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RESUMO 

 

Pretende-se neste trabalho compreender a distribuição espacial da pobreza multidimensional 

nos setores censitários dos municípios baianos de Caetanos e Vitória da Conquista. Os 

municípios escolhidos correspondem, respectivamente, ao mais pobre e mais rico do território 

de identidade do sudoeste baiano, conforme estudos desenvolvidos por Prates (2016) e 

Barbosa (2016). Inicialmente, foi feito um levantamento bibliográfico acerca da temática 

pobreza e a sua mensuração, seguida de uma interpretação direcionada para o Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM), base de fundamentação da presente análise, desenvolvido 

pela Universidade de Oxford, a partir dos estudos de Alkire e Foster (2007). A metodologia 

aplicada neste trabalho inicia-se com a manipulação da base de dados “Resultados do 

universo agregados por setores censitários”, produto do Censo 2010 realizado pelo IBGE,  e 

em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas, efetuou-se o cálculo do IPM para os 

setores censitários dos municípios em questão. O índice consiste em uma adaptação do 

modelo original e é composto por sete indicadores que sintetizam necessidades humanas 

básicas, são eles: abastecimento de água, esgotamento sanitário, destino do lixo, energia 

elétrica, capacidade de aquisição de ativos, analfabetismo e capacidade monetária de se 

alimentar. Os indicadores estão distribuídos em três dimensões igualmente ponderadas: 

padrão de vida, educação e saúde. Desenvolvida a mensuração, é feita a análise da 

distribuição espacial dos indicadores isoladamente, bem como do IPM no interior dos 

municípios estudados, observando a influência de características geográficas locais, a partir 

do mapeamento das privações. Constatou-se que o município de Caetanos possui uma 

infraestrutura altamente precária, em âmbito geral, ressalvados alguns dos setores urbanos 

que, ainda assim, vivenciam privações significativas em relação a esgotamento sanitário e 

capacidade de aquisição de ativos. Em Vitória da Conquista, a distribuição do IPM apresentou 

uma estrutura anelar, na qual a distância dos setores censitários em relação ao núcleo urbano 

do município é proporcional ao aumento do número de habitantes acometidos pelas diversas 

privações, simultaneamente. O município apresenta uma estrutura mais robusta na esfera 

urbana, contudo, a desigualdade entre os bairros é visível, principalmente no que concerne à 

capacidade de aquisição de ativos. Os resultados atestam também que os setores em situação 

rural, tanto de Caetanos como de Vitória da Conquista, concentram os IPMs mais elevados, 

em decorrência do número significativo de indivíduos que não possuem acesso aos serviços 

básicos como abastecimento de água via rede geral, coleta de lixo adequada, esgotamento, 

dentre outras necessidades que não são devidamente atendidas. Diante desse contexto, sugere-

se que, para um melhor direcionamento e, consequentemente, maior eficácia das políticas 

públicas, sejam consideradas as particularidades de caráter socioeconômico e geográfico dos 

diferentes recortes espaciais dos municípios em questão, dado que, uma vez identificado o 

foco de concentração da pobreza, será possível mitigá-la, gradativamente, com maior 

precisão.  

 

Palavras-chave: Privações. Setor censitário. Índice de Pobreza Multidimensional. 

Mapeamento. 

 



ANALYSIS OF THE SPATIAL DISTRIBUTION OF MULTIDIMENSIONAL 

POVERTY IN THE BAHIAN MUNICIPALITIES CAETANOS E VITÓRIA DA 

CONQUISTA 
 

 

ABSTRACT 

 

This paper intends to understand the spatial distribution of multidimensional poverty in the 

census sectors of the municipalities of Caetanos and Vitória da Conquista. The selected 

municipalities correspond, respectively, to the poorest and richest in the identity territory of 

southwestern Bahia, according to studies developed by Prates (2016) and Barbosa (2016). 

Initially, a bibliographical survey was carried out Initially, a bibliographical survey was 

carried out on the subject of poverty and its measurement, followed by an interpretation 

directed to the Multidimensional Poverty Index (IPM), basis of the present analysis, 

developed by the University of Oxford, from the studies of Alkire and Foster (2007). The 

methodology applied in this work begins with the manipulation of the database "Results of the 

universe aggregated by census sectors", product of the 2010 Census conducted by IBGE, in a 

Geographic Information Systems environment, for the calculation of the IPM for the sectors 

of the municipalities in question. The index consists of an adaptation of the original model 

and is composed of seven indicators that synthesize basic human needs: water supply, sanitary 

sewage, garbage collection, electric power, asset acquisition capacity, illiteracy, and monetary 

capacity to feed. The indicators are distributed in three equally weighted dimensions: standard 

of living, education and health. Once the measurement has been developed, the spatial 

distribution of the indicators alone, as well as the MPI within the cities studied, is analyzed, 

observing the influence of local geographic characteristics, based on the mapping of the 

deprivations. It was verified that the municipality of Caetanos has a very precarious 

infrastructure, in general, except for some of the urban sectors that, nevertheless, experience 

significant deprivations in relation to sanitary sewage and asset acquisition capacity. In 

Vitoria da Conquista, the IPM distribution had a ring structure, in which the distance from the 

census sectors in relation to the urban nucleus of the municipality is proportional to the 

increase in the number of inhabitants affected by the various deprivations, simultaneously. 

The municipality has a more robust structure in the urban sphere, however, the inequality 

between the neighborhoods is visible, mainly in what concerns to the capacity of acquisition 

of assets. The results also show that the rural sectors, both in Caetanos and Vitória da 

Conquista, concentrate the highest IPMs, due to the significant number of individuals who do 

not have access to basic services such as water supply through the general network, collection 

of adequate waste, depletion, and other basic needs that are not adequately met. Given this 

context, it is suggested that, in order to better target and consequently make public policies 

more effective, account should be taken of the socio-economic and geographical 

characteristics of the different spatial cuts of the municipalities in question, since once the 

concentration of poverty, it will be possible to gradually mitigate it more accurately. 

 

 

 

 

 

Keywords: Deprivations. Census sector. Multidimensional Poverty Index. Mapping. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A experiência empírica comprova que o desenvolvimento socioeconômico não se 

distribui de maneira espacialmente uniforme. Em verdade, trata-se de um processo 

assimétrico que, uma vez iniciado, tende a avigorar áreas dotadas de maior potencial de 

crescimento