como a medida 

de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o Teste da esfericidade 
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de Bartlett. O KMO é um índice utilizado para verificar a adequacidade da análise 

fatorial. Valores altos (entre 0,5 e 1,0) revelam que a análise fatorial é adequada para 

aquela amostra (MARÔCO, 2014). O teste da esfericidade de Bartlett, testa a 

conveniência do modelo fatorial, a hipótese nula de que as variáveis sejam não- 

correlacionadas na população, isto é, segundo Cerqueira (2015, p. 108) 

 

 
[...] testa a hipótese de que a matriz de correlação populacional é uma matriz 
identidade (apresentando o valor um nos termos da diagonal e valor zero nos 
termos fora da diagonal). Portanto, a estatística de teste de esfericidade se 
baseia em uma transformação qui-quadrado do determinante da matriz de 
correlação, em que um valor elevado da estatística de teste favorece a 
rejeição da hipótese nula e estabelece a conveniência da análise fatorial, ou 
seja, para que a análise fatorial seja apropriada, as variáveis devem ser 
correlacionadas. Dessa forma, a matriz da correlação populacional não deve 
ser uma matriz identidade. 

 
 

Em relação a determinação do número de fatores, na análise fatorial não 

existe um critério especifico em relação a quantos fatores devem ser extraídos; assim, 

optou-se em extrair os fatores com maior participação na variância explicada em que, 

para esta abordagem, os fatores extraídos devam responder por, no mínimo, por 60% 

da variância total do conjunto de dados (MARÔCO, 2014). Além disso, vale ressaltar 

que para a transformação ortogonal dos fatores foi usado o Varimax. 

No tocante a interpretação dos fatores, após a rotação dos mesmos, neste 

estudo foi considerada os coeficientes de correlação entre cada fator e cada variável, 

isto é, as cargas fatoriais acima de 0,50, assim como o foi na metodologia de Cardoso 

e Silva (2015). Portanto, o fator deve ser interpretado em termos das características 

das variáveis que o compõe. 

Ademais, é importante destacar que quando as variáveis foram rodadas no 

modelo de AF, todas apresentavam o mesmo sentido, isto é, quanto maior, melhor, 

pois como essa análise é base para construção dos índices relativos da qualidade de 

vida, os resultados dos escores de cada fator devem ser condizentes com a 

interpretação de como cada variável afeta na qualidade de vida, ou seja, negativa ou 

positiva. 

. 
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3.5 Índice Relativo de Qualidade de Vida (IRQV) 

 
A partir da AF, por meio da extração dos fatores, foi possível a construção e 

mensuração do IRQV, pois toda parte metodológica nessa seção foi baseada no 

trabalho de Cardoso e Silva (2015), os quais desenvolveram o índice de qualidade de 

vida para os municípios de Minas Gerais. Porém, neste estudo, como foram feitas 

duas análises fatoriais para dois conjuntos de dados, foram construídos também  dois 

índices, o IRQR1 modelo baseado nos autores acima e o IRQV2, uma proposta mais 

ampla, assim como já argumentado no item anterior. 

Para os cálculos dos IRQVs, foram envolvidas duas etapas: primeiro calculou- 

se o IQVi e, a partir de seus resultados, o IRQVi para os municípios baianos. Dessa 

forma, os IRQV é um Índice Relativo de Qualidade de Vida que tem como base o 

melhor IQVi entre os municípios em estudo. O IQVi pode ser determinado pela 

seguinte formula: 

  

IQVi  ∑ 

    

Em que: 
 
 

    : é o índice de qualidade de vida do i-ésimo município; 

 2 é a variância explicada pelo j-ésimo fator; p é o número de fatores utilizados no 

estudo; 

   : é o j-ésimo escore fatorial do i-ésimo município; 

      o somatório das variâncias explicadas pelos p fatores extraídos; 

   
  

: indica a participação relativa do fator j na explicação da variância total 
     

 

capturada pelos p fatores extraídos. 

 
 

Assim como sinalizados pelos autores, os escores associados aos municípios 

apresentam uma distribuição simétrica em torno da média zero. Dessa forma, a 

metade deles possuirá sinal negativo e a outra positiva, de maneira que as localidades 

com menores índices parciais da QV apresentarão escores fatoriais negativos. Para 

evitar tal cenário, é preciso inseri-los no primeiro quadrante, da seguinte forma: 
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 ij  ∑       
             

 
 
 

Onde Fimin e Fimáx são os valores máximos e mínimos observados para o j 

ésimo escore fatorial relacionado ao i-ésimo município da Bahia. Uma vez obtido o 

IQVi, foi possível calcular o IRQVi utilizando-se a seguinte equação: 

 

IQV ⌈   
    

 
 
⌉       

i 
i 

 
 

Dessa forma, quanto maior for o resultado do IRQVi, melhor será a situação do 

município em relação a qualidade de vida. Nesse contexto, os resultados podem ser 

hierarquizados de acordo com nível de qualidade de vida. Além disso, para  efeito de 

comparação, o IRQV apresenta a seguinte classificação: baixo (valores menores do 

que 50), médio (valores entre 50 e 79) e altos (acima de 80), essa classificação foi 

baseada na referência do IDH. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
4.1 Caracterização do Estado da Bahia 

 
 

Durante a década de 1970, fase do milagre econômico brasileiro, o crescimento 

econômico fundamentado pela dinâmica industrial foi localizado principalmente nas 

cidades. Isso marcou um padrão migratório inter-regional, principalmente da 

população rural em direção às cidades, em busca da melhoria de sua qualidade de 

vida através do emprego e aumento de sua renda. 

Em consequência disso, emergiram os centros urbanos, e o respectivo 

“inchaço” demográfico das cidades metropolitanas. Na década dos anos 90 o 

problema da “macrocefalia” das cidades foi abordado por políticas que incentivaram 

uma nova reestruturação espacial produtiva e de investimentos de capitais em locais 

próximos aos grandes centros urbanos (Andrade & Serra, 2001). Isso provocou uma 

nova concentração demográfica nas cidades medias, derivando numa “nova onda” de 

crescimento acelerado da população urbana, em que a procura e/ou demanda da 

população, não estão limitadas ao mínimo de subsistência material. 

Fiqueiredo e Guidugli (2003) apontam que o fenômeno do crescimento rápido 

e desordenado das cidades, e a concentração da população nos centros urbanos, 

culminam numa forte pressão sobre a infraestrutura básica e de outros equipamentos 

sociais necessários para atingir um patamar digno de vida. 

A distribuição da população do Estado da Bahia em parte está influenciada por 

tais tendências históricas da demografia brasileira. No período colonial, segundo 

Santos (1993), a região Nordeste teve importância política e econômica em virtude do 

fato de localizar as principais atividades econômicas brasileiras, em especial o 

Recôncavo da Bahia e a Zona da Mata, com a cultura da cana-de-açúcar, 

consolidando a formação do chamado “Nordeste Açucareiro”. Tal cenário 
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proporcionou o crescimento de cidades como Salvador e Recife, que eram, 

respectivamente, os centros político e econômico do Nordeste. 

Não diferente do contexto brasileiro, a Bahia teve o seu processo de 

urbanização e industrialização de forma desigual. Porém, no contexto baiano, esse se 

manifestou de forma mais intensa no século XX, pois até esse período a Bahia 

apresentava uma situação de inferioridade em relação aos aspectos econômicos e 

sociais, quando comparados com outros Estados, nesta mesma época. Leda (2009) 

reforça que este período foi importante para a transição da Bahia agrária para uma 

industrial, ele aborda que: 

 

[...] a partir do divisor de águas representado pela implantação da indústria 
petrolífera nos anos 1950. Até meados do século passado, período 
denominado de letargia econômica ou “enigma baiano”, prevalecem 
estruturas herdadas do passado agrário e mercantil que dominaram o cenário 
econômico, apesar das tentativas de industrialização desde finais  do século 
XI. O segundo período pode ser dividido em quatro momentos, tendo como 
ponto de partida o referido marco de transição: a) década de 1950, 
continuidade do modelo primário-exportador e início das atividades da 
Petrobrás; b) décadas de 1960 e 70, com a industrialização em torno de 
Salvador e o incremento da urbanização no interior; c) década de 1980, 
marcada pela redução do crescimento e busca de alternativas de 
diversificação da base produtiva; d) “década de 1990 até hoje”, com o 
acirramento da competição, abertura da economia e mudanças nas 
estratégias de desenvolvimento, “resultando em expressivos impactos 
territoriais” (LEDA, 2009, p. 12). 

 
 

Alves e Alves (2013) abordam que o intervalo entre a década de 1960 e 1970 

configurou-se um marco no aumento da população baiana, pois nessa época ocorreu 

integração da Bahia com a região Sudeste – que naquele contexto era considerada a 

região mais desenvolvida – essa integração ocorreu a partir da criação dos grandes 

eixos rodoviários e das ações relacionadas à industrialização, que priorizaram 

investimento na região metropolitana de Salvador e também com a criação do Centro 

Industrial de Aratu (CIA). 

Tal cenário favoreceu um processo constante de migração da população 

interiorana em busca de melhores condições de vida. No entanto, na década de 1980, 

os reflexos da crise da época reduziram investimentos no Estado, o que não produziu 

mudanças significativas na estrutura populacional, quadro que começa a mudar a 

partir de 1990. 

Leda (2009) aborda que entre a década de 1990 até os dias atuais, constitui 

um grande processo ainda em curso de intensificação na produção de espaços 

regionais, os quais mantém uma característica de desenvolvimento desigual. Ainda 
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na visão do autor, o crescimento e desenvolvimento do Estado Baiano produz uma 

combinação de “heterogeneidade territorial e social” que reflete em um processo de 

urbanização diverso e segregador. 

A formação atual dos 417 municípios baianos e, consequentemente, o processo 

de urbanização na Bahia, ainda que sendo pioneiro no Brasil quanto se retoma ao 

período colonial, ocorreu de acordo com o processo de crescimento do estado, que 

foi resultante de urbanização mais dinâmica em certas regiões, enquanto que em 

outras não, pois isso se decorre também da política de investimento e 

desenvolvimento do governo federal. 

Em termos quantitativos, segundo último Censo 2010 (IBGE, 2013), o estado 

apresenta uma população 14.016.906 habitantes distribuídas em seu território. 

Atualmente, maioria da população baiana concentra-se na área urbana, 72% 

aproximadamente. 

A tabela 3 ilustra de forma comparativa a evolução do crescimento populacional 

e as taxas de urbanização para a Bahia durante os períodos de 2000 a 2010. Os 

dados mostram que entre ambos os períodos os níveis de urbanização da Bahia 

ficaram ligeiramente abaixo das taxas da região nordestina e aquém dos níveis 

nacionais 

 
Tabela 3 - Crescimento Populacional e Taxa de Urbanização para os anos 2000 e 

  2010.  

Região População 2000 Urbanização 2000 População 2010 Urbanização 2010 

Brasil 169.872.856 81% 190.755.799 84% 

Nordeste 47.782.487 68% 53.081.950 73% 

Bahia 13.085.769 67% 14.016.906 72% 

Fonte: IBGE (2010) 
 

Em relação às taxas de urbanização dos municípios do Estado da Bahia, no 

período de 2010, do conjunto total cerca de 196 municípios obtiveram taxas inferiores 

a 50%, mostradas na Figura 3. Nessa proporção, o lento crescimento da urbanização 

parece apresentar uma relação direta com o tamanho da população, e taxas menores 

de urbanização correspondeu aos municípios de menor tamanho de população. Além 

disso, é importante destacar que apenas 60 municípios concentram taxas de 

urbanização acima de 80%. 
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Figura 3 - Distribuição dos municípios da Bahia, segundo taxa de urbanização, 2010 
 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do IBGE (2010). 

 
Da distribuição dos 417 municípios, segundo o tamanho da população que 

constatasse que a maior parte desses, 374 apresentam uma população menor que 50 

mil habitantes. Nessa proporção todavia é possível identificar certa dispersão medida 

pelos intervalos (ou classes), o de 10.000 a 14999 habitantes convergem 

110 municípios, e o intervalo de 20000 a 49999 habitantes apresenta 126 municípios, 

segundo indica a Figura 4: 

N° Municípios 

80% a 100% 50% a 79% 30% a 49% 12% a 29% 

46 

60 

150 
161 
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Figura 4 - Distribuição dos municípios da Bahia, segundo o tamanho da população, 
2010 

Fonte: Elaboração Própria, baseado nos dados do IBGE (2010) 

 

Assim, mesmo boa parte dos municípios da Bahia, segundo os censos do IBGE 

possam vir a ser considerados como sedes de cidades pequenas ou de pequeno 

porte, Alves e Alves (2013, p. 12) chamam a atenção para fato de que essas cidades 

devem ser analisadas para além dos critérios demográficos, pois: 

 
[...] embora sejam classificadas como área urbana, a maioria destas cidades 
possui características de espaço rural, sendo a agricultura de subsistência a 
atividade de maior predomínio. Este tipo de atividade, por sua vez, não 
consegue, de forma isolada, gerar riqueza suficientemente capaz de 
assegurar as necessidades mínimas à qualidade de vida de sua população. 
As pequenas cidades são caracterizadas pela limitada capacidade de oferta 
de serviços, mesmo as básicas, associados à saúde, à educação e à 
segurança, além de baixa articulação com as cidades do seu entorno. As 
atividades econômicas são quase nulas, com o predomínio de trabalho 
associado aos serviços públicos ou à agricultura de subsistência. 

 

A partir desse posicionamento apontado pelos autores acima, se faz necessário 

abrir um parêntese para questão rural, pois essa de é de extrema importância para o 

contexto baiano, já que este segundo o IBGE (2010) em relação ao nordeste, a Bahia 

é o terceiro Estado com maior população rural, e essa é caracterizada pelas 

desigualdades sociais, dificuldade de acesso à saúde, educação e lazer, tais aspectos 

restringem a QV dessa população (FLORIANO, 2009). 
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Ainda nesse prisma, Cerqueira (2015) aborda que devido às características 

geográficas e atividades econômicas distintas do território baiano, desde sua 

ocupação e ao longo da história do Estado apresenta uma expressiva 

heterogeneidade entre suas regiões, em aspectos como distribuição de renda e da 

pobreza, principalmente no rural, tal fato incita a questão da política pública em prol 

do desenvolvimento territorial rural. Essa, por sua vez abrange programas públicos, 

no entanto, esses carecem de avaliação dos critérios, estratégias e resultados. 

Ademais, na literatura pesquisada observa-se que a maioria dos índices 

formulados para avaliar a QV focam na questão urbana, dessa forma, o rural ainda é 

muito negligenciado não só no contexto baiano, mas nordeste e Brasil. 

Aqueles municípios com população entre 100 e 500 mil habitantes são: 

Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Juazeiro, 

Ilhéus, Jequié, Alagoinhas, Teixeira de Freitas e Barreiras, consideradas pelo IBGE 

como cidades médias. A metrópole está localizada no município de Salvador e 

concentra 2 milhões de habitantes. Abaixo, é possível perceber como essa população 

se distribui pelo território (figura 5): 
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Figura 5 - População dos municípios da Bahia, para ano de 2010 
 

Fonte: Elaboração Própria baseado nos dados do IBGE (2010) 
Nota: Software arcgis 

 

O IBGE (2010) identifica que em relação à densidade populacional, a Região 

metropolitana de Salvador é uma das mais habitadas no país, possuindo uma média 

de 880 habitantes por quilômetro quadrado, revelando o grau de atratividade pela 

concentração das atividades econômicas, produtiva e de serviço do Estado, tal 

realidade parece intensificar o padrão de distribuição da população baiana pelo 

território. 

Costa (2010), aponta que ao analisar a estrutura urbana do Estado da Bahia, 

observa-se a existência de uma metrópole de projeção nacional, que segundo o IBGE 

(2007) são principais centros urbanos do País, que se caracterizam por seu grande 

porte e por possuírem uma área de extensa influência direta, que no caso da 
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Bahia é Salvador. Ademais, das cidades médias existentes, algumas exercem um o 

papel de capitais regionais, tais como: Feira de Santana, Ilhéus-Itabuna, Vitória da 

Conquista, Barreiras e Texeira de Freitas, essas apresentam uma influência mais 

regional, não como as metrópoles, além disso, existem as diferenças em termos 

populacionais. 

O restante dos outros municípios, segundo o autor, apesenta como 

característica principal uma relação mais direta em campo-cidade. 

Outro aspecto importante é a grande diversidade de raças da população 

baiana, em primeiro lugar da autodeclarada parda, em termos de 59%, em segundo 

lugar vem a população branca com 21% e depois a preta com aproximadamente 16%. 

A Bahia é um dos estados que concentra a maior população indígena, sendo que o 

restante se subdivide em amarela e sem declaração, segundos os dados do IBGE 

(2010). 

Em relação aos fatores socioeconômicos, Alves e Alves (2013) abordam que a 

Bahia continua configurando dificuldades estruturais do passado, principalmente no 

aspecto que tange a concentração de investimento produtivo e infraestrutura social 

em certas regiões do Estado, sendo que tal fato dificulta o crescimento e 

desenvolvimento das outras cidades e compromete o potencial de desenvolvimento 

humano. 

Esse cenário é percebido quando se observa, por exemplo, que a Região 

metropolitana de Salvador, em conjunto com alguns municípios de maior porte, 

concentra as principais atividades econômicas, pois estes se configuram em dez, pois 

de acordo com a SEI apresentam 56% do PIB baiano enquanto em que nos 407 tem 

46%. É importante destacar que somente Salvador apresenta um PIB acima de 40 

milhões de reais, o que em termos de participação no PIB baiano equivale cerca de 

26% (IBGE, 2010). 

A concentração da produção de bens e serviços influência nos resultados do 

PIB per capita e indica uma relação direta, de quanto maior o dinamismo econômico, 

maior nível o PIB per capita, que é o caso dos municípios de Salvador e de Barreiras. 

A distribuição dos valores de PIB per capita por município é altamente regressiva, pois 

a maioria dos municípios baianos, ou seja, 371, concentra-se nos níveis mais baixos 

desta variável com valores inferiores a 10 mil reais. No seguinte patamar, só 30 dos 

municípios obtiveram PIB per capita de 10000 a 20000, 13 municípios no intervalo de 

20000 a 40000 e apenas 3 municípios ficaram acima de 40000, conforme a figura 6 

abaixo: 
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Figura 6 - Distribuição dos municípios baianos de acordo com Classes de Valores do 
PIB Per Capita (R$), 2010 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do IBGE (2010) 

 
Tal cenário, segundo a SEI (2010), reflete uma política de concentração e 

produção, o que revela um consequente quadro de segregação espacial e de pobreza 

na população baiana. Nesse sentido, pode-se analisar a questão das diferenças dos 

valores médios de rendimentos na Bahia, Nordeste e Brasil, e essas diferenças 

segundo o recorte de gênero, conforme a tabela abaixo: 

 
Tabela 4 - Valores de Rendimentos Médios (R$), ano de 2010 
Região Sexo Valor do Rendimento 

 Total 1344,70 
Brasil Homens 1509,62 

 Mulheres 1115,20 
 Total 945,61 
Nordeste Homens 1016,15 

 Mulheres 841,17 
 Total 947,25 
Bahia Homens 1027,55 

 Mulheres 829,27 
Fonte: Elaboração própria baseados nos dados do IBGE (2010) 

 

 
Observa-se que a Bahia, apesar de apresentar um rendimento médio um pouco 

melhor do que no Nordeste, está bem abaixo da média nacional. Esses níveis 

Até 10 mil   Mais de 10 a Mais de 20 aMais de 40 a Mais de 60 a Mais  de 80 a Acima de 
20mil 40 mil 60 mil 80 mil 100 mil  100 mil 
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são mais desiguais entre homens e mulheres. O valor do rendimento médio das 

mulheres baianas, seja qual for à escala geográfica de observação, é o mais baixo 

(829,27). Situação diversa é do rendimento médio dos homens baianos (1027,55), 

este não é apenas superior ao rendimento da mulher, como o valor médio baiano foi 

superior ao da média da região Nordestina. 

Se os rendimentos médios fossem expressos em equivalências de salário 

mínimo (SM) de 2010, os resultados evidenciam que a maior parte dos municípios 

baianos tendem a se posicionar nos valores mais baixos de SM. Então, são 159 

municípios que ganham o equivalente ao intervalo de classe de ½ a 1 SM, enquanto 

243 municípios ganham de 1 a 2 SM. Apenas dois municípios ficaram acima da média, 

de 3 a 5 SM. O valor do salário mínimo de 2010 foi de R$510,00, reais correntes, 

conforme a figura abaixo: 

 
Figura 7 - Distribuição dos Valores de rendimentos médios dos municípios baianos 

em intervalos de classe de Salário Mínimo, 2010 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do IBGE (2010) 

 

 
Porém, ao analisar o rendimento médio segundo sexo, a figura 8 mostra que 

em 278 municípios os homens obtêm rendimentos médios de 1 a 2 salários 
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mínimos, e em só 4 municípios os homens obtém rendimentos médios no patamar 

mais alto, de 3 a 5 SM. 

 
Figura 8 - Distribuição dos rendimentos médios por municípios baianos dos homens, 

com intervalos de classe de Salário Mínimo, 2010 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do IBGE (2010) 

 

 
Na figura 9 é evidente a desigualdade de gênero, pois as mulheres obtiveram 

os níveis mais baixos de rendimento médio da Bahia. Em 244 municípios, o 

rendimento médio das mulheres é até 1 SM, em 168 municípios de 1 a 2 SM e em 5 

municípios o teto máximo dos rendimentos médios das mulheres chega a 3 SM. Ou 

seja, valores mais altos que esses níveis são exclusivamente para os homens. 

Conforme a figura abaixo: 
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Figura 9 - Distribuição dos rendimentos médios por municípios baianos das 

mulheres, com intervalos de classe de Salário Mínimo de 2010 
 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do IBGE (2010) 

 
Em contraste aos níveis de rendimentos obtidos entre homens e mulheres, a 

análise, segundo a variável média de anos de estudos mostra outro aspecto da 

desigualdade de gênero; os valores da média de anos de estudos obtidos pelas 

mulheres foram superiores nas três escalas geográficas de análise, pois as  mulheres 

acumulam mais anos de estudo do que os homens, conforme tabela 5. Na Bahia, as 

mulheres têm uma média de anos de estudos de 6 anos superior a 5,3 anos cursados 

pelos homens. Porém, na análise de rendimentos elas auferem os menores níveis 

salariais. Este fato aponta uma desigualdade salarial além dos pressupostos de 

desenvolvimento econômico, pois em mais anos de estudos é de se esperar maiores 

níveis de rendimentos e ou salários. É crítico verificar como na Bahia tal pressuposto 

seja observável de forma diversa entre os gêneros. 
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Tabela 5 - Média de Anos de Estudo, ano 2010 

Sexo Regiões Média de anos de Estudo 

Total 
Brasil 6,8 

Nordeste 5,6 

 
Bahia 5,6 

 Brasil 6,6 

 
Homens 

Nordeste 5,2 

Bahia 5,3 

 Brasil 7,0 

 
Mulheres 

Nordeste 5,9 

Bahia 6,0 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do IBGE (2010) 

 

 
Embora as características da sociedade baiana apontadas acima não sejam 

exaustivas, torna-se evidente que tais são marcadas por diferenças substanciais. Isso 

parece transparecer quando o Índice de Desenvolvimento humano (IDH) é analisado 

e comparado. A Bahia melhorou em termos de IDH ao evoluir do valor de 0,386 de 

1991 para 0,660 no ano de 2010, porém seu nível está abaixo do índice Nacional, que 

é de 0,727. 

Diante do exposto, observa-se que a Bahia apresenta um quadro de 

heterogeneidade e desigualdades, seja nos aspectos demográficos, econômicos e 

sociais. Essa caracterização foi um dos aspectos primordiais nas escolhas das 

variáveis e indicadores para definir qualidade de vida na Bahia. 

 

4.2 Caracterização da Bahia nos Domínios da Qualidade de Vida 

 
 

No intuito de caracterizar a Bahia, essa seção pretende comparar os domínios 

da qualidade de vida tais como: saúde, renda, educação, habitação, acesso a bens  e 

serviços, segurança, vulnerabilidade, cultura, esporte, lazer, bem-estar emocional, 

trabalho e atividade produtiva, o sentir-se parte de uma comunidade local e da 

sociedade. Todas embasadas por meio do contexto brasileiro para os anos de 2000 e 

2010. Além disso, propõe verificar como esses domínios encontram-se 

espacionalizados no território baiano, entretanto, somente para ano de 2010. 
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4.2.1 Domínio Saúde 

 
Segundo Kõrreveski (2009), a saúde é um dos principais aspectos que 

influenciam a qualidade de vida de um individuo, pois apresentar uma boa saúde 

permite que a população esteja ativa para trabalho, estudo e boas relações sociais. 

Esse domínio é compreendido pelas variáveis de esperança de vida ao nascer, gastos 

per capita em saúde, números de hospitais e proporção por óbitos sem assistência 

médica. No tange ao aspecto esperança de vida ao narcer e óbitos sem assistencia 

médica, na figura 10 é possivel observar o comportamento dessas variáveis em 

comparação com o Brasil. 

 
Figura 10 - Esperança de vida ao nascer (anos) e óbitos s/ assistência médica (%), 

Brasil e Bahia, ano de 2000 e 2010 

Fonte: DATASUS (2010) 

 

Quanto à questão de esperança de vida ao nascer (figura 10), o gráfico indica 

que na Bahia, tal variável é inferior nos dois anos comparados com a média nacional. 

Porém, a diferença não é tão acentuada, diferentemente do que ocorre com a 

proporção de óbitos sem assistência médica no contexto baiano, que no ano 2000 

chega a ser três vezes maior do que para o Brasil. Entretanto, apesar de em 2010 

essa variável apresentar uma melhora em termos de redução desse percentual 
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para as duas realidades, a proporção entre elas não diminui, pois gira em torno de 

quatro vezes mais em relação ao Brasil. Nesse sentido, esses dados revelam que 

ainda existe uma boa parcela da população baiana que não tem acesso a saúde, 

inclusive tal cenário apresenta uma relação com os números de hospitais gerais que 

existem no Estado, o qual gira em torno de 452, no entanto, no Brasil é de 5.216 para 

ano de 2010 (DATASUS, 2010). Na figura 12 é possível perceber como esses 

números de hospitais se espacializam no território baiano. Infelizmente, não foi 

encontrado esse dado para o ano 2000. 

Ao analisar a figura 11, observa-se que a Bahia sempre apresentou resultados 

menores quando comparados com a média brasileira, tanto nos anos de 2000 como 

em 2010, sendo que essa diferença se acentuou mais no último ano. 

 
Figura 11 - Gasto per capita com saúde (R$), para Brasil e Bahia, 2000 e 2010 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dado do DATASUS (2010) 

 

 
A Figura 12 representa o domínio saúde, é possível perceber quais regiões se 

apresentam melhores ou piores nesses aspectos. Na variável esperança de vida ao 

nascer, observa-se que maioria do Estado apresenta uma média de anos entre 69 à 

71, o município que apresentou maior valor foi Salvador (75), que se localiza no 

território de identidade chamado Metropolitana de Salvador. Esse município apresenta 

uma média maior que a identificada no contexto brasileiro (74) e baiano 
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(72); em contrapartida, Várzea Nova (66,12) foi o que apresentou menor valor, abaixo 

da média do Estado. 

Em relação a proporção de óbitos do Estado, esta é inferior a 5%, pois Tabocas 

do Brejo Velho, Heliópolis e Anagé apresentam taxas superiores à 60%, que é um 

aspecto preocupante em relação à saúde e, consequentemente, a qualidade de vida. 

Em relação ao número de hospitais gerais, nota-se que muitos municípios não 

apresentam hospitais, esse número gira em torno de 132 municípios, que em sua 

grande maioria apresentam baixas concentrações populacionais. Todavia, Salvador 

apresenta 33 hospitais. 

Tais resultados corroboram com o estudo da SEI (2014), em que identificou as 

piores condições de saúde focalizada em algumas regiões, tais como: o litoral sul e o 

nordeste da Bahia. Entre eles estão os municípios de Piraí do Norte, Jeremoabo, 

Pedro Alexandre, Novo Triunfo, Heliópolis, Ribeira do Amparo, Itapicuru, Água Fria, 

entre outros. 
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Figura 12 - Domínio Saúde, para Bahia, 2010 

 

Fonte: Elaboração Própria baseado nos dados do DATASUS (2010) 

 

Nos gastos per capita em saúde observa-se que maioria do Estado investe cerca 

de 200 a 500 reais por habitante, com exceção de São Francisco do Conde e Madre 

de Deus, que são os primeiros municípios que mais investem nesse aspecto, acima 
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de mil reais. Entretanto, Cansanção, Itagibá, Itacaré e Conceição do Coité gastam 

menos do que cem reais por habitante em saúde. 

 

4.2.2 Domínio Renda 

 
Esse domínio reporta-se as características sociais e econômicas da população 

em estudo. Araújo (2013) aborda que essa variável é um aspecto imprescindível para 

avaliar a QV, pois essa é condicionante para melhores condições de vida, pois as 

diferenças dessas refletem o padrão e a hierarquia que os indivíduos ocupam na 

sociedade. Nesse sentido, são analisadas as seguintes variáveis: empregados do 

setor formal (ponderado pela PEA), renda per capita e percentual da renda 

proveniente de rendimentos do trabalho. 

Através da figura 13 é possível constatar que a renda per capita na Bahia está 

muito aquém em relação ao Brasil, esse contexto refere-se tanto a 2000 como 2010. 

 

Figura 13 - Renda Per Capita (R$), Brasil e Bahia, 2000 e 2010 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano (2010) e 
DATASUS (2010) 

Assim como ocorre na variável percentual de rendimentos de trabalho, no 

entanto, a diferença entre o contexto baiano e brasileiro não é tão discrepante como 

na renda per capita, nota-se também que em 2010, este percentual diminuiu para duas 

realidades (figura 14). 
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Figura 14 - Rendimentos de trabalho (%), Brasil e Bahia, 2000 e 2010 

 
Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano (2010) 

 

 
A figura 15 mostra como o domínio renda encontra-se nos municípios baianos. 

A leitura da variável empregado do setor formal denota que a maior parte do território 

apresenta 10% a 19% da sua população nesse setor, porém, é importante observar 

que esta variável foi ponderada pela PEA. Os municípios que apresentam taxas acima 

de 80% foram apenas dois, tais como: Lauro de Freitas e São Francisco do Conde. 

Desses, destaca-se o primeiro que obteve um percentual de 115%, tal fato é incomum, 

pois esse município apresenta um percentual maior do que o PEA local. Entretanto, 

torna-se preciso salientar que este apresenta uma economia forte e diversificada em 

várias atividades, e por estar próximo à capital e de outros municípios, acaba tendo 

os postos de trabalho ocupados por moradores dos municípios vizinhos. 

Observa-se que a renda per capita entre 200 a 299 reais são valores que mais 

dominam o Estado, acima de 800 reais apresentam-se Lauro de Freitas, Salvador e 

Luis Eduardo Magalhães. Além disso, verifica-se que os menores valores se 

encontram em Pilão do Arcado, Lamarão, Pedro Alexandre, etc. como destacado no 

mapa. Essa mesma leitura tem uma relação com o percentual de rendimentos de 

trabalho, pois os municípios que apresentam maior renda per capita e números de 

empregados formais tendem a exibir maiores percentuais. 
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Figura 15 - Domínio Renda, Bahia, 2010 

 

 
Fonte: Elaboração própria baseado nos dados da RAIS (2010) e Atlas do Desenvolvimento Humano 
(2010). 

 

Os resultados obtidos acima apresentam similaridades com os da SEI (2014), 

em que identificou que corresponde a um conjunto de 30 municípios apresentam as 

melhores condições em termos de renda, como por exemplo, Salvador, Lauro de 

Freitas, Itabuna, Feira de Santana, Madre de Deus, Vitória da Conquista, Camaçari, 

Luís Eduardo Magalhães, Teixeira de Freitas, Itapetinga e Santo Antônio de Jesus. 
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Torna-se imprescindível, observar a relação entre o domínio renda (figura 15) 

e o domínio saúde (figura 12). As regiões no mapa que apresentam piores resultados 

nas variáveis de renda tendem também a obter piores condições de saúde. 

 
4.2.3 Domínio Educação 

 
 

A educação, além de uma necessidade básica, é um direito constitucional, e é 

por meio dela que se alcança melhores condições de vida. Segundo Kõrreveski 

(2009), os indivíduos mais instruídos são os mais ativos no mercado de trabalho e 

ganham salários mais altos. Entretanto, apesar da educação ser um serviço acessível 

a todos, as pessoas apresentam diferentes oportunidades educacionais desde os 

primeiros anos de vida. Para esse dominio serão analisados os seguintes aspectos 

em percentuais: com 18 anos ou mais com fundamental completo, de 6 a 17 anos na 

escola e pessoas com 25 anos ou mais com superior completo. 

Em relação aos aspectos educacionais, a maioria das variaveis selecionadas e 

apresentadas na Figura 16 apontam que a Bahia está em pior situação quando 

comparado ao Brasil, tantono ano de 2000 quanto em 2010. Em relação aopercentual 

de pessoas que apresentam o ensino fundamental completo no ano de 2000, por 29% 

dos baianos e por 40% dos brasileiros, em 2010, houve uma melhora, pois a bahia, 

apesar de estar a quase 10% a menos da média nacioanal, obteve um percentual de 

46%. 

Em relação a porcentagem de pessoas na escola, a média brasileira e baiana 

se equipararam tanto para 2000 quanto para 2010. Rahman et al (2005) aborda que 

a pessoa, para uma melhor qualidade de vida, necessita estar encaixada em uma 

atividade produtiva ou educacional. Nota-se que o percentual de pessoas com nível 

superior é baiano e quase a metade quando comparados com Brasil para os dois 

períodos. Em 2010, apenas 6% dos baianos concluíram o curso superior, já no  Brasil 

esse percentual é o dobro, 11%, embora muito abaixo do esperado para um país de 

alto nível de desenvolvimento. 

Enfim, esse conjunto de variaveis demonstra uma carência nos aspectos 

educacionais. 
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Figura 16 - Domínio Educação (%), Brasil e Bahia, 2000 e 2010 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano (2010) 

 

 
A figura 17 revela como essas variáveis se comportam no território baiano em 

relação ao fundamental completo. A maioria do Estado, como demonstrado acima, 

(figura 14) até 49%, o mesmo ocorre com a frequência escolar que fica em até 94%. 

Os municípios que apresentam as maiores taxas são aqueles que também têm as 

rendas per capitas mais altas como: Salvador, Lauro de Freitas e Luis Eduardo 

Magalhães, etc. A mesma leitura pode ser feita para a variável superior completo, 

mas, vale ressaltar que a Bahia é carente em mão de obra especializada, já que a 

maioria dos municípios apresentam um percentual muito baixo de pessoas com nível 

superior completo. 
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Figura 17 - Domínio Educação, Bahia, 2010 

 

Fonte: Elaboração Própria baseado nos dados do Atlas do desenvolvimento Humano (2010)  
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4.2.4 Domínio Habitação e acesso a bens e serviços 

 
As variáveis desse domínio denotam os serviços públicos básicos para garantia 

mínima de bem-estar da população, tais como: população em domicílios com banheiro 

e água encanada (%), com energia elétrica (%), domicílios com densidade > 2 por 

dormitório, tempo de deslocamento e com coleta de lixo por serviço público ou privado. 

Essa última variável refere-se também a questão como ambiental, pois como aborda 

Araújo (2013, p. 88), a coleta irregular ou sua inexistência pode “acarretar prejuízos 

paisagísticos e proliferação de doenças e animais como ratos, baratas, moscas, 

carrapatos e pulgas, afetando ecossistemas de entorno” e, consequentemente, a 

qualidade de vida população. 

A figura 18 revela como essas variáveis se comportam para o Brasil e Bahia no 

período de 2000 a 2010. Percebe-se que, de uma forma geral, os percentuais entre 

Brasil e Bahia para esses períodos são equiparados, principalmente no que diz 

respeito aos aspectos como banheiro e água encanada; energia elétrica e coleta de 

lixo; ou seja, nesses aspectos a Bahia apresenta bons resultados comparados com  o 

nacional. Nota-se também que em relação à densidade maior do que duas pessoas 

por dormitório, no ano de 2000, a Bahia foi superior ao Brasil, o que é um aspecto 

negativo para qualidade de vida, mas em 2010 esse percentual foi o mesmo que o 

Brasil, significando que a Bahia está melhorando nesse aspecto. 

 
Figura 18 - Domínio Habitação e Serviços Básicos, Brasil e Bahia, 2000 e 2010 

 

Fonte: Elaboração própria, baseado nos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano (2010). 
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A figura 19 revela como essas variáveis se espacionalizaram pela Bahia, no 

ano de 2010. A SEI (2014) em seu estudo sobre a pobreza na Bahia faz uma 

importante observação em relação as condições habitacionais para qualidade vida 

dos indivíduos, principalmente no tange aspecto do tratamento da água e 

esgotamento sanitário, esses quando forem inadequados podem influir na causa de 

doenças, como por exemplo, a diarreia, essa em grande parte das ocorrências está 

relacionada com saneamento básico. 

Nesse sentindo, nota-se que no aspecto de população com banheiro e água e 

encanada, a maioria dos municípios baianos apresenta um percentual de 50% a 69%, 

porém, cerca de 47 municípios apresentaram um percentual inferior a 50%, tais como: 

Campo Alegre, Mulungu do Mouro, Pedro Alexandre, Caetanos, Lamarão, etc. Os 

municípios com as melhores taxas, acima de 90%, apresentam: Madre de Deus, 

Itapetinga, Salvador, Barreiras, etc., totalizando 18. 

Em relação à energia elétrica, alguns dos municípios que apresentaram os 

piores resultados na variável acima continuam a reproduzir os mesmos níveis, como 

por exemplo, Campo Alegre de Lourdes, Pedro Alexandre, Pilão do Arcado e 

Jucuruçu. Esses apresentam um percentual inferior a 70%, sendo que a maior parte 

do Estado apresenta um percentual acima de 90%. 

No tocante a coleta de lixo, apesar da maioria do Estado apresentar um 

percentual alto acima de 90%, o município de Macururé é o único que apresenta um 

percentual inferior a 50%. Esse, por sua vez, é rural, pois sua taxa de urbanização é 

de 35% e sua população gira em torno de 8 mil habitantes. As questões sobre o 

acesso a banheiro e água encanada; energia elétrica e a coleta de lixo adequada são 

essenciais para a população, uma vez que compreende demandas básicas (ARAÚJO, 

2013). 

Quanto ao aspecto da densidade maior do que duas pessoas por dormitório, a 

maioria da Bahia apresenta um percentual baixo, o que reflete positivamente na QV. 

Entretanto, 17 municípios possuem um percentual maior do que 40%, exemplo disso 

são: Itacaré, Teolândia, Maraú, Pedro Alexandre, Barra, etc, os quais estão 

sinalizados no mapa (figura 19). 
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Figura 19 - Domínio Habitação e Acesso a bens e serviços, Bahia, 2010 

 
Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano (2010) 

 

 
Sobre a variável tempo de deslocamento, a maioria do Estado apresenta 

segundo os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano, valores mais baixos, o 
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que é positivo para a qualidade de vida, pois quanto menor for tempo de deslocamento 

entre o trabalho e casa, maior será o tempo para o descanso, lazer e família. Salvador 

e Lauro de Freitas são os primeiros municípios que apresentam um tempo maior, mas 

tal fato é justificado pela densidade populacional e concentração das atividades 

econômicas. 

Em termos de comparação, observa-se que os resultados acima convergem 

com os encontrados pela SEI (2014), que analisou os aspectos das condições 

habitacionais (moradia) baseado nas seguintes variáveis: percentual de domicílios 

sem coleta de lixo, sem abastecimento de água por rede geral e sem banheiro 

exclusivo para o morador. Desse estudo, obteve que dentre os 417 municípios 

baianos, 70 apresentam as piores condições habitacionais, como por exemplo, os 

municípios de Pedro Alexandre, Pilão Arcado, Campo Alegre de Lourdes, etc. Ainda 

nessa perspectiva, o estudo apontou que as regiões como o baixo e médio São 

Francisco, o nordeste, baixo sul e também no sudoeste, particularmente ao norte de 

Vitória da Conquista, apresentaram as piores condições habitacionais, em 

contrapartida, a região metropolitana de Salvador obteve um melhor cenário. 

 
4.2.5 Domínio Segurança 

 
 

A variável segurança envolve aspectos da segurança pessoal, pois é 

indispensável para o bem-estar individual; além disso, a população, para usufruir de 

uma melhor QV necessita se sentir segura no meio em que vive (RAHMAN; 

MITTELHAMMER; WANDSCHNEIDER, 2005). Dessa maneira, serão analisadas as 

seguintes variáveis: taxas de homicídio por 1000 mil habitantes e gastos per capita 

em segurança pública. Nesse sentido, para localizar a Bahia no contexto nacional, no 

ano de 2000, o gasto per capita em segurança pública era de R$ 0,37, e no Brasil era 

de R$ 2,47. No ano de 2010, os valores foram R$ 3,87 e R$12,69 para Bahia e Brasil 

respectivamente. 

No tocante ao aspecto homicídio, o cenário baiano apresentou em 2000 uma 

taxa de 9,36, contra 26,6 registrados no âmbito nacional. Contudo, em 2010, essa taxa 

cresceu absurdamente para as duas realidades, a Bahia revela um valor de 41,11 e o 

Brasil 274; ou seja, em dez anos essa taxa no cenário brasileiro aumentou mais de 

dez vezes, denotando assim o aumento também da violência, que influi negativamente 

na QV. 
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A figura 20 exibiu como as variáveis desse domínio se apresentam pelos 

valores bem espacionalizados pelo território, sendo que é possível afirmar que em sua 

maioria o Estado apresenta uma taxa de até 10. Os municípios que apresentam 

valores preocupantes são: Simões Filho, Porto Seguro, Lauro de Freitas, Itabuna e 

Valença, Eunápolis, Pau Brasil e Itaparica, esses representam uma taxa maior do que 

90, como indicado na figura. O Gasto per capita em segurança pública revela que 

pouco se investe nesse aspecto, nem nos municípios que apresentam as maiores 

taxas de homicídios (superior a 90%), exceto Pau Brasil. 

 
Figura 20 - Domínio Segurança Pública, Bahia, 2010 

 
 

4.2.6 Domínio Vulnerabilidade 

 

Esse domínio reflete a questão desigualdade e pobreza da população, assim, 

analisam-se as variáveis: razão 20% mais ricos / 40% mais pobres; vulneráveis à 

pobreza e dependentes de idosos (%); extremamente pobres (%). A leitura da figura 

21 permite constatar que a Bahia, em todas as variáveis, apresenta-se superior à 

média nacional, o que interfere negativamente na QV. Analisando o primeiro aspecto 

(razão entre os 20% mais ricos sobre os 40% mais pobres) percebe-se que este é o 

Fonte: Elaboração Própria baseado nos dados do DATASUS (2010) e SICONFI (2010) 
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que reflete uma menor diferença entre Bahia e Brasil, apesar de em 2010 ter existido 

uma redução, mas essa desigualdade ainda é significativa nos dois cenários.  Quanto 

à situação de vulneráveis dependentes de idosos, os percentuais são relativamente 

baixos, porém, a Bahia apresenta um valor que é o dobro da realidade brasileira, nos 

dois períodos. 

No tocante ao aspecto extremamente pobres, a Figura 21 indica que na Bahia, 

em 2000, esse percentual chegou a ser três vezes maior (26%) do que registrado no 

Brasil (12%). No entanto, em 2010 essa diferença diminui. Todavia, a Bahia ainda 

registra uma taxa bem superior a (14%) e quando comparado com o Brasil (7%) chega 

a ser o dobro. Em vista disso, na Bahia 56% das famílias recebem Bolsa Família (BF) 

(CERQUEIRA, 2015). 

 
Figura 21 - Domínio Vulnerabilidade, Brasil e Bahia, 2000 e 2010 

 
Fonte: Elaboração Própria baseado nos dados do Atlas do Desenvolvimento (2010) 

 

 
Na figura 22, é possível perceber quais municípios apresentam os piores 

resultados para essas variáveis no ano de 2010. Em relação a primeira variável (razão 

entre rico e pobre), em sua maior parte do território não passa de 15, contudo, em dez 

municípios essa razão é acima de 20, ou seja, existe uma desigualdade intensa nesse 

cenário, e os locais que representam esse valor alto são: Maraú, Jaborandi, Pilão do 

Arcado, Barra, Correntina, etc. como sinalizado no 
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mapa. Todavia, deve-se observar que a maioria apresenta péssimos resultados nos 

domínios acima, principalmente no que tange aspectos de educação, saúde, renda e 

habitação. 

 
Figura 22 - Domínio Vulnerabilidade, Bahia, 2010 

 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano (2010) 
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Quanto a questão de vulneráveis a pobreza e dependente de idosos, maior 

parte do território apresenta um percentual inferior a 7%, entretanto, 56 municípios 

apresentam uma porcentagem acima, obtendo os piores resultados. No que concerne 

ao aspecto de extremamente pobres, quatro municípios manifestam um percentual 

maior do que 40%, como: Sítio do Mato, Barra, Pilão do Arcado, e Campo Alegre de 

Lourdes. 

Enfim, todas essas variáveis refletem de forma negativa na QV, pois os 

municípios que apresentam maiores taxas tendem também a apresentar menores 

índices de qualidade de vida. 

 
4.2.7 Domínio cultura, esporte e lazer 

 
 

Nesse tópico abordam-se as questões relacionas ao gasto per capita de cada 

município nas áreas de cultura e desporto e lazer. A análise desse indicador é 

importante, pois cultura e esporte constituem ferramentas de inclusão social, 

cidadania e socialização dos cidadãos, aspectos ligados a QV (ARAÚJO, 2013). 

Ao observar essas duas variáveis no contexto nacional, percebe-se que essas 

aumentaram os seus valores ao longo do tempo e começaram a ter importância. Por 

exemplo, a variável desporto e lazer não eram contabilizadas no ano 2000 de forma 

separada, e sim incluídas em outras despesas, o mesmo cenário ocorre com a variável 

cultura, a qual os gastos eram contabilizados juntos com educação. 

Entretanto, a partir do ano de 2002 essas variáveis passaram a ter seus gastos 

contabilizados separadamente, por isso que é possível em 2010 obter os valores per 

capitas dessas. Dessa forma, no ano de 2010, a Bahia apresentou um gasto per capita 

em cultura de R$ 16,47 e R$5,98 em desporto e lazer, no Brasil, os valores foram 

R$17,86 e R$ 15,10 respectivamente. Vale ressaltar que se investe mais em cultura 

do que em esportes e lazer, principalmente no contexto baiano. 

Assim, a figura 23 mostra como essas variáveis se espacionalizaram para o Estado 

da Bahia no ano de 2010. Nota-se que em relação aos gastos per capita dessas 

variáveis, aparece algo interessante, nem sempre os municípios que apresentam as 

maiores rendas per capitas e população são os que mais investem nesse domínio. 

Por exemplo, na questão cultura cinco localidades chamam atenção: São Francisco 

do Conde, Cairu, Madre de Deus, Araçás e Lençóis, que gastam mais de 100 reais 

por habitante no aspecto cultural. No aspecto desporto e lazer, apenas Madre de Deus 

investe mais de 100 reais por habitante. Nesse sentido, com esses 
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resultados e a análise da figura 24, percebe-se que, infelizmente, o investimento em 

cultura e lazer ainda é precário no contexto baiano. 

 
Figura 23 - Domínio cultura, esporte e lazer, Bahia, 2010 

 
Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do SINCOFI (2010) 

 

 
4.2.8 Domínio bem-estar emocional 

 
 

Segundo Rahman (et al 2005) o Bem-estar emocional é um aspecto 

importante para QV, pois parte do princípio de que o bem-estar individual não 

depende apenas da sua renda e consumo, mas também pela sua saúde emocional. 

Para essa variável será analisado apenas a taxa de suicídios por 100 mil habitantes. 

Nesse sentido, é importante destacar o aumento dessa taxa ao longo do  

tempo e a diferença da mesma nas realidades brasileiras e baianas. No ano de 

2000, a taxa baiana de suicídio era em torno de 1,53, enquanto que no Brasil era 4. 

Contudo, em 2010, houve um aumento, passando representar 4,95 e 3,06, para 

Brasil e Bahia, respectivamente. 

A figura 24 revela a taxa de suicídio no território baiano para ano de 2010, 

percebe-se que o município de Xique-Xique apresenta uma taxa superior a 30%, a 

mais alta do Estado, fora isso, a maioria da população baiana apresenta uma taxa 

inferior a um 1. 
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Figura 24 - Domínio Bem Estar Emocional, Bahia, 2010 

Fonte: Elaboração Própria baseado nos dados do DATASUS (2010) 

 

 

4.2.9 Domínio Trabalho e Atividade Produtiva (D10) 

 
 

Nesse domínio tentou compreender dimensões como trabalho e a questão de 

gênero, segundo Rahman et al (2005), pois o indivíduo precisa está engajando em 

alguma atividade produtiva, seja no ambiente de mercado de trabalho ou em atividade 

educacionais, embora essa já esteja representada no domínio educação. A questão 

da mulher no mercado de trabalho torna-se algo importante, principalmente no 

contexto baiano. Vale ressaltar que a existência da desigualdade de renda e postos 

de trabalho é expressiva entre homens e mulheres, apesar delas apresentarem 

maiores anos de estudo, e esse cenário também se estende ao nacional. Dessa forma, 

esse domínio compreende ao percentual de pessoas desocupadas e a PEA feminina 

(%). 
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No cenário baiano (figura 25), nota-se em relação ao percentual de pessoas 

desocupadas, a maioria dos municípios apresenta menor do que 6%, relativamente 

baixo, no entanto, nove localidades revelam um percentual maior do que 10%, como 

em: Jeremoabo, Sátiro Dias, Itapé, Guajeru, entre outros, esses resultados refletem 

de forma negativa na QV. Entretanto, o percentual de pessoas economicamente ativas 

do gênero feminino é uma variável que reflete de forma positiva na qualidade de vida, 

todavia, apenas 47 municípios apresentam um percentual superior a 25%, e dentre 

esses se destaca: Mascote, Wagner, Itapicuru, Curaçá, Nova Ibiá, Barreiras, Itabuna, 

entre outros. 

Desse modo, percebe-se pela leitura dos dados, que a inclusão da mulher na 

economia ainda é insatisfatória, refletindo assim, ainda mais a questão da 

desigualdade de gênero. 

 
Figura 25 - Domínio Trabalho e Atividade Produtiva, Bahia, 2010 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do IBGE (2010) 
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4.2.10 Domínio sentindo-se parte de uma comunidade local e da sociedade (D10) 

 
 

Segundo Rahman et al (2005), esse domínio refere-se ao poder de participação 

de forma efetiva na sociedade e o acesso ao conhecimento dos seus direitos e dos 

acontecimentos em seu ambiente social, e umas das formas mensurar esse aspecto 

é através da taxa de alfabetismo, pois é um dos instrumentos de melhoria da QV. 

Dessa forma, as taxas foram analisadas por gênero (masculina e feminina). 

Na figura 26, observa-se que Bahia apresentou taxas menores nos dois 

períodos, em 2000, tanto nos aspectos femininos (78%) como nos masculinos (78%), 

e o contexto baiano apresentava valores bem inferiores quando comparados a média 

nacional, uma diferença de 10%, que é bastante significativo. Todavia, em 2010, esse 

aspecto melhorou, porém ainda apresenta uma diferença considerável. Vale ressaltar, 

que nesse nível de instrução, não existe uma discrepância entre homens e mulheres. 

 
Figura 26 - Taxas de alfabetismo por gênero, Brasil e Bahia, 2000 e 2010 

 
Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do IBGE (2010) 

 
 

Para os municípios baianos (figura 27), percebe-se que nas duas taxas a 

maioria apresenta entre 70 a 79. No entanto, algumas localidades que se destacam 
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na questão do gênero feminino com taxas acima de 89%, totalizam um conjunto de 17 

locais, alguns desses são: Itapicuru, Serra Dourada, Sátiro Dias, Aramari, etc. 

Contudo, para o masculino com nesse mesmo intervalo, apresenta um conjunto de 18 

localidades, porém são quase os mesmo municípios. 

É pertinente apontar que os maiores municípios, como por exemplo, Salvador, 

Feira de Santana, Vitória da Conquista, etc., não recebe posição de destaque, 

conforme a figura 27 abaixo: 

 
Figura 27 - Domínio Sentido-se parte de uma Comunidade, Bahia, 2010 

 
Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do IBGE (2010) 
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5 ANÁLISE FATORIAL DA QUALIDADE DE VIDA NOS MUNICÍPIOS BAIANOS 
EM 2010 

 
Nesta seção, busca-se se discutir os resultados da análise fatorial a princípio 

com 21 variáveis e na sequência com 27 variáveis. Ambas no ano de 2010, sendo que 

dos municípios baianos analisados, apenas o Dário Meira foi excluído da pesquisa 

devido à falta de algumas variáveis. 

Para verificar os fatores que mais influenciam na qualidade de vida dos 

municípios baianos foi realizada aanálise dos componentes principais para obtenção 

dos fatores e as cargas fatoriais. 

Assim, no primeiro modelo foram extraídos sete fatores que, juntos, explicam 

em torno de 70% da variância total contida nas 21 variáveis selecionados, conforme 

mostra a tabela 6. As estatísticas Bartlett Test of Sphericity, (5462,636 p 0,001) e 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (0,825), que são estatísticas para verificar adequabilidade 

da amostra, constataram, respectivamente, que a porção utilizada é adequada ao 

procedimento da análise fatorial. 

 
Tabela 6 - Autovalores e percentual da variância explicada pelos fatores após 

rotação pelo método Varimax 

Fator Autovalor 
Variância explicada pelo fator 

(%) 

Variância acumulada 

(%) 

1 7,091 32,233 32,233 

2 2,028 9,220 41,453 

3 1,685 7,660 49,113 

4 1,599 7,270 56,383 

5 1,239 5,633 62,017 

6 1,004 4,562 66,579 

7 ,918 4,173 70,752 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Na análise fatorial, a escolha das quantidades de fatores é determinada pelo 

pesquisador, não existe regra para a quantidade de fatores a serem extraídos, dessa 

forma, nesta pesquisa, foram selecionados os fatores que tivessem a maior 

participação na variância explicada. O uso de uma variância acumulada em 70% é 

justificada por Hair et al (2009), visto que o autor afirma que alcançar uma variância 

acumulada de 60% é satisfatório nas ciências sociais. 

Além desses aspectos, outros resultados e estimativas apresentam 

informações fundamentais da relação entre as variáveis e os fatores extraídos. Da 

matriz rotacionada dos fatores (Tabela 7) consideraram-se apenas as cargas fatoriais 

com magnitudes acima de 0,50, para a composição e interpretação dos fatores, as 

cargas se apresentam de forma positiva ou negativa (destacadas em negrito). Nesse 

sentido, as variáveis cujas cargas fatoriais são menores que 0,50 não foram levadas 

em consideração. 

Torna-se importante observar que a maioria das variáveis tem sua variabilidade 

representada pelos 7 fatores obtidos, entretanto os indicadores D1.4 (óbitos sem 

assistência médica), D3.9 (% de 6 a 17 anos na escola), D4.11 (% da população em 

domicílios com banheiro e água encanada), D5.16 (gastos Segurança Pública Per 

capita) e D7.22 (gastos com Desporto e Lazer Per Capita) apresentaram cargas 

inferiores a 0,50 em todos os fatores extraídos. Por fim, cada fator foi nomeado de 

acordo com as características das variáveis com cargas superiores 0,50. 

 
Tabela 7 - Matriz rotacionada: cargas fatoriais das 22 variáveis relacionadas à 

Qualidade de Vida dos municípios baianos para ano de 2010 

(Continua) 
Variáveis/ 

Cargas fatoriais 

  Cargas fatoriais   

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Fator 7 

D1.1-Esperança de Vida ao nascer 0,420 -0,043 0,060 0,049 -0,001 -0,077 0,779 
0,186 D1.2-.Gasto com Saúde Per Capita 0,115 0,120 0,799 0,068 -0,014 0,019 

D1.3-Número de Hospitais 0,712 -0,207 -0,137 0,071 0,055 0,061 0-,049 
D1.4- Óbitos sem assistência médica 0,141 0,024 0,081 -0,162 0,070 0,051 0,072 
D2.5-Empregados do Setor formal 0,608 0,048 0,410 -0,316 0,117 0,048 0,271 
D2.6-Renda Per Capita 0,902 0,062 0,045 -0,096 0,170 0,099 0,204 

D2.7-% da renda proveniente de 
rendimentos do trabalho 

0,648 0,361 0,040 -0,424 -0,003 0,161 0,029 

D3.8-% de pessoas com 18 anos ou 
mais com fundamental completo 

0,776 0,000 0,149 -0,134 0,344 -0,099 0,188 

D3.9-% de 6 a 17 anos na escola 0,028 -0,153 0,190 0,439 0,415 -0,330 -0,189 

D3.10-% de pessoas com 25 anos ou 
mais com superior completo 

0,853 -0,119 0,019 -0,116 0,080 0,049 0,129 

D4.11-% da população em domicílios 
com banheiro e água encanada 

0,435 0,261 0,088 0,059 0,483 0,301 0,271 

D4.12-% da população em domicílios 
com energia elétrica 

0,261 0,198 0,013 0,030 0,836 0,002 -0,020 
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Tabela 7 - Matriz rotacionada: cargas fatoriais das 22 variáveis relacionadas à 

Qualidade de Vida dos municípios baianos para ano de 2010 

(Conclusão) 
Variáveis/ 

Cargas fatoriais 

  Cargas fatoriais   

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Fator 7 

D4.13-% da população em domicílios 
com coleta de lixo 

0,129 0,090 0,120 0,175 0,091 0,835 -0,110 

D4.14-%da população em domicílios 
com densidade > 2 por dormitório 

0,002 0,118 -0,031 0,833 0,123 0,133 0,185 

D5.15-Taxa de Homicídio -0,435 -0,094 0,110 0,596 -0,166 0,047 -0,236 

D5.16-Gastos Segurança Pública Per 
capita 

0,051 0,066 0,029 0,096 -0,054 0,047 -0,021 

D6.17-Razão 20% mais ricos / 40% 
mais pobres 

-0,078 0,908 0,040 0,050 0,130 0,072 -0,067 

D6.18-% de vulneráveis á pobreza e 
dependentes de idosos 

-0,690 -0,301 -0,023 -0,168 0,200 0,138 0,164 

D6.19-% de extremamente pobres 0,589 0,677 0,052 -0,099 0,225 0,171 0,131 

D7.20-Gastos com Cultura em Per 
Capita 

-0,022 -0,039 0,879 -0,002 0,061 0,048 -0,122 

D7.21-Gastos com Desporto e Lazer 
Per Capita 

0,070 -0,037 0,101 0,007 0,065 0,026 0,007 

% da variância explicada (pelo 
fator) 

32 9,2 7,6 7,2 5,3 4,5 4,1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
Nota-se que o Fator 1 é o mais explicativo, em relação a Qualidade de Vida nos 

municípios pois possui a maior parcela de variância entre os sete fatores extraídos 

(32%), está associado positivamente e correlacionado as variáveis D1.3 (número de 

hospitais), D2.5 (empregados do setor formal), D2.6(renda per capita), D2.7 (% da 

renda proveniente de rendimentos do trabalho), D3.8 (% de jovens e adultos com 18 

anos ou mais com fundamental completo) e D3.10 (% da população com 25 anos ou 

mais com curso superior completo). 

Portanto, quanto mais elevado as cargas fatoriais, maior é o nível de qualidade 

de vida de determinado município. Esse fator, entretanto, está negativa e fortemente 

associado às variáveis e D6.18 (% de pessoas vulneráveis à pobreza e dependente 

de idosos), revelando que os aspectos relacionados à vulnerabilidade (D6) diminuem 

a qualidade de vida da população. Pela leitura desse conjunto de fatores, o Fator 1 

pode ser denominado como “mais amplo em relação à QV”, pois permeia por quatro 

domínios dos setes existentes, tais como: saúde (D1), renda (D2), educação (D3) e 

vulnerabilidade (D6). 

O Fator 2, que representa 9,2% da variância total, pode ser definido como 

“desigualdade de renda”, pois está positivo e fortemente associado D6.17 (Razão 20% 

mais ricos / 40% mais pobres) e D6.19 (% de extremamente pobres). Ao analisar as 

cargas fatoriais desse fator, observa-se que, quanto maior for a razão 
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entre os 20% mais ricos e 40% mais pobres, maior será também percentual de 

extremamente pobres. 

Com relação D7.21(Gastos com Cultura em Per Capita) e D1.2 (Gasto com 

Saúde Per Capita), esses apresentam correlações altamente positivas com o Fator 3, 

que por sua vez, é responsável por 7,6 % variância total dos dados. Com base na 

interpretação desses fatores, depara-se com o domínio cultura (D7) e saúde (D1) em 

termos de gastos per capita, assim, esse Fator denomina-se “acesso à cultura e 

saúde”. 

No Fator 4, observa-se uma alta correlação positiva D4.14 (%da população em 

domicílios com densidade > 2 por dormitório) e D5.15 (Taxa de Homicídio), o que 

explica 7,3% da sua variância total. Buscando a interpretação desse Fator, nota-se 

D4.14 apresenta a maior carga fatorial (0,833), e esta quando elevada acarreta 

condições adversas a população, e uma dessas condições é o aumento da taxa de 

homicídio. Esse fator como apresenta mais representatividade dos domínios 

habitação (D4) e segurança (D5), foi denominado de “condições habitacionais e de 

segurança”. 

Os demais fatores apresentaram cada um, relação com apenas uma 

variável do conjunto de dados que compõe a QV. O Fator 5 encontrou-se relacionado 

de forma positiva com D4.12 (% da população em domicílios com energia elétrica), 

denominando-se assim “acesso a energia elétrica”, esse fator explica 5,3% da 

variância. O Fator 6 esta correlacionado de forma positiva com D4.13 (% da população 

em domicílios com coleta de lixo), e representa 4,5 de variância, que ficou denominada 

como “acesso a coleta de lixo adequada”. Por último, o Fator 7 que apresenta 4,1% 

da variância total dos dados, está altamente correlacionado e positivo para a variável 

D1.1 (Esperança de Vida ao nascer), dessa forma, foi chamado de “longevidade”. É 

importante observar que, essas variáveis quanto maior for essas cargas, mais 

benéfico será para a qualidade de vida da população. 

 
5.1 Análise dos componentes principais do Modelo Ampliado 

 
 

Nesse modelo ampliado foram extraídos nove fatores que, juntos, representam 

69% da variância total do conjunto de dados (27 variáveis), o que demonstra que essa 

variância acumulada é satisfatória para analise nas ciências 
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sociais (HAIR et al 2009), assim como descrito na tabela 8. As estatísticas que 

verificam adequabilidade da amostra constataram que essa é adequada para o 

procedimento de análise fatorial, pois o teste de Bartlett Test of Sphericity verificou- 

5462,636 p 0,001- e, o Índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) obtido foi de 0,803. 

 
Tabela 8 - Autovalores e percentual da variância explicada pelos fatores após 

rotação pelo método Varimax 
Fator Autovalor Variância explicada pelo fator (%) Variância acumulada (%) 

1 7,099 25,352 25,352 
2 2,558 9,135 34,487 
3 2,088 7,455 41,943 
4 1,709 6,103 48,046 
5 1,636 5,844 53,89 
6 1,239 4,427 58,316 
7 1,046 3,736 62,052 
8 1,023 3,654 65,706 
9 0,977 3,49 69,195 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Assim como no primeiro modelo, para a interpretação e composição dos fatores 

da matriz rotacionada (Tabela 9), foram consideradas apenas as cargas fatoriais com 

magnitudes acima de 0,50, elas se apresentam de forma positiva ou negativa 

(destacadas em negrito). É importante ressaltar que a maioria das variáveis tem sua 

variabilidade representada pelos nove fatores obtidos, entretanto, duas variáveis 

D4.13(% da população em domicílios com coleta de lixo) e D8.23 (Taxa de Suicídio), 

apresentaram cargas inferiores 0,50, em todos os fatores extraídos. Ressalta-se a 

importância de observar que no primeiro modelo cinco variáveis apresentaram cargas 

inferiores 0,50, tais como: D1.4; D3.9; D4.11; D5.16 e D7.22. 
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Tabela 9 - Matriz rotacionada: cargas fatoriais das 27 variáveis relacionadas à Qualidade de Vida dos municípios baianos no ano 

de 2010 
Variáveis/ 

Cargas fatoriais 

   Cargas fatoriais    

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Fator 7 Fator 8 Fator 9 

D1.1-Esperança de Vida ao nascer 0,627 0,002 -0,183 0,126 0,105 -0,024 -0,115 
0,048 

-0,066 0,039 
D1.2-.Gasto com Saúde Per Capita 0,182 -0,017 0,063 0,806 0,050 0,021 0,162 0,047 
D1.3-Número de Hospitais 0,626 0,008 -0,167 -0,196 -0,011 0,108 0,315 -0,109 0,097 
D1.4- Óbitos sem assistência médica 0,224 -0,114 0,086 0,106 -0,184 -0,030 -0,123 0,338 -0,589 
D2.5-Empregados do Setor formal 0,715 -0,044 0,033 0,382 -0,174 -0,080 -0,013 0,001 -0,057 
D2.6-Renda Per Capita 0,947 0,013 0,077 0,011 -0,018 0,009 0,064 0,082 -0,030 
D2.7-% da renda proveniente de rendimentos do trabalho 0,677 0,007 0,350 0,000 -0,223 -0,310 -0,011 0,171 -0,073 

D3.8-% de pessoas com 18 anos ou mais com fundamental 
completo 

0,851 0,029 0,050 0,103 -0,122 0,235 -0,072 0,076 -0,081 

D3.9-% de 6 a 17 anos na escola -0,043 0,074 -0,109 0,117 0,105 0,810 0,013 0,055 -0,021 
D3.10-% de pessoas com 25 anos ou mais com superior completo 0,858 0,033 -0,111 -0,028 -0,061 -0,008 0,122 0,052 0,004 

D4.11-% da população em domicílios com banheiro e água 
encanada 

0,587 -0,061 0,407 0,124 0,185 0,132 -0,116 -0,038 -0,086 

D4.12-% da população em domicílios com energia elétrica 0,366 -0,081 0,460 -0,005 -0,004 0,573 -0,071 0,017 -0,006 
D4.13-% da população em domicílios com coleta de lixo 0,127 -0,038 0,322 0,201 0,280 -0,270 0,371 -0,048 -0,148 

D4.14-%da população em domicílios com densidade > 2 por 
dormitório 

-0,006 -0,011 0,082 0,018 0,757 0,287 0,224 -0,070 0,128 

D4.15-Deslocamento -0,015 -0,054 0,063 -0,079 0,749 -0,100 -0,139 0,064 -0,036 
D5.16-Taxa de Homicídio -0,558 0,015 -0,116 0,129 0,462 0,117 0,124 0,080 0,117 
D5.17-Gastos Segurança Pública Per capita -0,007 -0,038 0,033 0,020 0,006 0,007 0,863 0,066 0,046 
D6.18-Razão 20% mais ricos / 40% mais pobres -0,069 0,034 0,882 0,036 0,062 -0,024 0,060 -0,020 0,029 
D6.19-% de vulneráveis á pobreza e dependentes de idosos -0,550 -0,031 -0,159 0,062 -0,076 -0,005 0,074 -0,382 0,069 
D6.20-% de extremamente pobres 0,654 0,001 0,681 0,034 0,030 -0,071 0,039 0,068 -0,033 
D7.21-Gastos com Cultura em Per Capita -0,017 -0,051 0,015 0,849 -0,061 0,096 0,001 -0,009 -0,046 
D7.22-Gastos com Desporto e Lazer Per Capita 0,073 0,016 -0,037 0,134 0,029 0,060 0,077 0,853 0,000 
D8.23- Taxa de Suicídio 0,021 0,003 0,012 0,004 -0,018 -0,056 0,006 0,064 -0,005 
D9.24-% de Pessoas desocupadas 0,020 -0,458 0,043 0,093 -0,031 -0,029 -0,030 0,190 0,688 
D9.25-% PEA Feminina 0,061 0,689 0,079 -0,046 -0,052 -0,078 -0,143 0,090 0,390 
D10.26-Taxa de Alfabetismo Feminina 0,019 0,925 -0,012 -0,015 0,001 0,050 0,023 -0,037 -0,114 
D10.27-Taxa de Alfabetismo Masculina -0,021 0,915 -0,029 -0,021 -0,040 0,051 0,013 0,012 -0,178 
% da variância explicada (pelo fator) 25,3 9,1 7,4 6,1 5,8 4,4 3,7 3,6 3,4 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observa-se que o Fator 1, o qual representa a maior parcela de variância entre 

os noves fatores extraídos (25,3%), e está de forma forte e positiva correlacionado 

com as variáveis D1.1 (esperança de Vida ao nascer), D1.3 (número de hospitais), 

D2.5 (empregados do setor formal), D2.6 (renda per capita), D2.7 (% da renda 

proveniente de rendimentos do trabalho), D3.8 (% de jovens e adultos com 18 anos 

ou mais com fundamental completo), D3.10 (% da população com 25 anos ou mais 

com curso superior completo) e D4.11(% da população em domicílios com banheiro e 

água encanada). Dessa forma, quanto maior o índice de elevação das cargas fatoriais, 

maior é o nível de qualidade de vida de determinado município. O resultado desse 

fator comparado com do primeiro modelo, apresenta grande semelhança, a diferença 

consiste apenas na inclusão de mais duas variáveis D1.1 e D4.11. 

No entanto, o Fator 1, está negativamente forte associado com as variáveis 

D5.16 (Taxa de Homicídio) e D6.19 (% de pessoas vulneráveis à pobreza e 

dependente de idosos), mostrando que os aspectos relacionados à vulnerabilidade 

(D6) e segurança diminuem a qualidade de vida da população,  novamente apresenta 

semelhança com os resultados encontrados no primeiro modelo. 

A leitura e interpretação desse conjunto de fatores, permite nomear o Fator 1 

como “mais amplo em relação à QV”, pois permeia por seis domínios dos dez 

existentes, tais como: saúde (D1), renda (D2), educação (D3), Habitação (D4), 

Segurança (D5) e vulnerabilidade (D6). 

Nota-se que o Fator 2, representando 9,1% da variância total, pode ser 

nomeado como “acesso a educação e mercado de trabalho”, pois está positivamente 

forte correlacionado D10.26 (taxa de alfabetismo Feminina, D10.27 (taxa de 

alfabetismo Masculina) e D9.25 (% PEA Feminina). Ao avaliar as cargas fatoriais 

desse fator, observa-se um aspecto importante em relação a questão de gênero, 

porque quanto maior o percentual de mulheres alfabetizadas, maior também o 

percentual da PEA feminina, tendo em vista que essas variáveis estão associadas 

nesse Fator 2. 

O Fator 3 apresentou o mesmo resultado do fator 2 no primeiro modelo, e 

explica 7,4% da variância total. Assim, pode ser nomeado como “desigualdade de 

renda”, pois está positivamente forte correlacionado com D6.18 (Razão 20% mais 

ricos / 40% mais pobres) e D6.20 (% de extremamente pobres). Ao analisar as cargas 

fatoriais desse fator, nota-se que, quanto maior for a razão entre os mais 
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ricos e mais pobres, maior será o percentual de extremamente pobres, influenciando 

assim, negativamente na qualidade de vida. 

A leitura do Fator 4, cujo representa 6,1% da variância do total, apresentou o 

mesmo resultado do Fator 3 do primeiro modelo, nesse sentido, será nomeado 

“acesso à cultura e saúde”, devido a carga positiva, que está associado ao 

D7.21(gastos com Cultura em per Capita) e D1.2 (gasto com Saúde per capita). 

O quinto fator apresenta uma alta correlação positiva D4.14 (%da população 

em domicílios com densidade > 2 por dormitório) e D5.15 D4.15 (deslocamento) esse 

fator explica 5,8% da variância total. Como já mencionado anteriormente, locais em 

que se apresentam uma maior densidade traz consequência para população, e uma 

dessas, é o tempo de deslocamento, caso a densidade for alta, maior será o tempo 

de deslocamento, e vice-versa. 

No entanto, o Fator 6 encontra-se relacionado e com cargas positivas ligadas 

às variáveis D3.9 (% de 6 a 17 anos na escola) e D4.12 (% da população em domicílios 

com energia elétrica). Nesse sentido, pode ser nomeado “acesso a infraestrutura e 

educação”, já que este fator permeia os domínios de Habitação e educação. 

Os Fatores 7 e 8 apresentaram, cada um, relação com apenas uma variável do 

conjunto de dados que compõe a QV. O Fator 7encontra-se associado de forma 

positiva com D5.17 (gastos segurança pública - per capita), denominando-se assim 

“gasto com segurança”, que explica 3,7% de sua variância. O oitavo fator está 

correlacionado de forma positiva com D7.22 (gastos com desporto e lazer per capita), 

representando 3,6% da variância, e por isso foi denominado como “acesso desporto 

e lazer”. É pertinente salientar que, nesse contexto, apesar dessas variáveis 

explicarem muito pouco da variância total do conjunto de dados, quanto maior forem 

os valores obtidos pelas mesmas, melhor será a qualidade de vida da população. 

Por último, o fator 9 representa 3,4 da variância, e encontra-se relacionado de 

forma positiva com D9.24 (% de Pessoas desocupadas) e de forma negativa D1.4 

(óbitos sem assistência médica). A leitura desse fator permite nomeá-lo de “aspecto 

vulnerável”. 
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6 ÍNDICES RELATIVO A QUALIDADE DE VIDA (IRQVS) 

 
 

A partir dos resultados da análise fatorial foi possível construir dois índices 

relativos de qualidade vida: o primeiro baseado no modelo para Minas Gerais dos 

autores Cardoso e Silva (2015), que incluiu sete dimensões da qualidade de vida, 

representado pela sigla IRQV1. O segundo índice é uma proposta mais ampliada, cuja 

apresenta dez domínios para a QV, denominados como IRQV2. Os  dois índices foram 

calculados para 416 municípios baianos, visto que o município de Dário Meira foi 

excluído da amostra devido à falta de alguns dados. O ano base para esse estudo é 

2010. 

 
6.1 Índices Relativo a Qualidade de Vida (IRQV1) baseado na metodologia de 

Cardoso e Silva (2015) 

 
O IRQV 1 incluiu sete domínios da qualidade de vida, tais como: saúde, renda, 

habitação e acesso a bens e serviços, educação, segurança, vulnerabilidade e cultura 

e esporte. 

Para uma melhor visualização dos dados, a tabela 10 mostra as estatísticas 

básicas referentes ao IRQV1 desenvolvido para os municípios baianos, de uma forma 

mais agregada. Observa-se que, em média, o IRQV1 situa-se em um nível 

relativamente médio no que se refere à QV, pois apresenta uma média de 58,28%, 

entretanto, o desvio padrão encontra-se em torno de 5,94%, ou seja, apresenta grau 

de heterogeneidade significante, denotando certa discrepância. Em comparação com 

resultados obtidos em Minas Gerais, nota-se que a média foi mais alta, cerca  de 79%, 

porém, o desvio padrão foi por volta de 6,94 (CARDOSO; SILVA, 2015) 

Os municípios que apresentaram o pior IRQV1 foi Lamarão, revelando baixas 

taxas das variáveis que compõe a QV, por outro lado Salvador apresentou valor 

máximo. 
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Tabela 10 - Estatísticas básicas para o IQVR 1 para Bahia, 2010 
 

Especificações (%) 

Máximo 100 
Mínimo 40,09 
Média 58,28 

Desvio Padrão 5,94 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em relação à distribuição espacial do IRQV1 pelo território baiano (Figura 27), 

observa-se que maioria dos municípios apresenta uma qualidade de vida média, 

porém, na figura 27 fica evidente em quais regiões concentraram-se os níveis mais 

baixos e altos do IRQV1. 

Dentro de um conjunto de 416 municípios, 56 apresentaram índices de 

qualidade de vida abaixo de 50% (mais de 10% da amostra), isto é, auferindo uma 

qualidade de vida baixa. Esses resultados, de maneira geral, estão concentrados em 

territórios de identidades específicos, conforme a tabela 12 abaixo: 

 
Tabela 11 - IRQV1 menor do que 50% por território de identidade 

Território 
Total de 

Municípios 
Municípios c/ IRQV1<0,50 

Bacia do Rio Grande 14 Buritirama; Mansidão 
Baixo Sul 15 Camamu; Teolândia; Piraí do Norte 
Chapada Diamantina 24 Andaraí; Itaeté 
Extremo Sul 13 Jucuruçu; Lajedinho; 
Itaparica 6 Abaré; Chorrochó; Macururé 

Litoral Norte e Agreste 
Baiano 

 

22 
Aporá; Cardeal da Silva; Conde; Crisópolis; 

Itanagra; Itapicuru; Jandaíra; Olindina; Sátiro 
Dias 

Litoral Sul 26 Maraú; Pau Brasil; Mascote; Santa Luzia 
Piemonte da Diamantina 10 Mirangaba; Umburanas 

Piemonte do Paraguaçu 
13 

Boa Vista do Tupim; Ibiquera; Macajuba; 
Tapiramutá 

Portal do Sertão 17 Água Fria; Ipecaetá 
Recôncavo 20 Cabaceiras do Paraguaçu 

Semi-Árido Nordeste II 
18 

Adustina; Nova Soure; Pedro Alexandre; Ribeira 
do Amparo; Santa Brígida 

Sertão do São Francisco 10 Campo Alegre de Lourdes; Pilão Arcado 

Sisal 
20 

Biritinga; Monte Santo; Araci; Cansanção; Itiúba; 
Lamarão; Nordestina; Quijingue 

Vale de Jequiriçá 20 Nova Itarana 
Velho Chico 16 Sítio do Mato; Barra; Muquém de São Francisco 
Vitória da Conquista 24 Caetanos; Mirante 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Ao analisar a Tabela 11, alguns territórios chamam atenção, como por exemplo, 

Itaparica. Cerca de 50% dos municípios que compõe essa tabela 
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apresentam IRQV1 baixo, e nos territórios de Litoral Norte e Agreste Baiano e Sisal 

essa porcentagem gira em torno de 40%, nesse sentido, pode-se afirmar que esses 

três territórios apresentam uma maior concentração de IRQV1 baixos, denotando 

inclusive, piores condições de vida. 

Apenas quatro municípios apresentaram altos IRQV1, os quais foram: 

Salvador, Lauro de Freitas, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, os dois primeiros 

pertencem à região Metropolitana de Salvador e dois últimos a Bacia do Rio Grande. 

A Figura 28 mostra de maneira mais clara como o IRQV1 se espacializou na Bahia. 

 
Figura 28 - Distribuição Espacial do IRQV1 pelo território baiano, 2010 

 
Fonte: Elaboração própria com base no software Arcgis 
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Salvador apresenta o maior nível de qualidade de vida no estado, possuindo 

valores elevados para variáveis que agregam grande peso no índice construído, isto 

é, aqueles relacionados a número de hospitais, empregados, renda e educação. 

Essas variáveis são altamente correlacionadas com o fator 1 (fator mais amplo em 

relação a QV), e representam a maior parcela da variância total do conjunto de dados. 

Dessa forma, terá maior peso na construção do índice de qualidade de vida. Esse 

município ainda apresenta o maior índice de esperança de vida ao nascer, maior 

número de hospitais e está entre os primeiros nas variáveis relacionas a educação, 

entretanto, tal fato pode ser justificado devido ao tamanho da população, a qual é 

maior do Estado. Além disso, para os aspectos que impactam negativamente na QV, 

como: aspectos relacionados ao domínio vulnerabilidade e percentual de óbitos sem 

assistência médica, Salvador apresentou valores baixos. 

O município de Lauro de Freitas que ocupa o 2° lugar de melhor IQVR1 

apresenta também altos valores nas variáveis que se destacam positivamente na 

qualidade de vida, principalmente no tange o primeiro fator. Esse município apresenta-

se em primeiro lugar com a maior renda per capita, número de empregados do setor 

formal e pessoas com nível superior completo do Estado. Essa mesma tendência 

ocorre para o município de barreiras, o terceiro colocado de melhor IRQV1. É 

importante destacar que esses municípios também apresentaram, em sua grande 

maioria, baixos valores nos aspectos que afetam de forma negativa a qualidade de 

vida. Abaixo a tabela 12 mostra os quinze municípios com maior e menor IRQV1: 

 
Tabela 12 - IRQV1 (%) para municípios selecionados, 2010 

Quinze com maior IRQV1 IRQV1 Quinze com menor IRQV1 IRQV1 

Salvador 100,0 Lamarão 40,1 
Lauro de Freitas 85,0 Sítio do Mato 42,5 
Barreiras 80,9 Pedro Alexandre 42,5 
Luís Eduardo Magalhães 80,1 Umburanas 42,7 
Feira de Santana 78,4 Campo Alegre de Lourdes 43,5 
Santo Antônio de Jesus 77,7 Conde 43,7 
Vitória da Conquista 77,4 Itapicuru 43,8 
São Francisco do Conde 77,3 Pilão Arcado 43,9 
Guanambi 76,3 Cansanção 44,4 
Teixeira de Freitas 76,1 Barra 44,4 
Pojuca 75,7 Boa Vista do Tupim 44,9 
Camaçari 74,8 Andaraí 45,0 
Madre de Deus 74,8 Ipecaetá 45,2 
Itapetinga 74,6 Teolândia 45,4 
Itabuna 74,2 Mansidão 45,7 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Analisando os quinze que apresentam melhor IRQV1, observa-se que sua 

grande maioria está entre as 30 maiores populações, com exceção de São Francisco 

do Conde (33.183 mil habitantes) e Madre de Deus (17.336 mil habitantes), esses dois 

municípios apesar de não estarem no mesmo território de identidade, estão na mesma 

microrregião de Salvador. São Francisco do Conde é município que mais investe em 

Saúde (despesas per capita) e Cultura (despesas per capita), além de apresentar bons 

indicadores nos domínios que afetam positivamente a QV. Já Madre de Deus é a 

segunda que mais investe em saúde (despesas per capita) e a primeira em Desporto 

em Lazer (despesas per capita). 

Nesse sentido, é pertinente observar que, embora alguns municípios não se 

destaquem em termos de renda per capita ou em outros domínios, bons indicadores 

relacionados à cultura, esporte e lazer elevaram o índice local de qualidade de vida. 

A análise desse domínio de acesso cultura, esporte e lazer é importante para a QV, 

pois além de ser variáveis que o IDH não analisa, o domínio constitui uma importante 

ferramenta para a inclusão social, cidadania e socialização dos cidadãos, como 

defende Araújo (2013). 

Em relação aos quinze municípios com menor IRQV1, a maioria apresenta 

baixas concentrações populacionais (menor do que 50 mil habitantes), acompanhados 

de baixas taxas de urbanização. Dessa forma, percebe-se uma relação entre a taxa 

de urbanização e o IRQV1, pois a maioria dos municípios que apresentam as menores 

taxas de urbanização tende também apresentar menores valores de IRQV1. Ademais, 

o conjunto de municípios também apresentaram baixos valores nas variáveis que 

afetam diretamente a QV e, valores significativos nos aspectos negativos da qualidade 

de vida. 

Uma análise da distribuição dos resultados de IRQV1 para todos os municípios 

do Estado foi sintetizado. A tabela 13 organiza os valores do IRQV dos 

416 municípios da Bahia. Tais índices de qualidade de vida foram agrupados segundo 

os valores máximo (lim.sup) e mínimo (lim.inf) e o desvio padrão, para tanto foram 

identificadas 20 classes ou intervalos. 

Da analise da distribuição dos índices da tabela 13 a maior quantidade de 

municípios da Bahia, 255 (61% do total) concentram-se nos intervalos ou classes 

(5,6,7e 8) mais baixas de IRQV, especificamente entre 52,07 e 64,1, marcado na 

tabela. Isso aponta a grande desigualdade dos resultados que parece estar 

correlacionada ao tamanho do município e a maior condição de área rural. Apenas 
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16 municípios apresentam IRQV acima de 73,04 e 85,0. Todavia, não há algum que 

tenha conseguido atingir valor no intervalo do IQV entre 85,2 e 97,0 e no extremo,  ou 

o valor mais disperso ou assimétrico da distribuição de IRQV da Bahia corresponde a 

Salvador, tal dado confirma a enorme desigualdade, fragmentação e heterogeneidade 

do Estado e a dificuldade de observar valores que convirjam a um patamar 

representativo de qualidade de vida. 

 

Tabela 13 - Intervalos dos Valores do IRQV1 2010 

 
Classes 

Intervalo 

Lim.Inf Lim.Super 

 
N° de Municípios 

 
Estrutura Percentual 

 
Percentual Acumulado 

1 40,09 43,1 4 0,96 0,96 

2 43,08 46,1 11 2,64 3,61 

3 46,08 49,1 27 6,49 10,10 

4 49,07 52,1 39 9,38 19,47 

5 52,07 55,1 67 16,11 35,58 

6 55,06 58,1 74 17,79 53,37 

7 58,06 61,1 58 13,94 67,31 

8 61,06 64,1 56 13,46 80,77 

9 64,05 67,0 33 7,93 88,70 

10 67,05 70,0 14 3,37 92,07 

11 70,04 73,0 15 3,61 95,67 

12 73,04 76,0 8 1,92 97,60 

13 76,03 79,0 6 1,44 99,04 

14 79,03 82,0 2 0,48 99,52 

15 82,03 85,0 1 0,24 99,76 

16 85,02 88,0 0 0,00 99,76 

17 88,02 91,0 0 0,00 99,76 

18 91,01 94,0 0 0,00 99,76 

19 94,01 97,0 0 0,00 99,76 

20 97,00 100,0 1 0,24 100,00 

Total   416 1000  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 29 ilustra tal desigualdade e heterogenia distribuição da frequência de 

valores de IRQV para o total de municípios da Bahia (416), é evidente que os 

resultados concentram-se em valores maiores ao limite inferior de IQV de 55,1 e os 

valores menores a 63,41. Esse fato é refletido pelo formato da curva de distribuição 

de frequência normal posicionada mais à esquerda no histograma e fortemente 

assimétrica em valores mais altos de IRQV de 70,0. 
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Figura 29 - Distribuição da frequência do Índice de Qualidade de Vida dos 
municípios da Bahia, 2010 

 
Fonte: Elaboração própria baseado nos dados da pesquisa 

 

 
6.1.1 O IRQV1 segundo o recorte espacial dos Territórios de Identidade da Bahia 

 
 

Se for considerado o tamanho da população por município da Bahia, observa- 

se que dos 417 municípios do Estado, 374 municípios tem uma população inferior a 

50 mil habitantes (ver Figura. 4 e. 5) como também a taxa da população rural superior 

a 50%1, que para o caso de 191 municípios do Estado poderíamos agrupar os 

resultado do IRQV 2010 para analisar seguindo o recorte espacial proposto pela 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial SDT e Programa Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT)2. 

Em 2007 o Governo da Bahia legitimou a divisão territorial nomeada de 

Território de Identidade 3 , adotada como unidade de planejamento das políticas 

 
 
 

 
1 

Valor significativo se comparada com as taxas de população rural media brasileira incluso da região 
do Nordeste. 
2 
O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em 2003 propôs a formação da SDT e esta instancia 

promoveu a Política de Desenvolvimento Territorial 
3 
O território de Identidade está definido como “um espaço físico, geograficamente definido, 

geralmente contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, 
a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população com grupos sociais relativamente 
distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode 
distinguir um ou mais elementos que indicam identidade, coesão social, cultural e territorial” (SEPLAN) 
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públicas do Estado da Bahia4, respeitando as organizações espaciais da população e 

as necessidades locais, a fim de promover o fortalecimento de participações 

democráticas da sociedade. 

Sob esse recorte territorial será distribuído o resultado de IRQV1 dos 416 

municípios entre os 27 Territórios de Identidade da Bahia, no intuito de identificar os 

valores de IRQV1 mais centrais ou representativos para cada território de  identidade. 

Deste modo, será utilizada a ferramenta estatística de distribuição de frequência Box 

Plot, essa ordena os dados, de menor a maior valor, para dividir a amostra entre 3 

valores: o primeiro quartil, Q1 (representa os primeiros 25% de dados), a mediana 

(localizada entre o 25% e 50% dos dados), e o terceiro quartil (representado pelos 

valores superiores, isto é, entre o 50% a 75%). 

Assim, entre o teto superior e o teto inferior de cada uma das caixas 

concentram-se os 50% de dados dos municípios, isso exprime a centralidade 

representativa dos dados. A amplitude desses valores centrais pode ser calculada 

pela diferença ou distância entre cada um dos valores dos tetos da caixa. Então dados 

mais concentrados apresentaram amplitudes menores enquanto que dados mais 

dispersos apresentaram amplitude maiores. Complementando a informação das 

caixas, existem valores extremos, sejam superior ou inferior, que são valores menos 

representativos da média ou valores atípicos, também chamados de outliers. 

A figura 30a mostra os territórios de identidade Bacia de Jacuípe, Bacia de 

Paramirim, Bacia do Rio Corrente, Bacia do Rio Grande e Baixo Sul. Os valores entre 

os quais se agrupam 50% central dos dados, nas caixas, de cada um desses territórios 

de identidade, tendem para intervalos de classe de IRQV1 entre 52,8 e 63,6. Pelo 

posicionamento do valor da mediana na caixa, e em relação ao primeiro quartil, os 

territórios mostram uma assimetria positiva, com exceção a do território Bacia do Rio 

Grande. Este último possui níveis de qualidade de vida menos concentrados, ou seja, 

a amplitude da caixa é maior e para tanto os valores de IRQV1 são mais dispersos. 

Os municípios com IRQV1 mais dispersos correspondem aos municípios de Luís 

Eduardo Magalhães e Barreiras, com valores próximos de 

 
 
 

4 
A Política Territorial é sustentada pela Lei nº 13.214 de 29 de Dezembro de 2014, onde a determinada 

como uma política de Estado, apresentando os princípios, objetivos e diretrizes da Política de 
Desenvolvimento Territorial do Estado da Bahia, que institui o Conselho Estadual de Desenvolvimento 
Territorial (CEDETER) e o Colegiado Territoriais de Desenvolvimento Sustentável (CODTER‟s) (idem) 
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80, enquanto os valores de IRQV1 abaixo de 50 correspondem aos municípios de 

Mansidão e Buritima. 

 
Figura 30a - Comportamento IRQVR1 por território de Identidade, 2010 

 

Fonte: Elaboração própria pelos dados da pesquisa 

 

A figura 30b apresenta a distribuição de IRQV1 dos territórios Chapada 

Diamantina, Costa de Descobrimento, Extremo Sul, Irecê e Itaparica. Os dados de 

IRQV1 mais concentrados ou menos dispersos, embora em níveis de IRQV1 

diferentes correspondem a Chapada Diamantina, Extremo Sul e Irecê. As amplitudes 

dos territórios Costa do Descobrimento (54,4 e 64,6) e Itaparica (58,4 e 49,5) são 

maiores, ou seja, mais dispersos. Chapada Diamantina e Irecê apresentam níveis de 

qualidade de vida mais semelhantes. Em relação ao território de Identidade Extremo 

Sul, 50% dos dados de IRQV1 estão muito concentrados entre os valores de 60,51 e 

64,8; porém, também apresentam os maiores valores atípicos ou outliers. Essa é a 

situação das localidades de Lajedinho e Teixeira de Freitas, com valores de 47,5 e 76, 

respectivamente. Outros outliers correspondem aos municípios de Irecê com 72,9, e 

Mulungu do Morro com o valor de 50,3. 
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Figura 30b - Comportamento IRQVR1 por território de Identidade, 2010 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

A figura 30c mostra que a região na qual apresentou uma grande dispersão dos 

dados foi a região metropolitana de Salvador, tendo a Capital outlier máximo e, no 

oposto, Salinas da Margarida, com 59,8. Pelo posicionamento do valor da mediana na 

caixa, e em relação ao primeiro quartil, os territórios Litoral Norte e agreste Baiano, 

Litoral Sul, Médio Rio De contas e Médio Sudoeste da Bahia mostram uma assimetria 

positiva. 

 
Figura 30c - Comportamento IRQVR1 por território de Identidade, 2010 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Já a figura 30d mostra que Pemonte da Diamantina, Piemonte do Paraguaçu, 

Poratal do Sertão e Reconcavo, segundo os dados, estão mais concentrados ou 

menos dispersos. No entanto, Piemonte Norte do Itapicuru é o mais disperso, e 

apresenta os municípios Pindobaçu e Senhor do Bonfim com valores atípicos, que são 

respectivamente 48,73 e 71,91. O Portal do Sertão e Recôncavo, apesar da simetria 

positiva, apresentam outliers bem representativos em relação aos outros territórios, o 

primeiro apresenta os municípios de Cabaceiras do Paraguaçu (48) e Santo Antônio 

de Jesus (77), como outliers. Todavia, o Portão do Sertão, apresenta Ipecaetá com 

menor valor de 45 e Feira de Santana com 78. 

 
Figura 30d - Comportamento IRQVR1 por território de Identidade, 2010 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Na figura 30e observa-se que o Semi-Árido Nordeste II, Sertão do São 

Francisco e Sisal apresentam os dados de IRQV1 mais concentrados, ao contrário do 

Sertão Produtivo, em que maioria dos seus dados se encontram concentrados no 

intervalo de 61 a 68, e seus outliers são Iuiú (56,9) e Guanambi (76,3). Além disso, 

apresentam um nível de qualidade de vida superior quando comparados aos outros 

territórios. O Sisal chama bastante atenção na análise, pois apesar de apresentar uma 

assimetria positiva, a maioria dos seus dados encontram-se concentrados no 3° 

quartil, e seus outliers são os municípios de Lamarão (40,1) e Valente (73,1). 
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Figura 30e - Comportamento IRQVR1 por território de Identidade, 2010 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 
A figura 30f mostra que os territórios Vale de Jequiriçá, Velho Chico e Vitória 

da Conquista apresentam uma assimetria positiva, além de seus dados estarem mais 

concentrados, ou seja, menos dispersos. A maioria do IRQV1 encontra-se reunido no 

intervalo de 53 a 63. Em Vitória da Conquista, em particular, observa-se valores 

atípicos bem superiores aos outros territórios, dentre eles os municípios de Caetanos 

(48) e Vitória da Conquista (77,4). 
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Figura 30f - Comportamento IRQVR1 por território de Identidade, 2010 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Portanto, a análise do IRQV1 permitiu observar como os territórios e o Estado 

da Bahia, de uma forma geral é desigual. As figuras acima mostram a discrepância 

dentro dos próprios territórios de identidade. 

 
6.2 Índice Relativo de Qualidade de vida no modelo ampliado (IRQV2) 

 

Por outro lado, o cálculo do Índice Relativo de Qualidade de vida no ampliado 

(IRQV2) apresentou algumas diferenças em relação ao IRQV1. Na questão das 

estatísticas básicas, por exemplo, descritas na tabela 14, observa-se que o valor 

máximo continua o mesmo e refere-se o município de Salvador. 

Em relação à média, o IRQV2 situa-se em um nível relativamente médio no que 

se refere à QV, pois apresenta uma média de 58,57%, quase o mesmo valor do 

IRQV1, que foi de 58,28%. Entretanto, o desvio padrão foi maior, em termos de 6,72%, 

ou seja, apresenta grau de heterogeneidade significante, denotando assim, uma maior 

discrepância nos dados. O valor mínimo também difere do primeiro índice, no IRQV2 

foi menor cerca de 34,74% e o representa município de Pedro Alexandre, o 

diferentemente do primeiro que foi Lamarão. 

80,0 

 
75,0 

 
70,0 

 
65,0 

 
60,0 

 
55,0 

Q3- Mediana 4 

Mediana-Q1 3 

Q1 - Min 2 

Minimo 1 

50,0 

 
45,0 

 
40,0 

Vale de Jequiriçá Velho Chico Velho Chico Vitória da 
Conquista 



133 
 

Tabela 14 - Estatísticas básicas para o IRQV2 para Bahia, 2010 

Especificações (%) 

Máximo 100 

Mínimo 34,74 

Média 58,57 

Desvio Padrão 6,72 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

Na distribuição espacial do IRQV2 pelo território baiano, observa-se que 

maioria dos municípios apresenta uma qualidade de vida média, porém, no mapa da 

Bahia da figura 37 são perceptíveis as regiões as quais concentraram os níveis mais 

baixos e altos do IRQV2 e, e grande parte dessas são as mesmas observadas no 

primeiro índice. 

Em um conjunto de 416 municípios, 61 apresentaram índices de qualidade de 

vida abaixo de 50% (mais de 10% da amostra), maior do que apresentado no primeiro 

índice. Grande parte desses está concentrada em territórios de identidades 

específicos, conforme a tabela 15 abaixo: 

 
Tabela 15 - IQVR2 menor do 50% por território de identidade 

Território Total de Municípios Municípios c/ IRQV2<0,50 

Bacia do Jacuípe 14 Baixa Grande 

Bacia do Rio Corrente 11 Canápolis 

Bacia do Rio Grande 14 Buritirama 

Baixo Sul 15 Camamu; Teolândia; Piraí do Norte; Igrapiúna; 

Jaguaripe; Nilo Peçanha; Wenceslau Guimarães 

Chapada Diamantina 24 Itaeté; Nova Redenção 

Extremo Sul 13 Lajedinho 

Irecê 20 Itaguaçu da Bahia; Jussara 

Litoral Norte e Agreste Baiano 22 
Cardeal da Silva; Conde; Crisópolis; Itanagra; 

Jandaíra; Pedrão 

Litoral Sul 26 Arataca; Itapitanga; Maraú; São José da Vitória 

Médio Rio de Contas 15 Boa Nova; Jitaúna 

Piemonte da Diamantina 10 Mirangaba; Saúde; Umburanas 

Piemonte do Paraguaçu 13 Boa Vista do Tupim; Ibiquera; Macajuba 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

A leitura da tabela 15 permite observar as diferenças existentes em relação à 

tabela 11 (relacionada ao IRQV1), e assim, é possível perceber que a maioria dos 

territórios de identidades continua em sua forma original, porém, houve a exclusão do 

território de Itaparica, apresentando, na primeira metade do seu território com 
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índices de qualidade de vida baixo, tal fato justifica-se pela inclusão de novos domínios 

no IRQV2. 

Por outro lado, houve a inclusão nos territórios tais como: Bacia do Jacuípe, 

Bacia do Rio Corrente, Irecê; Médio Rio de Contas e Piemonte Norte do Itapicuru, 

porém, com representatividade baixa, apenas com um município em cada um. 

Todavia, alguns territórios chamam atenção, como por exemplo, o Baixo Sul 

que apresenta quase 50% dos seus municípios com o IRQV1 baixo, e nos territórios 

Semi-Árido Nordeste II e Sisal, visto que essa porcentagem gira em torno de 40%, 

nesse sentido, pode-se afirmar que os três territórios apresentam uma maior 

concentração de IRQV2 baixo, indicando piores condições de vida. 

Em contrapartida, sete municípios apresentaram altos IRQV2, três da região 

metropolitana de Salvador (Salvador, Lauro de Freitas, Barreiras e Madre de Deus), 

dois da Bacia do Jacuípe (Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães), um do Litoral Sul 

(Itabuna) e um do Recôncavo (São Francisco do Conde). A Figura 30 revela como o 

IQVR2 se espacializou no território baiano. 
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Figura 31 - Distribuição Espacial do IQVR 1 pelo território baiano, 2010 
 

Fonte: Elaboração própria com base no software Arcgis 

 

 
Esses resultados diferem em alguns aspectos e valores do IRQV1, sendo 

assim, as tabelas 16 e 17 demonstram de forma mais nítida essa diferença, com a 

comparação dos quinzes municípios com maior e menor IRQVs (IRQV1 e IRQV2). 
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Tabela 16 - Diferença entre os maiores IRQVs (%), para municípios selecionados, 
2010 

Quinze maior IRQV1 IRQV1 Quinze com maior IRQV2 IRQV2 

Salvador 100,0 Salvador 100,0 
Lauro de Freitas 85,0 Lauro de Freitas 89,4 
Barreiras 80,9 Barreiras 88,1 
Luís Eduardo Magalhães 80,1 Luís Eduardo Magalhães 83,4 
Feira de Santana 78,4 Madre de Deus 83,4 
Santo Antônio de Jesus 77,7 Itabuna 82,4 
Vitória da Conquista 77,4 São Francisco do Conde 80,5 
São Francisco do Conde 77,3 Ilhéus 78,4 
Guanambi 76,3 Guanambi 76,9 
Teixeira de Freitas 76,1 Feira de Santana 76,9 
Pojuca 75,7 Valente 76,8 
Camaçari 74,8 Santo Antônio de Jesus 76,7 
Madre de Deus 74,8 Vitória da Conquista 76,4 
Itapetinga 74,6 Mucuri 76,3 
Itabuna 74,2 Camaçari 76,2 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
A leitura da tabela 16 permite constatar que os valores do IRQV2 são maiores 

em comparação ao IRQV1, além disso, houve a inclusão dos municípios de Valente e 

Mucuri, nas posições de Pojuca e Itapetinga, respectivamente. Essa inclusão é 

justificada principalmente pelo fator 1 (fator mais amplo em relação a qualidade de 

vida) da matriz rotacionada (tabela 9) do modelo mais ampliado. Dessa forma, esse 

fator apresenta um maior peso na construção do índice, assim, as variáveis que 

apresentam o peso relativamente maior concentram-se em Valente e Mucuri. 

Ademais, a inclusão dos novos domínios também reflete essa diferença, a 

exemplo do percentual de pessoas desocupadas, que é maior no município de Pojuca 

e de Itapetinga, o que reflete de forma negativa na QV. 

É importante salientar, que o município de ilhéus entrou na lista dos quinze 

melhores IRQV2, antes ocupava a 24° posição no IRQV1, mas devido à explicação 

dada acima, ficou na 8° posição do IRQV2, ademais, apresentou um percentual menor 

de pessoas desocupadas e um maior da PEA feminina no mercado de trabalho. Tal 

cenário, não ocorreu com município de Teixeira de Freitas, o qual pulou para 18° 

posição no ranking do IRQV2. 

Os quatros primeiros lugares são os mesmo nos dois índices, ou seja, esses 

municípios continuaram a apresentar bons indicadores tanto nas variáveis de maior 

peso do fator 1, como nos novos domínios incluídos. Entretanto, Madre de Deus e 

Itabuna chamam atenção, pois apresentam o 5° e 6° lugar no IRQV2. O cenário, desta 

maneira, é diferente do primeiro índice, demonstrando os novos pesos dados 
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as variáveis do fator 1 e a inclusão de novos domínios, que são as justificativas para 

essa diferença. 

Em relação aos quinze municípios com IRQVs baixos, a tabela 18 identifica que 

houve diferenças significantes entre os índices. O Primeiro aspecto a ser observado é 

questão dos valores índices, o IRQV2 apresentou valores menores. 

O segundo aspecto torna-se a inclusão e exclusão de municípios nos dois 

índices, os quais estão destacados em negrito na tabela, tal cenário ocorre devido à 

diferença dos pesos do fator 1 no modelo mais ampliado, como por exemplo: 

esperança de vida; n° de hospitais; renda; n° de empregados do setor formal; aspectos 

ligados a educação; banheiro e água encanada; conjunto de fatores que referem-se 

aos aspectos positivos relacionas a QV. Por outro lado, a taxa de homicídio e de 

dependentes de idosos reflete de forma negativa. 

Os municípios da tabela abaixo, no que se refere ao IRQV2, apresentaram 

valores baixos nas variáveis que são positivas para qualidade de vida e valores 

significantes nos aspectos negativos. 

 
Tabela 17 - Diferença entre os menores IRQVs (%), para municípios selecionados, 

2010 
Quinze com menor IRQV1 IRQV1 Quinze com menor IRQV2 IRQV2 

Lamarão 40,1 Pedro Alexandre 34,7 
Sítio do Mato 42,5 Ibiquera 35,9 
Pedro Alexandre 42,5 Pilão Arcado 36,4 
Umburanas 42,7 Sítio do Mato 36,9 
Campo Alegre de Lourdes 43,5 Campo Alegre de Lourdes 40,9 
Conde 43,7 Lamarão 42,2 
Itapicuru 43,8 Conde 43,3 
Pilão Arcado 43,9 Nordestina 43,8 
Cansanção 44,4 Maraú 44,0 
Barra 44,4 Cansanção 44,3 
Boa Vista do Tupim 44,9 Novo Triunfo 44,3 
Andaraí 45,0 Itiúba 44,4 
Ipecaetá 45,2 Monte Santo 44,8 
Teolândia 45,4 Barra 44,8 
Mansidão 45,7 Água Fria 44,9 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Além disso, as novas variáveis incluídas para construção do IRQV2, afetaram 

nos valores dos índices, como por exemplo, os municípios de Pedro Alexandre e 

Lamarão, o primeiro apresenta maior percentual de pessoas desocupadas e menores 

taxas de alfabetismo masculina e feminina, em relação ao município de Lamarão, 

sendo esse um dos aspectos que colocou o município de Pedro Alexandre em 1° lugar 

no IRQV2. 
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6.3 Comparação dos IRQVs com IDHM para ano de 2010 

 
A proposta para criação dos IRQVs partiu da necessidade de construir um 

índice que englobasse mais variáveis e domínios do que Índice de Desenvolvimento 

Humano, pois como já mencionado no referencial teórico, este índice é limitado para 

avaliar as questões relacionadas à qualidade de vida, visto que não pode ser 

mensurada utilizando-se como base somente renda, educação e saúde. Por esse fato, 

escolheram-se variáveis que contemplassem as dimensões ambientais, econômicas 

e sociais, de forma mais ampla e realista para verificar o nível de qualidade de vida 

dos municípios baianos. 

Nesse sentido, a tabela 18 e 19, compara o ranking dos municípios baianos 

segundo os IRQVs, com a ordenação do índice de desenvolvimento humano municipal 

(IDH-M) para ano de 2010, embora somente para os 15 primeiros municípios, em 

anexo encontra-se as tabelas completas para os dois índices (anexo A e B). 

 
Tabela 18 - Comparação entre os quinze municípios com maiores IRQV1 e IDH-M 

(2010) 
Quinze com maior IRQV1 IRQV1 Quinze com maior IDHM IDHM 

Salvador 100,0 Salvador 0,76 
Lauro de Freitas 85,0 Lauro de Freitas 0,75 
Barreiras 80,9 Barreiras 0,72 
Luís Eduardo Magalhães 80,1 Luís Eduardo Magalhães 0,72 

Feira de Santana 78,4 Feira de Santana 0,71 
Santo Antônio de Jesus 77,7 Itabuna 0,71 
Vitória da Conquista 77,4 Madre de Deus 0,71 
São Francisco do Conde 77,3 Santo Antônio de Jesus 0,70 
Guanambi 76,3 Cruz das Almas 0,70 

Teixeira de Freitas 76,1 Camaçari 0,69 
Pojuca 75,7 Candeias 0,69 
Camaçari 74,8 Irecê 0,69 
Madre de Deus 74,8 Ilhéus 0,69 
Itapetinga 74,6 Teixeira de Freitas 0,69 

Itabuna 74,2 Alagoinhas 0,68 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Pela leitura da Tabela 18, percebe-se que, apesar da composição de 

municípios com maiores IRQV1 e IDHM seja parecida, a ordenação apresenta 

algumas diferenças significantes. As cinco primeiras posições, nos dois índices, são 

ocupadas pelos mesmos municípios, embora seja notável que o IRQV1 contempla 

além de renda, saúde e educação, outros domínios. 

Alguns municípios destacaram-se nesse índice a despeito de ocuparem 

posições diferentes no IDH-M, como é o caso de: Vitória da Conquista que ocupa a 7° 

posição no IRQV1 e a 16° no IDHM, e destaca-se nas questões de saúde ao 
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apresentar quatro hospitais gerais e um gasto per capita em saúde superior a média 

e, na vulnerabilidade ao apresentar taxas menores. 

Outro município que apresenta uma posição de destaque no IRQV1, ao 

contrário do IDHM, é São Francisco do Conde, tendo em vista que é o maior investidor 

em saúde (gasto per capita) e cultura (gasto per capita). Os municípios de Guanambi 

e Pojuca também apresentaram bons indicadores para os domínios que afetam 

positivamente a QV. 

Já a cidade Itabuna, no IRQV1 ficou na 15° posição, enquanto no IDHM é o 

sexto. Um aspecto que pesou para que o município ocupasse uma posição menor  foi 

a taxa de homicídio, apresentando a quarta maior do Estado. Em relação aos 

municípios com os piores resultados de IRQV1 e IDHM (Anexo), ocupam posições 

parecidas, muito embora no IRQV1, o município com pior taxa foi Lamarão, enquanto 

que no IDHM é Itapicuru. 

 
Tabela 19 - Comparação entre os quinze municípios com menores IRQV2 e IDH-M 

(2010) 
Quinze com maior IRQV2 IRQV2 Quinze com maior IDHM IDHM 

Salvador 100,0 Salvador 0,76 
Lauro de Freitas 89,4 Lauro de Freitas 0,75 
Barreiras 88,1 Barreiras 0,72 
Luís Eduardo Magalhães 83,4 Luís Eduardo Magalhães 0,72 
Madre de Deus 83,4 Itabuna 0,71 
Itabuna 82,4 Feira de Santana 0,71 
São Francisco do Conde 80,5 Madre de Deus 0,71 
Ilhéus 78,3 Santo Antônio de Jesus 0,70 
Guanambi 76,9 Cruz das Almas 0,70 
Feira de Santana 76,8 Camaçari 0,69 
Valente 76,7 Irecê 0,69 
Santo Antônio de Jesus 76,7 Candeias 0,69 
Vitória da Conquista 76,4 Ilhéus 0,69 
Mucuri 76,3 Teixeira de Freitas 0,69 
Camaçari 76,1 Alagoinhas 0,68 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
De acordo com a mesma tendência do primeiro índice, o IRQV2 apresentou 

resultados parecidos quando comparado ao IDHM, apesar de apresentar uma maior 

semelhança nas posições, os destaques dessa tabela são os municípios de Valente 

e Mucuri, os quais apresentaram bons indicadores nos domínios mais amplos 

relacionados à QV. Em relação aos municípios com o pior IRQV2 e IDHM, foram Pedro 

Alexandre e Itapicuru, respectivamente. 

A tendência de posições diferente em entre os índices, quando comparados ao 

IDHM, ocorreu em vários municípios, demonstrando que os domínios propostos 



140 
 

trazem diferença no estudo da qualidade de vida. Dessa forma, pode-se dizer que a 

pesquisa ao construir os IRQVs traz novas contribuições à maneira de se pensar sobre 

o território baiano, em termos de qualidade de vida, desenvolvimento e bem- estar. 

Além disso, os resultados obtidos pelos dois índices sugerem quais territórios 

de identidade apresentam os melhores e piores índices de qualidade de vida. Nesse 

sentido, o IQVR1 aponta que Itaparica, Litoral Norte e Agreste Baiano, Sisal, Piemonte 

do Paraguaçu e Semiárido Nordeste II, merecem atenção específica, pois apresentam 

os índices mais baixos de qualidade de vida. Por outro lado, destaca-se a região 

Metropolitana de Salvador, Sertão Produtivo, Médio Sudoeste da Bahia e Recôncavo, 

possuindo os melhores IRQV. 

Nota-se que o território de Itaparica, Litoral Norte e Agreste Baiano são 

consideravelmente espaços urbanos e apresentam o seu PIB concentrado no setor 

de serviço e agropecuária, que também são representativos para o Semi-Árido 

Nordeste II-, agropecuária Sisal e Piemonte do Paraguaçu, embora esses três últimos 

apresentem características rurais. 

No entanto, vale ressaltar que região Metropolitana de Salvador apresenta as 

maiores taxas de urbanização e industrialização. Já o Sertão Produtivo é 

caracterizado por baixas taxas de urbanização e o PIB mais concentrado no setor de 

serviços. No que concerne ao Médio Sudoeste baiano E Recôncavo, a maior parte 

desses é urbanizados e concentram suas atividades no setor de serviços. 

No IRQV2 percebe-se uma similaridade com os territórios que apresentam os 

maiores e mais baixos índices de qualidade de vida. Nessa perspectiva, percebe-se 

que os menos valores de IRQV 2, concentram-se em: Sisal, Semiárido Nordeste II, 

Piemonte do Paraguaçu, Velho Chico, Piemonte da Diamantina, Baixo Sul Baixo, os 

três últimos apresentam grande parte dos seus territórios com uma taxa de 

urbanização inferior a 50% e suas economias baseadas principalmente no setor de 

serviços a agropecuária. 

No que diz respeito aos territórios de maiores IQVR2, destacam-se: região 

Metropolitana de Salvador, Médio Sudoeste da Bahia, Recôncavo, Sertão Produtivo 

Bacia do Rio Grande, o último representa, em grande parte, taxas de urbanização 

baixa e sua economia baseada no aspecto de serviço e agropecuário. 
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6.4 Limitação dos Índices Relativo de Qualidade de Vida 

 

O objetivo dessa pesquisa é analisar a qualidade de vida na Bahia por meio de 

domínios que representam as dimensões ambiental, social e econômica, ou seja, um 

conjunto mais amplo de varáveis que pudessem expressar o conceito 

multidimensional da QV. 

Nesse sentido, a primeira limitação foi na dimensão ambiental, devido a 

indisponibilidade de dados, pois a única variável que representa essa dimensão limita-

se aos dados da coleta de lixo por meio de serviços de limpeza. 

Dada a importância dessa dimensão na qualidade de vida, alguns resultados 

obtidos pelos índices ocultaram a importância dela, por exemplo, de acordo com a 

Fundação SOS Mata Atlântica (2013), a Bahia é um dos Estados que mais desmatam, 

tendo como principais municípios: Angical, Brejolândia, Baianópolis, Cândido Sales, 

Coribe, Feira de Santana, Feira da Mata, Serra do Ramalho e Vitória da Conquista, 

esse conjunto de municípios apresentou IQVRs acima de 50, e sendo que Vitória da 

Conquista e Feira de Santa encontra-se no ranking dos 15, nesse sentido, caso a 

variável taxa de desmatamento, ou outra a qual pudesse representar esse problema 

fosse incluída na base de dados, talvez os resultados refletissem de outra forma. 

Ademais, a Bahia detém importante potencial ambiental, constituído pelos 

biomas do cerrado, caatinga e mata atlântica, infelizmente, esses biomas sofrem com 

a questão do desmatamento, por exemplo, mata atlântica atualmente possui apenas 

cerca de 6% da área original. O cerrado é a segunda maior formação  vegetal 

brasileira, este é de extrema importância para a questão aquífera, pois maior parte 

dos rios que abastecem as principais cidades nascem no cerrado, além, a água 

potável, nos principais mananciais, também é proveniente do cerrado. Esse bioma 

com passar do tempo vem diminuindo consideravelmente, e Bahia é um dos Estados 

que mais desmatam, principalmente no oeste baiano, as principais causas para esse 

desmatamento advém da a expansão agropecuária e queimadas (BAHIA, 2012). 

Em situação, similar a caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro e 

predomina no nordeste, segundo o Ministério de Meio Ambiente (2010), esse bioma 

já perdeu cerca de 45% da sua vegetação nativa, e Bahia e Ceará são os que mais 

desmatam, e os motivos para o desmatamento é de ordem energética, pois a 
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vegetação é derrubada para fazer lenha e carvão. Diante da importância desses 

biomas para QV dos indivíduos, torna-se necessário que a questão do desmatamento 

seja analisada como prioridade. 

Além disso, outras limitações podem ser destacadas condizentes à dependência de 

dados censitários, que apresentam deficiências na periodicidade. A indisponibilidade 

de algumas variáveis para todo o território baiano, ao exemplo das bases de gastos 

em despesas como saúde, cultura, segurança e lazer, em que devido à falta desses 

dados teve-se que recorrer ao ano de 2009 para completar as análises. Entretanto, 

para o município Dário Meira, faltaram informações estatísticas, as quais resultaram 

na exclusão dessa localidade da pesquisa. 

Ademais, observa-se que a indisponibilidade de acesso a dados sociais limitou 

a escolha das variáveis para analisar a QV. 

Outro aspecto que se torna importante destacar é que a Bahia é um território 

desigual, no que concernem as questões de gênero e raça, desigualdade que ocorre 

em uma escala nacional. Nesse sentido, é pertinente apontar que uma análise mais 

aprofundada e a agregação de variáveis que possam captar essa relação do IRQV 

ente raças e gênero faz-se necessário. 

Tendo em vista os resultados e discussões apontadas nesta pesquisa, vale 

ressaltar que a finalidade de criar índices relativos para qualidade de vida ocorreu da 

limitação do IDH em analisar outras dimensões, porém, pelos resultados pode-se dizer 

que, renda, educação e saúde são as variáveis que basicamente diferenciaram os 

índices para o contexto baiano, em 2010. Desse modo, é imprescindível salientar que 

as variáveis relacionadas à cultura, esporte e lazer, também contribuíram para elevar 

a qualidade de vida dos municípios baianos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Análise das questões teóricas permitiu observar que o conceito de 

desenvolvimento não é estático, tem evoluído desde uma mensuração isolada de 

aspectos econômicos, como PIB, para indicadores que levam em consideração 

fatores que influencie no bem estar humano e melhorias na qualidade de vida. Esta 

por sua vez, também evoluiu o seu conceito, e atualmente agrega uma soma de 

aspectos econômicos, sociais e ambientais, apresentando-se como uma abordagem 

multidimensional e complexa, pois contempla tanto aspectos subjetivos como 

quantitativos. 

Assim, o este estudo teve como finalidade analisar a qualidade de vida no 

Estado da Bahia por meio de um conjunto de variáveis compreendidas em dez 

domínios, que tinham como própósito caracterizar a Bahia, além de desenvolver dois 

índices relativos de qualidade de vida para os municípios baianos referente ao ano de 

2010. 

O estudo preocupou-se em promover uma alternativa ao IDHM, já que esse é 

o unico índice utlizado de maneira ampla para observar o desenvolvimento e bem 

estar da população. Além disso, o indice demonstra-se limitado ao compor apenas 

tres dimensões (logenvidade, renda e educação). Nesse sentido, o objetivo da 

pesquisa foi integrar os aspectos sociais, economicos e ambientais na procura de 

mensurar a qualidade de vida da Bahia, considerando novos grupos de variáveis  não 

contempladas pelo IDHM. 

O processo de desenvolvimento e urbanização do Estado da Bahia é 

extremamente heterogêneo, uma vez que coexistem regiões dinâmicas, as quais 

apresentam locais em que os indicadores socioeconômicos são altos, e concentram 

os principais equipamentos urbanos, além de, apresentar centralidade de 

investimentos, como por exemplo as regiões de influência da Bahia, no entanto, 

existem grande parcela de regiões em que esses fatores são precários, acarretando 
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uma baixa qualidade de vida. Alves (2013) aponta que a Bahia não difere do contexto 

nacional, que apresentou um processo de urbanização heterogêneo, embora ao longo 

do tempo tenham ocorridos mudanças nos aspectos econômicos e sociais, o território 

baiano é bastante desigual. 

Dessa forma, no sentido de captar o nível de desigualdade e indicar as regiões 

em que consistem os piores índices de qualidade de vida, buscou-se primeiramente 

analisar a Bahia, de forma geral e comparando-a ao Brasil, nos anos de 2000 e 2010, 

em dez domínios selecionados, os quais foram: saúde; educação; renda; habitação; 

segurança; vulnerabilidade; cultura, desporto e lazer; bem estar emocional; trabalho e 

atividade produtiva; sentindo-se parte de uma comunidade; assim, esses domínios 

geraram um conjunto de 27 variáveis. 

Na análise descritiva entre Bahia e Brasil, constatou-se que no contexto baiano 

os valores sempre estão abaixo da média nacional em todos os domínios, e na análise 

mais detalhada do Estado, percebe-se quais municípios apresentam os melhores ou 

piores indicadores. A importância dessa caracterização inicial do Estado é essencial 

para observar como essas variáveis se comportam pelo território, e quais dessas são 

as mais deficientes. 

A partir da análise inicial e da metodologia utilizada para determinar a qualidade 

de vida, permitiu-se observar os fatores explicativos desse conceito e a seleção de 

variáveis diversas para representar a QV na Bahia. Dessa maneira, utilizou-se a 

técnica de análise fatorial pelo método de componentes principais, para resumir as 

informações contidas nas variáveis explicativas em um número menor de dimensões, 

os fatores comuns. 

Nesse contexto, foram feitas duas análises fatoriais, uma para um grupo de 

variáveis contidas em 7 domínios (saúde; renda; educação; habitação e acesso a bens 

e serviço; segurança; cultura e esporte), o qual foi baseado no modelo propostos por 

Cardoso e Silva (2015), e a outra uma proposta mais ampliada compreendendo dez 

fatores. Além dos domínios propostos na primeira análise, foram incluídos os 

domínios: bem-estar emocional; trabalho e atividade produtiva; sentindo-se parte de 

uma comunidade. Os resultados dessas análises convergiram para uma lista de 

resultados similares. 

Na questão similar, os resultados dos testes de adequacidade (Bartlett Test of 

Sphericity e Kaiser-Meyer-Olkin) da amostra, revelaram que essa era compatível para 

o modelo de análise fatorial. Em relação os fatores comuns, na primeira análise 
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foram extraídos sete e na segunda nove, todos os fatores foram denominados de 

acordo com as variáveis que apresentassem uma maior correlação, entretanto, o a 

fator 1, denominado de mais amplo em relação a QV, foi o que mais explicava a 

variância total do conjunto de dados, nesse sentido, este foi o que mais pesou na 

construção do índice relativo de qualidade de Vida (IRQV). 

A partir da análise fatorial, foi possível construir dos índices de qualidade de 

vida, o IRQV1 baseado na metodologia de Cardoso e Silva (2013), e o IRQV2 um 

modelo mais ampliado que englobam mais domínios do que os autores citados acima, 

ou seja, o mesmo conjunto de variáveis utilizado na análise fatorial. Os resultados dos 

índices convergiram para uma lista de similaridades e diferenças. 

Os IRQVs foram apresentados sob o formato de ranking, sendo que de sua 

comparação se destacam similaridades dos resultados auferidos, os quais 

confirmaram a questão da desigualdade presente no território baiano. Nos municípios 

com maior qualidade de vida encontram-se, sobretudo, nos territórios de identidade, 

tais como: Metropolitana de Salvador, Sertão Produtivo, Médio Sudoeste da Bahia e 

Recôncavo, a maioria desses territórios são urbanizados e destacam-se no setor de 

serviço, exceto a região Metropolitana de Salvador, que além de se destacar nesse 

setor concentra também os centros industriais. 

Nota-se, também que essas regiões são as que apresentam maiores 

indicadores socioeconômicos, principalmente no tange a renda, saúde e educação,  a 

questão dos gastos em cultura e lazer também contribuíram nesses índices. 

Ainda nesse contexto, as regiões que apresentam menor a qualidade de vida, 

foram: Agreste Baiano, Sisal, Semiárido Nordeste II e Piemonte do Paraguaçu, a maior 

dos territórios identificados apresentam características rurais, suas economias estão 

ligadas ao setor agropecuário e serviço, e apresentaram os piores indicadores 

socioeconômicos. As diferenças entre os IRQVs foram em relação aos valores dos 

índices, e acréscimo ou exclusão de territórios entre os que auferiam maior ou menor 

de QV. 

Em relação às variáveis que apresentam maior peso sobre o índice de 

qualidade de vida mensurado, isto é, os IRQVs, torna-se possível observar que o nível 

de qualidade de vida da população depende fortemente do nível de renda per capita, 

da qualificação da mão de obra e da formalização do mercado de trabalho, no que 

tange aos aspectos que afetam positivamente a QV. Já no que diz respeito aos 

aspectos negativos, percebe-se que eles são evidenciados nos domínios de 
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vulnerabilidade e segurança, principalmente a taxa de homicídio, que afetou mais os 

resultados. 

O grande peso dessas variáveis sobre o nível de qualidade de vida indica que 

as políticas governamentais podem ser mais eficazes, caso priorizem essas variáveis. 

Além disso, as políticas sociais poderiam privilegiar, ainda, questões relacionadas ao 

serviço público de saúde, pois existe um número considerável de municípios que não 

apresentam hospitais gerais em suas localidades, e aos aspectos relacionados ao 

acesso a cultura, já que os resultados referentes a esses se revelam precários na 

maior parte do território baiano. 

Outra promoção política a beneficiar a sociedade baiana poderia ser baseada 

na atenção voltada às pequenas cidades da Bahia, uma vez que essas representam 

a maior parte do território, um contingente de 374 municípios da que apresenta uma 

população de até 50 mil habitantes. Ao contrário dessas cidades, os resultados que 

apontaram melhores índices foram os municípios de grande porte e médio porte. 

Cardoso e Silva (2015) apontam que a concentração de atividades econômicas 

específicas e o complexo sistema urbano das grandes cidades podem agravar o 

atraso relativo dos pequenos municípios. Nesse sentido, a formulação de programas 

de desenvolvimento para esses municípios da Bahia, levando em consideração o 

IRQV, poderia ser fundamental para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de 

vida dessas localidades. 

Tal posicionamento corrobora com visão de Herculano (2000), ao afirmar que 

o estudo de indicadores e índices é primordial para a formulação de políticas públicas, 

porém esses estudos, principalmente no que tange a qualidade de vida, devem ser 

feitos de forma desagregada, isto é, mensurados através de micro- espaços, como 

por exemplo, um município. 

Ainda na perspectiva da autora, essa ênfase no micro é essencial, pois 

possibilitaria adotar medidas contra a estratificação espacial, que refletirá na guerra 

contra a desigualdade socioeconômica. Desta forma, a criação de um IQV local 

nortearia políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, 

além de servir como parâmetro para o público, pois sua análise pode mostrar a eficácia 

ou não das políticas públicas adotadas, e assim servir como instrumento para que os 

cidadãos cobrem do poder público ações interventoras. Portanto, esses índices 

podem servir como base para o processo de avaliação da gestão municipal. Este 

cenário já é realidade em algumas localidades, como por exemplo Belo 
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Horizonte, em que foi criado o IQVU (Índice de Qualidade de Vida Urbano), para 

mapear a qualidade de vida da sua população. 

Apesar dos IRQVs apresentar limitações, ele traz vantagens para análise da 

qualidade de vida na Bahia, pois além de compreender mais dimensões do que 

apenas o IDH, não se utiliza de uma estrutura de pesos arbitrário que nem o referido 

índice. Tendo em vista as análises e discussões apresentadas nesta pesquisa, 

conclui-se que o contexto baiano o IRQV reflete uma boa medida do nível de vida dos 

municípios. Porém, a limitação de acesso a base de dados sociais limitou a escolha 

das variáveis para analisar a QV, dessa forma, sugere-se que o Estado da Bahia crie 

melhores condições de acesso a esse dados. 

Além disso, é possível afirmar, que a Bahia apresenta na maior parte do seu 

território uma qualidade vida média, embora apresente territórios de identidade com 

baixos índices de qualidade vida, os quais representam a necessidade urgente de 

políticas públicas focadas nesses territórios. 
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ANEXO A – INDICIES RELATIIVOS DE QUALIDADE DE VIDA EM 

COMPARAÇÃO COM IDH 

 

Tabela 20 - Ranking dos municípios baianos em relação IRQV1 e o IDHM, do maior 
  para o menor  

 

Município Território de Identidade IRQV1 IDHM 

Salvador Metropolitana de Salvador 100,00 0,759 

Lauro de Freitas Metropolitana de Salvador 85,00 0,754 

Barreiras Bacia do Rio Grande 80,93 0,721 

Luís Eduardo Magalhães Bacia do Rio Grande 80,09 0,716 

Feira de Santana Portal do Sertão 78,44 0,712 

Santo Antônio de Jesus Recôncavo 77,66 0,7 

Vitória da Conquista Vitória da Conquista 77,40 0,678 

São Francisco do Conde Recôncavo 77,33 0,674 

Guanambi Sertão Produtivo 76,32 0,673 

Teixeira de Freitas Extremo Sul 76,12 0,685 

Pojuca Litoral Norte e Agreste Baiano 75,75 0,666 

Camaçari Metropolitana de Salvador 74,83 0,694 

Madre de Deus Metropolitana de Salvador 74,76 0,708 

Itapetinga Médio Sudoeste da Bahia 74,64 0,667 

Itabuna Litoral Sul 74,24 0,712 

Alagoinhas Litoral Norte e Agreste Baiano 74,13 0,683 

Cruz das Almas Recôncavo 73,99 0,699 

Valente Sisal 73,08 0,637 

Irecê Irecê 72,88 0,691 

Catu Litoral Norte e Agreste Baiano 72,67 0,677 

Eunápolis Costa do Descobrimento 72,66 0,677 

Ibiassucê Sertão Produtivo 72,65 0,611 

Candeias Metropolitana de Salvador 72,53 0,691 

Ilhéus Litoral Sul 72,41 0,69 

Juazeiro Sertão do São Francisco 72,31 0,677 

Jequié Médio Rio de Contas 72,27 0,665 

Brumado Sertão Produtivo 72,07 0,656 

Caculé Sertão Produtivo 72,01 0,637 

Paulo Afonso Itaparica 71,08 0,674 

Senhor do Bonfim Piemonte Norte do Itapicuru 71,07 0,666 

Lajedão Vale de Jequiriçá 70,44 0,632 

Conceição do Jacuípe Portal do Sertão 70,42 0,663 

Dias d'Ávila Metropolitana de Salvador 70,13 0,676 

Jussiape Chapada Diamantina 69,24 0,602 

Paramirim Bacia do Paramirim 69,12 0,615 

Licínio de Almeida Vitória da Conquista 69,01 0,621 

Mortugaba Vitória da Conquista 68,87 0,618 

Mucuri Extremo Sul 68,85 0,665 

Ichu Sisal 68,67 0,631 

Caetité Sertão Produtivo 68,07 0,625 



155 
 

 
São Domingos Sisal 67,84 0,64 

Mata de São João Litoral Norte e Agreste Baiano 67,66 0,668 

Porto Seguro Costa do Descobrimento 67,55 0,676 

Jacobina Piemonte da Diamantina 67,48 0,649 

Amélia Rodrigues Portal do Sertão 67,41 0,666 

São Félix do Coribe Bacia do Rio Corrente 67,26 0,639 

Macarani Médio Sudoeste da Bahia 67,17 0,605 

Muritiba Recôncavo 67,00 0,66 

Capim Grosso Piemonte da Diamantina 66,84 0,621 

Mucugê Chapada Diamantina 66,59 0,606 

Serrinha Sisal 66,45 0,634 

Ipiaú Médio Rio de Contas 66,40 0,67 

Livramento de Nossa Senhora Sertão Produtivo 66,36 0,611 

Jaguarari Piemonte Norte do Itapicuru 66,01 0,659 

Ibirapuã Extremo Sul 65,98 0,614 

Retirolândia Sisal 65,94 0,636 

Amargosa Vale de Jequiriçá 65,84 0,625 

Rio de Contas Chapada Diamantina 65,66 0,605 

Itaberaba Piemonte do Paraguaçu 65,58 0,62 

Riachão do Jacuípe Bacia do Jacuípe 65,53 0,628 

Abaíra Chapada Diamantina 65,35 0,603 

Santa Maria da Vitória Bacia do Rio Corrente 65,34 0,614 

Conceição do Coité Sisal 65,32 0,611 

Vera Cruz Metropolitana de Salvador 65,22 0,645 

Itarantim Médio Sudoeste da Bahia 65,08 0,61 

Várzea do Poço Bacia do Jacuípe 65,08 0,575 

Ouriçangas Litoral Norte e Agreste Baiano 65,07 0,607 

São Gonçalo dos Campos Portal do Sertão 65,06 0,627 

Urandi Sertão Produtivo 64,90 0,598 

Itanhém Extremo Sul 64,84 0,637 

Igaporã Velho Chico 64,77 0,614 

Barrocas Sisal 64,66 0,61 

Maiquinique Médio Sudoeste da Bahia 64,65 0,576 

Cairu Baixo Sul 64,63 0,627 

Santo Amaro Recôncavo 64,47 0,646 

São Sebastião do Passé Recôncavo 64,47 0,657 

Aracatu Vitória da Conquista 64,46 0,581 

Catolândia Bacia do Rio Grande 64,31 0,582 

Itiruçu Vale de Jequiriçá 64,18 0,6 

Nova Fátima Bacia do Jacuípe 64,15 0,597 

Candiba Sertão Produtivo 64,04 0,591 

Ibotirama Velho Chico 64,04 0,636 

Cordeiros Vitória da Conquista 63,94 0,579 

Simões Filho Metropolitana de Salvador 63,89 0,675 

Pindaí Sertão Produtivo 63,87 0,603 

Gavião Bacia do Jacuípe 63,87 0,599 
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Elísio Medrado Vale de Jequiriçá 63,79 0,623 

Itagimirim Costa do Descobrimento 63,67 0,634 

Itambé Médio Sudoeste da Bahia 63,57 0,578 

Santana Bacia do Rio Corrente 63,49 0,608 

Palmas de Monte Alto Sertão Produtivo 63,36 0,586 

Medeiros Neto Extremo Sul 63,29 0,625 

Irará Portal do Sertão 63,27 0,62 

Sebastião Laranjeiras Sertão Produtivo 63,27 0,615 

Palmeiras Chapada Diamantina 63,20 0,643 

Cachoeira Recôncavo 63,16 0,647 

Nova Viçosa Extremo Sul 63,14 0,654 

Gandu Baixo Sul 63,13 0,632 

Itororó Médio Sudoeste da Bahia 62,90 0,594 

Itamaraju Extremo Sul 62,83 0,627 

Condeúba Vitória da Conquista 62,80 0,582 

Sobradinho Sertão do São Francisco 62,75 0,631 

Capela do Alto Alegre Bacia do Jacuípe 62,74 0,599 

Ituberá Baixo Sul 62,67 0,606 

Maracás Vale de Jequiriçá 62,62 0,607 

Ribeirão do Largo Vitória da Conquista 62,59 0,54 

São Félix Recôncavo 62,55 0,639 

Ipupiara Irecê 62,48 0,59 

Nazaré Recôncavo 62,46 0,641 

Potiraguá Médio Sudoeste da Bahia 62,41 0,625 

São Miguel das Matas Vale de Jequiriçá 62,26 0,593 

Barra do Choça Vitória da Conquista 62,24 0,551 

Antônio Gonçalves Piemonte Norte do Itapicuru 62,17 0,598 

Bom Jesus da Lapa Velho Chico 62,12 0,633 

Firmino Alves Médio Sudoeste da Bahia 62,07 0,578 

Cândido Sales Vitória da Conquista 62,07 0,601 

Milagres Vale de Jequiriçá 62,07 0,622 

Santo Estêvão Portal do Sertão 62,02 0,626 

Dom Basílio Sertão Produtivo 62,00 0,591 

Érico Cardoso Bacia do Paramirim 61,76 0,584 

Conceição da Feira Portal do Sertão 61,66 0,634 

Pé de Serra Bacia do Jacuípe 61,64 0,587 

Dom Macedo Costa Recôncavo 61,55 0,632 

Lajedo do Tabocal Piemonte do Paraguaçu 61,53 0,584 

Ituaçu Sertão Produtivo 61,50 0,57 

Rio do Pires Bacia do Paramirim 61,50 0,594 

Prado Extremo Sul 61,46 0,621 

Caatiba Médio Sudoeste da Bahia 61,36 0,561 

Santa Cruz Cabrália Costa do Descobrimento 61,35 0,654 

Santa Inês Vale de Jequiriçá 61,23 0,574 

Ibicuí Médio Sudoeste da Bahia 61,20 0,584 

Valença Baixo Sul 61,15 0,623 
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Muniz Ferreira Recôncavo 61,11 0,617 

Tanhaçu Sertão Produtivo 61,10 0,577 

Jacaraci Vitória da Conquista 61,10 0,593 

Itajuípe Litoral Sul 61,08 0,599 

Caravelas Extremo Sul 60,92 0,616 

Angical Bacia do Rio Grande 60,88 0,625 

Saubara Recôncavo 60,86 0,617 

São Felipe Recôncavo 60,76 0,616 

Jiquiriçá Vale de Jequiriçá 60,70 0,553 

Ibicaraí Litoral Sul 60,65 0,625 

Poções Vitória da Conquista 60,60 0,604 

Serrolândia Piemonte da Diamantina 60,54 0,59 

Nova Canaã Médio Sudoeste da Bahia 60,49 0,545 

Alcobaça Extremo Sul 60,47 0,608 

Aiquara Médio Rio de Contas 60,46 0,583 

Ibicoara Chapada Diamantina 60,32 0,591 

Canarana Irecê 60,28 0,587 

Riacho de Santana Velho Chico 60,23 0,615 

Seabra Chapada Diamantina 60,06 0,635 

Jaguaquara Vale de Jequiriçá 59,99 0,58 

Contendas do Sincorá Sertão Produtivo 59,96 0,577 

Novo Horizonte Chapada Diamantina 59,95 0,597 

Piritiba Piemonte do Paraguaçu 59,94 0,578 

Cipó Semi-Árido Nordeste II 59,94 0,601 

Itaparica Metropolitana de Salvador 59,94 0,67 

Governador Mangabeira Recôncavo 59,94 0,643 

Miguel Calmon Piemonte da Diamantina 59,89 0,586 

Salinas da Margarida Metropolitana de Salvador 59,83 0,617 

Quixabeira Bacia do Jacuípe 59,75 0,578 

Planalto Vitória da Conquista 59,72 0,56 

Barra do Mendes Irecê 59,72 0,63 

Sapeaçu Recôncavo 59,66 0,614 

Santaluz Sisal 59,55 0,598 

Presidente Dutra Irecê 59,49 0,614 

Maragogipe Recôncavo 59,48 0,621 

Vereda Extremo Sul 59,39 0,577 

Maetinga (BA) Vitória da Conquista 59,35 0,538 

Nova Ibiá Médio Rio de Contas 59,35 0,57 

Tabocas do Brejo Velho Bacia do Rio Corrente 59,30 0,584 

Wagner Chapada Diamantina 59,27 0,587 

Cícero Dantas Semi-Árido Nordeste II 59,21 0,585 

Rio do Antônio Sertão Produtivo 59,19 0,576 

Rodelas Itaparica 59,13 0,632 

Castro Alves Recôncavo 58,92 0,613 

Heliópolis Semi-Árido Nordeste II 58,91 0,563 

Ribeira do Pombal Semi-Árido Nordeste II 58,89 0,601 
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Ruy Barbosa Piemonte do Paraguaçu 58,86 0,61 

Uruçuca Litoral Sul 58,82 0,616 

Ibipeba Irecê 58,80 0,616 

Várzea da Roça Bacia do Jacuípe 58,78 0,539 

Botuporã Bacia do Paramirim 58,76 0,575 

Caraíbas Vitória da Conquista 58,61 0,555 

Uibaí Irecê 58,50 0,617 

Mairi Bacia do Jacuípe 58,45 0,572 

Tremedal Vitória da Conquista 58,43 0,528 

Terra Nova Portal do Sertão 58,40 0,578 

Varzedo Recôncavo 58,38 0,586 

Pintadas Bacia do Jacuípe 58,34 0,612 

Laje Sertão Produtivo 58,22 0,586 

Ibirataia Médio Rio de Contas 58,20 0,576 

Piripá Vitória da Conquista 58,13 0,575 

Boquira Bacia do Paramirim 58,08 0,603 

Ibititá Irecê 58,05 0,602 

Macaúbas Bacia do Paramirim 58,03 0,609 

Guajeru Vitória da Conquista 58,02 0,569 

Cristópolis Bacia do Rio Grande 58,01 0,614 

Itabela Costa do Descobrimento 58,01 0,599 

Belo Campo Vitória da Conquista 58,00 0,575 

Barra da Estiva Chapada Diamantina 57,98 0,575 

Malhada de Pedras Sertão Produtivo 57,95 0,578 

Cocos Bacia do Rio Corrente 57,93 0,596 

Itatim Piemonte do Paraguaçu 57,91 0,582 

Queimadas (BA) Sisal 57,89 0,592 

São José do Jacuípe Bacia do Jacuípe 57,89 0,552 

Serra Dourada Bacia do Rio Corrente 57,87 0,608 

Canavieiras Litoral Sul 57,79 0,59 

Entre Rios Litoral Norte e Agreste Baiano 57,78 0,615 

Caturama Bacia do Paramirim 57,72 0,571 

Tanque Novo Bacia do Paramirim 57,70 0,599 

Matina Velho Chico 57,66 0,572 

Andorinha Piemonte Norte do Itapicuru 57,64 0,588 

São Desidério Bacia do Rio Grande 57,57 0,579 

Mutuípe Vale de Jequiriçá 57,55 0,601 

Correntina Bacia do Rio Corrente 57,55 0,603 

Bonito Chapada Diamantina 57,51 0,561 

Tanquinho Portal do Sertão 57,46 0,597 

Coaraci Litoral Sul 57,35 0,613 

Itagibá Médio Rio de Contas 57,33 0,589 

Jaborandi Bacia do Rio Corrente 57,32 0,613 

Itamari Médio Rio de Contas 57,27 0,578 

Lençóis Chapada Diamantina 57,25 0,623 

Lafaiete Coutinho Vale de Jequiriçá 57,25 0,599 
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Anagé Vitória da Conquista 57,25 0,54 

Formosa do Rio Preto Bacia do Rio Grande 57,05 0,618 

Irajuba Vale de Jequiriçá 57,00 0,576 

Coribe Bacia do Rio Corrente 56,93 0,6 

Iuiú Sertão Produtivo 56,89 0,591 

Cafarnaum Irecê 56,78 0,584 

Candeal Sisal 56,66 0,587 

Campo Formoso Piemonte Norte do Itapicuru 56,59 0,586 

Itapé Litoral Sul 56,55 0,599 

Barro Alto Irecê 56,53 0,607 

Boninal Chapada Diamantina 56,50 0,612 

Baianópolis Bacia do Rio Grande 56,50 0,589 

Lapão Irecê 56,49 0,596 

Euclides da Cunha Semi-Árido Nordeste II 56,44 0,567 

João Dourado Irecê 56,44 0,593 

Ubaitaba Litoral Sul 56,37 0,611 

Glória Itaparica 56,35 0,593 

Jussari Litoral Sul 56,33 0,567 

Cravolândia Vale de Jequiriçá 56,05 0,599 

Banzaê Semi-Árido Nordeste II 55,98 0,579 

Aramari Litoral Norte e Agreste Baiano 55,97 0,588 

Piatã Chapada Diamantina 55,96 0,571 

Esplanada Litoral Norte e Agreste Baiano 55,94 0,589 

Ubatã Médio Rio de Contas 55,93 0,593 

Ubaíra Vale de Jequiriçá 55,93 0,582 

Lagoa Real Vale de Jequiriçá 55,80 0,545 

São Gabriel Irecê 55,78 0,592 

Coração de Maria Portal do Sertão 55,70 0,592 

Wenceslau Guimarães Baixo Sul 55,62 0,544 

Apuarema Médio Rio de Contas 55,62 0,552 

Iramaia Chapada Diamantina 55,61 0,571 

Remanso Sertão do São Francisco 55,60 0,579 

Morro do Chapéu Chapada Diamantina 55,60 0,588 

Aurelino Leal (BA) Litoral Sul 55,56 0,568 

Canudos Sertão do São Francisco 55,47 0,562 

Ponto Novo Piemonte Norte do Itapicuru 55,42 0,58 

Barra do Rocha Médio Rio de Contas 55,34 0,577 

Antas Semi-Árido Nordeste II 55,29 0,592 

Fátima Semi-Árido Nordeste II 55,25 0,559 

Várzea Nova Piemonte da Diamantina 55,23 0,555 

Wanderley Bacia do Rio Grande 55,21 0,6 

Inhambupe Litoral Norte e Agreste Baiano 55,20 0,565 

Santa Rita de Cássia Bacia do Rio Grande 55,10 0,605 

Planaltino Vale de Jequiriçá 55,09 0,572 

Serra do Ramalho Velho Chico 54,99 0,595 

Aratuípe Baixo Sul 54,96 0,575 
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Jeremoabo Semi-Árido Nordeste II 54,91 0,547 

Uauá Sertão do São Francisco 54,85 0,605 

Camacan Litoral Sul 54,83 0,581 

Belmonte Costa do Descobrimento 54,66 0,598 

Baixa Grande Bacia do Jacuípe 54,62 0,585 

Utinga Chapada Diamantina 54,60 0,59 

Pindobaçu Piemonte Norte do Itapicuru 54,53 0,577 

Canápolis Bacia do Rio Corrente 54,43 0,565 

Ipirá Bacia do Jacuípe 54,42 0,549 

Bom Jesus da Serra Vitória da Conquista 54,39 0,546 

Encruzilhada Vitória da Conquista 54,37 0,544 

uma Litoral Sul 54,35 0,56 

Ourolândia Piemonte da Diamantina 54,31 0,56 

Central Irecê 54,30 0,596 

Igrapiúna Baixo Sul 54,30 0,574 

Brotas de Macaúbas Velho Chico 54,26 0,57 

Filadélfia Piemonte Norte do Itapicuru 54,25 0,565 

Itapitanga Litoral Sul 54,22 0,571 

Almadina Litoral Sul 54,21 0,563 

Rio Real Litoral Norte e Agreste Baiano 54,21 0,572 

Conceição do Almeida Recôncavo 54,15 0,606 

Brejões Vale de Jequiriçá 54,10 0,597 

Itagi Médio Rio de Contas 54,02 0,543 

Brejolândia Bacia do Rio Corrente 53,99 0,592 

Teofilândia Sisal 53,87 0,566 

Gongogi Médio Rio de Contas 53,87 0,576 

Itapebi Costa do Descobrimento 53,79 0,572 

Itaju do Colônia Litoral Sul 53,78 0,592 

Rafael Jambeiro Piemonte do Paraguaçu 53,63 0,564 

Taperoá Baixo Sul 53,60 0,566 

Buerarema Litoral Sul 53,57 0,613 

Xique-Xique Irecê 53,53 0,585 

Curaçá Sertão do São Francisco 53,52 0,581 

Mundo Novo Piemonte do Paraguaçu 53,43 0,59 

Barro Preto Litoral Sul 53,42 0,602 

Ibitiara Chapada Diamantina 53,41 0,585 

Boa Nova Médio Rio de Contas 53,41 0,567 

Iguaí Médio Sudoeste da Bahia 53,34 0,552 

Anguera Portal do Sertão 53,30 0,589 

Carinhanha Velho Chico 53,29 0,576 

Presidente Jânio Quadros Vitória da Conquista 53,27 0,542 

Malhada Velho Chico 53,23 0,562 

Sítio do Quinto Semi-Árido Nordeste II 53,21 0,533 

Guaratinga Costa do Descobrimento 53,16 0,558 

Ibipitanga Bacia do Paramirim 53,15 0,584 

Pedrão Litoral Norte e Agreste Baiano 53,08 0,588 
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Santa Bárbara Portal do Sertão 53,06 0,583 

Araças Litoral Norte e Agreste Baiano 53,01 0,57 

Antônio Cardoso Portal do Sertão 53,00 0,561 

Santa Teresinha Piemonte do Paraguaçu 52,89 0,587 

Teodoro Sampaio Portal do Sertão 52,87 0,594 

Santa Cruz da Vitória Médio Sudoeste da Bahia 52,75 0,61 

Oliveira dos Brejinhos Velho Chico 52,75 0,554 

Caldeirão Grande Piemonte Norte do Itapicuru 52,70 0,573 

Feira da Mata Velho Chico 52,62 0,588 

Paratinga Velho Chico 52,61 0,59 

Caém Piemonte da Diamantina 52,60 0,546 

Coronel João Sá Semi-Árido Nordeste II 52,58 0,535 

Casa Nova Sertão do São Francisco 52,43 0,57 

Itaquara Vale de Jequiriçá 52,42 0,553 

Gentio do Ouro Irecê 52,39 0,559 

Sento Sé Sertão do São Francisco 52,33 0,585 

Itacaré Litoral Sul 52,22 0,583 

Souto Soares Chapada Diamantina 52,11 0,592 

Manoel Vitorino Médio Rio de Contas 52,10 0,566 

Riachão das Neves Bacia do Rio Grande 51,98 0,578 

Jussara Irecê 51,84 0,571 

Cotegipe Bacia do Rio Grande 51,82 0,59 

Floresta Azul Litoral Sul 51,78 0,557 

Iaçu Piemonte do Paraguaçu 51,69 0,574 

Arataca Litoral Sul 51,68 0,559 

Marcionílio Souza Chapada Diamantina 51,63 0,561 

Presidente Tancredo Neves Baixo Sul 51,54 0,559 

América Dourada Irecê 51,48 0,561 

Acajutiba Litoral Norte e Agreste Baiano 51,43 0,582 

Jaguaripe Baixo Sul 51,39 0,556 

Tucano Sisal 51,30 0,579 

Morpará Velho Chico 51,13 0,558 

Nilo Peçanha Baixo Sul 51,12 0,547 

Saúde Piemonte da Diamantina 51,01 0,549 

Paripiranga Semi-Árido Nordeste II 50,94 0,577 

Ibirapitanga Baixo Sul 50,85 0,558 

Itaguaçu da Bahia Irecê 50,72 0,562 

Novo Triunfo Semi-Árido Nordeste II 50,69 0,554 

Mulungu do Morro Irecê 50,29 0,566 

Jitaúna Médio Rio de Contas 50,27 0,575 

Serra Preta Bacia do Jacuípe 50,13 0,566 

Nova Redenção Chapada Diamantina 50,07 0,567 

Santanópolis Portal do Sertão 50,07 0,592 

Iraquara Chapada Diamantina 50,03 0,599 

Nova Soure Semi-Árido Nordeste II 49,98 0,555 

Olindina Litoral Norte e Agreste Baiano 49,92 0,559 
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Aporá Litoral Norte e Agreste Baiano 49,89 0,548 

Crisópolis Litoral Norte e Agreste Baiano 49,89 0,543 

Camamu Baixo Sul 49,85 0,565 

São José da Vitória (BA) Litoral Sul 49,84 0,546 

Adustina Semi-Árido Nordeste II 49,61 0,546 

Chorrochó Itaparica 49,60 0,6 

Pau Brasil Litoral Sul 49,52 0,583 

Piraí do Norte Baixo Sul 49,27 0,533 

Cardeal da Silva Litoral Norte e Agreste Baiano 49,24 0,552 

Água Fria Portal do Sertão 49,21 0,55 

Santa Luzia Litoral Sul 49,21 0,556 

Jandaíra Litoral Norte e Agreste Baiano 49,11 0,55 

Mascote Litoral Sul 49,02 0,581 

Abaré Itaparica 48,88 0,575 

Buritirama Bacia do Rio Grande 48,81 0,565 

Tapiramutá Piemonte do Paraguaçu 48,66 0,594 

Mirangaba Piemonte da Diamantina 48,64 0,542 

Itanagra Litoral Norte e Agreste Baiano 48,52 0,584 

Sátiro Dias Litoral Norte e Agreste Baiano 48,38 0,527 

Santa Brígida Semi-Árido Nordeste II 48,32 0,546 

Mirante Vitória da Conquista 48,14 0,527 

Ribeira do Amparo Semi-Árido Nordeste II 48,12 0,512 

Cabaceiras do Paraguaçu Recôncavo 48,07 0,581 

Itiúba Sisal 48,03 0,544 

Caetanos Vitória da Conquista 47,97 0,542 

Jucuruçu Extremo Sul 47,85 0,541 

Nordestina Sisal 47,62 0,56 

Araci Sisal 47,53 0,534 

Lajedinho Extremo Sul 47,52 0,546 

Maraú Litoral Sul 47,24 0,593 

Ibiquera Piemonte do Paraguaçu 47,15 0,511 

Biritinga Sisal 47,11 0,538 

Quijingue Sisal 46,92 0,544 

Muquém de São Francisco Velho Chico 46,89 0,549 

Monte Santo Sisal 46,82 0,506 

Nova Itarana Vale de Jequiriçá 46,75 0,524 

Itaeté Chapada Diamantina 46,65 0,572 

Macajuba Piemonte do Paraguaçu 46,39 0,524 

Macururé Itaparica 46,30 0,604 

Mansidão Bacia do Rio Grande 45,74 0,599 

Teolândia Baixo Sul 45,40 0,555 

Ipecaetá Portal do Sertão 45,17 0,55 

Andaraí Chapada Diamantina 45,02 0,555 

Boa Vista do Tupim Piemonte do Paraguaçu 44,92 0,551 

Barra Velho Chico 44,44 0,557 

Cansanção Sisal 44,43 0,557 
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Pilão Arcado Sertão do São Francisco 43,87 0,506 

Itapicuru Litoral Norte e Agreste Baiano 43,83 0,486 

Conde Litoral Norte e Agreste Baiano 43,60 0,56 

Campo Alegre de Lourdes Sertão do São Francisco 43,54 0,557 

Umburanas Piemonte da Diamantina 42,66 0,515 

Pedro Alexandre Semi-Árido Nordeste II 42,54 0,513 

Sítio do Mato Velho Chico 42,54 0,564 

Lamarão Sisal 40,09 0,518 

Fonte: Dados da pesquisa 
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ANEXO B - INDICIES RELATIIVOS DE QUALIDADE DE VIDA EM COMPARAÇÃO 

COM IDH MODELO AMPLIADO 

Tabela 21 - Ranking dos municípios baianos em relação IRQV1 e o IDHM, do maior 
  para o menor  

 

Município Território de Identidade IRQV2 IDHM 

Salvador Metropolitana de Salvador 100,00 0,759 

Lauro de Freitas Metropolitana de Salvador 89,43 0,754 

Barreiras Bacia do Rio Grande 88,13 0,721 

Luís Eduardo Magalhães Bacia do Rio Grande 83,45 0,716 

Madre de Deus Metropolitana de Salvador 83,43 0,708 

Itabuna Litoral Sul 82,40 0,712 

São Francisco do Conde Recôncavo 80,52 0,674 

Ilhéus Litoral Sul 78,39 0,69 

Guanambi Sertão Produtivo 76,96 0,673 

Feira de Santana Portal do Sertão 76,89 0,712 

Valente Sisal 76,77 0,637 

Santo Antônio de Jesus Recôncavo 76,70 0,7 

Vitória da Conquista Vitória da Conquista 76,44 0,678 

Mucuri Extremo Sul 76,32 0,665 

Camaçari Metropolitana de Salvador 76,17 0,694 

Itapetinga Médio Sudoeste da Bahia 75,30 0,667 

Candeias Metropolitana de Salvador 75,25 0,691 

Teixeira de Freitas Extremo Sul 75,24 0,685 

Jequié Médio Rio de Contas 75,22 0,665 

São Domingos Sisal 74,01 0,64 

Jussiape Chapada Diamantina 73,92 0,602 

Catu Litoral Norte e Agreste Baiano 73,85 0,677 

Alagoinhas Litoral Norte e Agreste Baiano 73,71 0,683 

Dias d'Ávila Metropolitana de Salvador 73,52 0,676 

Porto Seguro Costa do Descobrimento 73,51 0,676 

Caculé Sertão Produtivo 73,49 0,637 

Retirolândia Sisal 73,27 0,636 

Cruz das Almas Recôncavo 72,31 0,699 

Eunápolis Costa do Descobrimento 72,20 0,677 

São Sebastião do Passé Recôncavo 72,09 0,657 

Senhor do Bonfim Piemonte Norte do Itapicuru 71,91 0,666 

Serra Dourada Bacia do Rio Corrente 71,71 0,608 

Conceição do Jacuípe Portal do Sertão 71,59 0,663 

Ichu Sisal 71,48 0,631 

Aiquara Médio Rio de Contas 71,46 0,583 

Paulo Afonso Itaparica 71,08 0,674 

Itanhém Extremo Sul 71,01 0,637 

Licínio de Almeida Vitória da Conquista 70,93 0,621 

Irecê Irecê 70,74 0,691 

Ibiassucê Sertão Produtivo 70,48 0,611 
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Mortugaba Vitória da Conquista 70,28 0,618 

Mucugê Chapada Diamantina 69,93 0,606 

Muritiba Recôncavo 69,86 0,66 

Santa Maria da Vitória Bacia do Rio Corrente 69,78 0,614 

Pojuca Litoral Norte e Agreste Baiano 69,37 0,666 

Bom Jesus da Lapa Velho Chico 69,20 0,633 

Brumado Sertão Produtivo 69,08 0,656 

Lajedão Vale de Jequiriçá 68,94 0,632 

Pindaí Sertão Produtivo 68,90 0,603 

Jaguaquara Vale de Jequiriçá 68,89 0,58 

Antônio Gonçalves Piemonte Norte do Itapicuru 68,54 0,598 

Elísio Medrado Vale de Jequiriçá 68,54 0,623 

Ipiaú Médio Rio de Contas 68,37 0,67 

Conceição do Coité Sisal 67,96 0,611 

Dom Macedo Costa Recôncavo 67,81 0,632 

Piripá Vitória da Conquista 67,61 0,575 

Poções Vitória da Conquista 67,57 0,604 

Serrinha Sisal 67,48 0,634 

Várzea do Poço Bacia do Jacuípe 67,32 0,575 

Catolândia Bacia do Rio Grande 67,27 0,582 

Juazeiro Sertão do São Francisco 67,26 0,677 

Ouriçangas Litoral Norte e Agreste Baiano 67,23 0,607 

Santo Amaro Recôncavo 67,16 0,646 

Jiquiriçá Vale de Jequiriçá 66,79 0,553 

Simões Filho Metropolitana de Salvador 66,63 0,675 

Vera Cruz Metropolitana de Salvador 66,61 0,645 

São Félix do Coribe Bacia do Rio Corrente 66,57 0,639 

Amélia Rodrigues Portal do Sertão 66,56 0,666 

Itaberaba Piemonte do Paraguaçu 66,43 0,62 

Livramento de Nossa Senhora Sertão Produtivo 66,30 0,611 

Jaguarari Piemonte Norte do Itapicuru 66,21 0,659 

Sapeaçu Recôncavo 66,08 0,614 

Irará Portal do Sertão 66,02 0,62 

Miguel Calmon Piemonte da Diamantina 66,00 0,586 

Rio do Pires Bacia do Paramirim 65,96 0,594 

Lençóis Chapada Diamantina 65,85 0,623 

Capim Grosso Piemonte da Diamantina 65,82 0,621 

Itororó Médio Sudoeste da Bahia 65,62 0,594 

Tanquinho Portal do Sertão 65,60 0,597 

Nova Fátima Bacia do Jacuípe 65,46 0,597 

Medeiros Neto Extremo Sul 65,19 0,625 

Riachão do Jacuípe Bacia do Jacuípe 65,14 0,628 

Jacobina Piemonte da Diamantina 65,05 0,649 

Ibirapuã Extremo Sul 65,05 0,614 

Caetité Sertão Produtivo 64,99 0,625 

Mata de São João Litoral Norte e Agreste Baiano 64,97 0,668 
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Maragogipe Recôncavo 64,93 0,621 

Barrocas Sisal 64,92 0,61 

Ituberá Baixo Sul 64,87 0,606 

Sobradinho Sertão do São Francisco 64,81 0,631 

Condeúba Vitória da Conquista 64,75 0,582 

Igaporã Velho Chico 64,74 0,614 

São Gabriel Irecê 64,58 0,592 

Serrolândia Piemonte da Diamantina 64,31 0,59 

Caraíbas Vitória da Conquista 64,29 0,555 

Barra do Mendes Irecê 64,16 0,63 

Quixabeira Bacia do Jacuípe 64,12 0,578 

Ituaçu Sertão Produtivo 63,98 0,57 

Nova Ibiá Médio Rio de Contas 63,92 0,57 

Curaçá Sertão do São Francisco 63,81 0,581 

Aramari Litoral Norte e Agreste Baiano 63,80 0,588 

Barra do Choça Vitória da Conquista 63,73 0,551 

Maracás Vale de Jequiriçá 63,70 0,607 

Amargosa Vale de Jequiriçá 63,66 0,625 

Cairu Baixo Sul 63,59 0,627 

Rodelas Itaparica 63,57 0,632 

Cachoeira Recôncavo 63,50 0,647 

Morro do Chapéu Chapada Diamantina 63,48 0,588 

Prado Extremo Sul 63,39 0,621 

Wagner Chapada Diamantina 63,38 0,587 

Cristópolis Bacia do Rio Grande 63,33 0,614 

Varzedo Recôncavo 63,28 0,586 

Nova Viçosa Extremo Sul 63,24 0,654 

Seabra Chapada Diamantina 63,10 0,635 

Santa Inês Vale de Jequiriçá 63,02 0,574 

Paramirim Bacia do Paramirim 62,98 0,615 

Uruçuca Litoral Sul 62,95 0,616 

Canudos Sertão do São Francisco 62,88 0,562 

São Félix Recôncavo 62,88 0,639 

Cordeiros Vitória da Conquista 62,83 0,579 

Santana Bacia do Rio Corrente 62,64 0,608 

Caravelas Extremo Sul 62,60 0,616 

Jacaraci Vitória da Conquista 62,60 0,593 

Macarani Médio Sudoeste da Bahia 62,59 0,605 

Itagimirim Costa do Descobrimento 62,47 0,634 

Tanhaçu Sertão Produtivo 62,44 0,577 

Itiruçu Vale de Jequiriçá 62,17 0,6 

Potiraguá Médio Sudoeste da Bahia 62,09 0,625 

Uibaí Irecê 61,84 0,617 

Macaúbas Bacia do Paramirim 61,77 0,609 

Ibicaraí Litoral Sul 61,76 0,625 

São Gonçalo dos Campos Portal do Sertão 61,66 0,627 
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Itarantim Médio Sudoeste da Bahia 61,64 0,61 

Angical Bacia do Rio Grande 61,58 0,625 

Aratuípe Baixo Sul 61,52 0,575 

Itaparica Metropolitana de Salvador 61,41 0,67 

Urandi Sertão Produtivo 61,41 0,598 

Ibotirama Velho Chico 61,37 0,636 

Ibirataia Médio Rio de Contas 61,24 0,576 

Santo Estêvão Portal do Sertão 61,21 0,626 

Esplanada Litoral Norte e Agreste Baiano 61,07 0,589 

Alcobaça Extremo Sul 61,06 0,608 

Pé de Serra Bacia do Jacuípe 61,05 0,587 

Cícero Dantas Semi-Árido Nordeste II 61,03 0,585 

Planalto Vitória da Conquista 60,94 0,56 

Brejolândia Bacia do Rio Corrente 60,93 0,592 

Cândido Sales Vitória da Conquista 60,85 0,601 

Milagres Vale de Jequiriçá 60,80 0,622 

Cravolândia Vale de Jequiriçá 60,75 0,599 

Mutuípe Vale de Jequiriçá 60,68 0,601 

Itamaraju Extremo Sul 60,68 0,627 

Contendas do Sincorá Sertão Produtivo 60,58 0,577 

Ipupiara Irecê 60,45 0,59 

Firmino Alves Médio Sudoeste da Bahia 60,40 0,578 

São Miguel das Matas Vale de Jequiriçá 60,37 0,593 

Ibicoara Chapada Diamantina 60,32 0,591 

Castro Alves Recôncavo 60,31 0,613 

Bonito Chapada Diamantina 60,30 0,561 

Boquira Bacia do Paramirim 60,28 0,603 

Santaluz Sisal 60,27 0,598 

Conceição da Feira Portal do Sertão 60,04 0,634 

Itambé Médio Sudoeste da Bahia 60,01 0,578 

Teodoro Sampaio Portal do Sertão 60,00 0,594 

Inhambupe Litoral Norte e Agreste Baiano 59,85 0,565 

Abaíra Chapada Diamantina 59,67 0,603 

São José do Jacuípe Bacia do Jacuípe 59,67 0,552 

Itatim Piemonte do Paraguaçu 59,63 0,582 

Coribe Bacia do Rio Corrente 59,57 0,6 

Ubaitaba Litoral Sul 59,56 0,611 

Iuiú Sertão Produtivo 59,43 0,591 

Capela do Alto Alegre Bacia do Jacuípe 59,43 0,599 

Remanso Sertão do São Francisco 59,36 0,579 

Novo Horizonte Chapada Diamantina 59,34 0,597 

Maiquinique Médio Sudoeste da Bahia 59,31 0,576 

Santa Rita de Cássia Bacia do Rio Grande 59,21 0,605 

Caturama Bacia do Paramirim 59,14 0,571 

Vereda Extremo Sul 59,13 0,577 

Barra da Estiva Chapada Diamantina 59,08 0,575 



168 
 

 
Santa Cruz Cabrália Costa do Descobrimento 59,07 0,654 

Correntina Bacia do Rio Corrente 59,07 0,603 

Itagibá Médio Rio de Contas 59,02 0,589 

Saubara Recôncavo 58,97 0,617 

Gongogi Médio Rio de Contas 58,95 0,576 

Nova Canaã Médio Sudoeste da Bahia 58,87 0,545 

Candiba Sertão Produtivo 58,80 0,591 

Cocos Bacia do Rio Corrente 58,64 0,596 

Central Irecê 58,63 0,596 

Malhada de Pedras Sertão Produtivo 58,61 0,578 

Belo Campo Vitória da Conquista 58,60 0,575 

Acajutiba Litoral Norte e Agreste Baiano 58,56 0,582 

Anagé Vitória da Conquista 58,56 0,54 

Ourolândia Piemonte da Diamantina 58,53 0,56 

Itamari Médio Rio de Contas 58,49 0,578 

Mairi Bacia do Jacuípe 58,47 0,572 

Jeremoabo Semi-Árido Nordeste II 58,45 0,547 

Ribeirão do Largo Vitória da Conquista 58,42 0,54 

Palmeiras Chapada Diamantina 58,39 0,643 

Palmas de Monte Alto Sertão Produtivo 58,37 0,586 

Valença Baixo Sul 58,32 0,623 

Dom Basílio Sertão Produtivo 58,29 0,591 

Itapicuru Litoral Norte e Agreste Baiano 58,26 0,486 

Camacan Litoral Sul 58,21 0,581 

uma Litoral Sul 58,19 0,56 

Fátima Semi-Árido Nordeste II 58,19 0,559 

Aracatu Vitória da Conquista 58,13 0,581 

Gandu Baixo Sul 58,06 0,632 

Gavião Bacia do Jacuípe 58,06 0,599 

Irajuba Vale de Jequiriçá 57,97 0,576 

Canarana Irecê 57,96 0,587 

Mundo Novo Piemonte do Paraguaçu 57,90 0,59 

Riacho de Santana Velho Chico 57,85 0,615 

Heliópolis Semi-Árido Nordeste II 57,76 0,563 

Piritiba Piemonte do Paraguaçu 57,59 0,578 

Governador Mangabeira Recôncavo 57,56 0,643 

Filadélfia Piemonte Norte do Itapicuru 57,49 0,565 

Lajedo do Tabocal Piemonte do Paraguaçu 57,49 0,584 

Rio de Contas Chapada Diamantina 57,48 0,605 

Cipó Semi-Árido Nordeste II 57,47 0,601 

Sento Sé Sertão do São Francisco 57,37 0,585 

Camamu Baixo Sul 57,31 0,565 

Ribeira do Pombal Semi-Árido Nordeste II 57,17 0,601 

Euclides da Cunha Semi-Árido Nordeste II 57,12 0,567 

Sátiro Dias Litoral Norte e Agreste Baiano 57,10 0,527 

Maetinga (BA) Vitória da Conquista 57,04 0,538 
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Coaraci Litoral Sul 57,01 0,613 

Biritinga Sisal 57,00 0,538 

Ubatã Médio Rio de Contas 56,98 0,593 

Mascote Litoral Sul 56,97 0,581 

Uauá Sertão do São Francisco 56,97 0,605 

Santa Teresinha Piemonte do Paraguaçu 56,87 0,587 

Teofilândia Sisal 56,85 0,566 

Barra do Rocha Médio Rio de Contas 56,78 0,577 

Rio Real Litoral Norte e Agreste Baiano 56,71 0,572 

Érico Cardoso Bacia do Paramirim 56,67 0,584 

Lapão Irecê 56,58 0,596 

Terra Nova Portal do Sertão 56,57 0,578 

Tanque Novo Bacia do Paramirim 56,51 0,599 

Barro Alto Irecê 56,45 0,607 

Andorinha Piemonte Norte do Itapicuru 56,43 0,588 

Belmonte Costa do Descobrimento 56,41 0,598 

Itajuípe Litoral Sul 56,32 0,599 

Itagi Médio Rio de Contas 56,19 0,543 

Itapebi Costa do Descobrimento 56,14 0,572 

Rio do Antônio Sertão Produtivo 56,11 0,576 

Santa Luzia Litoral Sul 56,09 0,556 

Várzea Nova Piemonte da Diamantina 56,05 0,555 

Ibipeba Irecê 56,03 0,616 

Ibicuí Médio Sudoeste da Bahia 56,02 0,584 

Araci Sisal 55,76 0,534 

Lafaiete Coutinho Vale de Jequiriçá 55,72 0,599 

Banzaê Semi-Árido Nordeste II 55,69 0,579 

Sebastião Laranjeiras Sertão Produtivo 55,60 0,615 

Carinhanha Velho Chico 55,60 0,576 

Santa Cruz da Vitória Médio Sudoeste da Bahia 55,58 0,61 

Nazaré Recôncavo 55,54 0,641 

Pintadas Bacia do Jacuípe 55,50 0,612 

Encruzilhada Vitória da Conquista 55,50 0,544 

Baianópolis Bacia do Rio Grande 55,50 0,589 

Coronel João Sá Semi-Árido Nordeste II 55,37 0,535 

Casa Nova Sertão do São Francisco 55,32 0,57 

Tabocas do Brejo Velho Bacia do Rio Corrente 55,23 0,584 

Caém Piemonte da Diamantina 55,19 0,546 

Ubaíra Vale de Jequiriçá 55,16 0,582 

São Felipe Recôncavo 55,10 0,616 

Serra do Ramalho Velho Chico 55,09 0,595 

Ruy Barbosa Piemonte do Paraguaçu 55,03 0,61 

Caatiba Médio Sudoeste da Bahia 55,03 0,561 

Canavieiras Litoral Sul 55,00 0,59 

Itapé Litoral Sul 54,98 0,599 

Anguera Portal do Sertão 54,96 0,589 
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Ibitiara Chapada Diamantina 54,94 0,585 

Brejões Vale de Jequiriçá 54,91 0,597 

Formosa do Rio Preto Bacia do Rio Grande 54,90 0,618 

Glória Itaparica 54,84 0,593 

São Desidério Bacia do Rio Grande 54,78 0,579 

Aurelino Leal (BA) Litoral Sul 54,76 0,568 

Nova Soure Semi-Árido Nordeste II 54,59 0,555 

Ibititá Irecê 54,55 0,602 

Utinga Chapada Diamantina 54,33 0,59 

Ipirá Bacia do Jacuípe 54,26 0,549 

Lagoa Real Vale de Jequiriçá 54,25 0,545 

Riachão das Neves Bacia do Rio Grande 54,20 0,578 

Itaju do Colônia Litoral Sul 54,08 0,592 

Matina Velho Chico 54,08 0,572 

Caldeirão Grande Piemonte Norte do Itapicuru 54,00 0,573 

Xique-Xique Irecê 53,95 0,585 

Wanderley Bacia do Rio Grande 53,87 0,6 

Almadina Litoral Sul 53,85 0,563 

Tapiramutá Piemonte do Paraguaçu 53,80 0,594 

Muniz Ferreira Recôncavo 53,74 0,617 

Marcionílio Souza Chapada Diamantina 53,64 0,561 

Iguaí Médio Sudoeste da Bahia 53,60 0,552 

Planaltino Vale de Jequiriçá 53,56 0,572 

Mansidão Bacia do Rio Grande 53,55 0,599 

Jussari Litoral Sul 53,53 0,567 

Botuporã Bacia do Paramirim 53,52 0,575 

Macururé Itaparica 53,49 0,604 

Laje Sertão Produtivo 53,42 0,586 

Tremedal Vitória da Conquista 53,40 0,528 

Entre Rios Litoral Norte e Agreste Baiano 53,37 0,615 

Ibirapitanga Baixo Sul 53,24 0,558 

Caetanos Vitória da Conquista 53,14 0,542 

Floresta Azul Litoral Sul 53,13 0,557 

Iraquara Chapada Diamantina 53,06 0,599 

Salinas da Margarida Metropolitana de Salvador 52,97 0,617 

Presidente Dutra Irecê 52,94 0,614 

Boninal Chapada Diamantina 52,88 0,612 

Paratinga Velho Chico 52,87 0,59 

Presidente Tancredo Neves Baixo Sul 52,87 0,559 

Guajeru Vitória da Conquista 52,86 0,569 

Iaçu Piemonte do Paraguaçu 52,77 0,574 

Várzea da Roça Bacia do Jacuípe 52,76 0,539 

Souto Soares Chapada Diamantina 52,63 0,592 

Buerarema Litoral Sul 52,48 0,613 

Araças Litoral Norte e Agreste Baiano 52,38 0,57 

Candeal Sisal 52,34 0,587 
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Iramaia Chapada Diamantina 52,33 0,571 

Bom Jesus da Serra Vitória da Conquista 52,32 0,546 

Apuarema Médio Rio de Contas 52,31 0,552 

Ponto Novo Piemonte Norte do Itapicuru 52,27 0,58 

Ibipitanga Bacia do Paramirim 52,23 0,584 

Conceição do Almeida Recôncavo 52,20 0,606 

Coração de Maria Portal do Sertão 52,11 0,592 

Barro Preto Litoral Sul 52,11 0,602 

Itabela Costa do Descobrimento 52,08 0,599 

Manoel Vitorino Médio Rio de Contas 51,87 0,566 

Pau Brasil Litoral Sul 51,87 0,583 

Abaré Itaparica 51,81 0,575 

Jaborandi Bacia do Rio Corrente 51,78 0,613 

Chorrochó Itaparica 51,78 0,6 

Andaraí Chapada Diamantina 51,77 0,555 

Piatã Chapada Diamantina 51,74 0,571 

Mulungu do Morro Irecê 51,74 0,566 

João Dourado Irecê 51,65 0,593 

Santanópolis Portal do Sertão 51,60 0,592 

Presidente Jânio Quadros Vitória da Conquista 51,59 0,542 

Jucuruçu Extremo Sul 51,53 0,541 

Gentio do Ouro Irecê 51,51 0,559 

Itacaré Litoral Sul 51,40 0,583 

Brotas de Macaúbas Velho Chico 51,33 0,57 

Malhada Velho Chico 51,21 0,562 

Ribeira do Amparo Semi-Árido Nordeste II 50,91 0,512 

Campo Formoso Piemonte Norte do Itapicuru 50,74 0,586 

Santa Bárbara Portal do Sertão 50,65 0,583 

América Dourada Irecê 50,60 0,561 

Olindina Litoral Norte e Agreste Baiano 50,50 0,559 

Rafael Jambeiro Piemonte do Paraguaçu 50,49 0,564 

Aporá Litoral Norte e Agreste Baiano 50,35 0,548 

Morpará Velho Chico 50,31 0,558 

Taperoá Baixo Sul 50,26 0,566 

Serra Preta Bacia do Jacuípe 50,03 0,566 

Cotegipe Bacia do Rio Grande 50,02 0,59 

Guaratinga Costa do Descobrimento 50,02 0,558 

Antônio Cardoso Portal do Sertão 50,00 0,561 

Cafarnaum Irecê 50,00 0,584 

Itaquara Vale de Jequiriçá 49,97 0,553 

Wenceslau Guimarães Baixo Sul 49,96 0,544 

Paripiranga Semi-Árido Nordeste II 49,94 0,577 

Boa Nova Médio Rio de Contas 49,93 0,567 

Arataca Litoral Sul 49,68 0,559 

Oliveira dos Brejinhos Velho Chico 49,58 0,554 

Pedrão Litoral Norte e Agreste Baiano 49,41 0,588 
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Itapitanga Litoral Sul 49,35 0,571 

Feira da Mata Velho Chico 49,25 0,588 

Piraí do Norte Baixo Sul 49,14 0,533 

Umburanas Piemonte da Diamantina 49,05 0,515 

Cardeal da Silva Litoral Norte e Agreste Baiano 48,82 0,552 

Mirangaba Piemonte da Diamantina 48,80 0,542 

Nova Itarana Vale de Jequiriçá 48,76 0,524 

Macajuba Piemonte do Paraguaçu 48,74 0,524 

Pindobaçu Piemonte Norte do Itapicuru 48,73 0,577 

Jandaíra Litoral Norte e Agreste Baiano 48,69 0,55 

Cabaceiras do Paraguaçu Recôncavo 48,63 0,581 

Crisópolis Litoral Norte e Agreste Baiano 48,61 0,543 

São José da Vitória (BA) Litoral Sul 48,44 0,546 

Queimadas (BA) Sisal 48,42 0,592 

Teolândia Baixo Sul 48,37 0,555 

Igrapiúna Baixo Sul 48,27 0,574 

Buritirama Bacia do Rio Grande 48,08 0,565 

Jaguaripe Baixo Sul 47,87 0,556 

Mirante Vitória da Conquista 47,68 0,527 

Jitaúna Médio Rio de Contas 47,64 0,575 

Nilo Peçanha Baixo Sul 47,55 0,547 

Lajedinho Extremo Sul 47,31 0,546 

Jussara Irecê 47,26 0,571 

Itanagra Litoral Norte e Agreste Baiano 47,23 0,584 

Nova Redenção Chapada Diamantina 47,00 0,567 

Antas Semi-Árido Nordeste II 46,94 0,592 

Saúde Piemonte da Diamantina 46,90 0,549 

Muquém de São Francisco Velho Chico 46,82 0,549 

Sítio do Quinto Semi-Árido Nordeste II 46,80 0,533 

Tucano Sisal 46,62 0,579 

Ipecaetá Portal do Sertão 46,21 0,55 

Itaguaçu da Bahia Irecê 46,18 0,562 

Quijingue Sisal 46,01 0,544 

Canápolis Bacia do Rio Corrente 45,87 0,565 

Baixa Grande Bacia do Jacuípe 45,81 0,585 

Adustina Semi-Árido Nordeste II 45,74 0,546 

Itaeté Chapada Diamantina 45,66 0,572 

Boa Vista do Tupim Piemonte do Paraguaçu 45,21 0,551 

Santa Brígida Semi-Árido Nordeste II 45,18 0,546 

Água Fria Portal do Sertão 44,95 0,55 

Barra Velho Chico 44,89 0,557 

Monte Santo Sisal 44,82 0,506 

Itiúba Sisal 44,37 0,544 

Novo Triunfo Semi-Árido Nordeste II 44,31 0,554 

Cansanção Sisal 44,30 0,557 

Maraú Litoral Sul 44,01 0,593 
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Nordestina Sisal 43,78 0,56 

Conde Litoral Norte e Agreste Baiano 43,30 0,56 

Lamarão Sisal 42,24 0,518 

Campo Alegre de Lourdes Sertão do São Francisco 40,95 0,557 

Sítio do Mato Velho Chico 36,92 0,564 

Pilão Arcado Sertão do São Francisco 36,44 0,506 

Ibiquera Piemonte do Paraguaçu 35,86 0,511 

Pedro Alexandre Semi-Árido Nordeste II 34,74 0,513 

Fonte: Dados da pesquisa 
d 
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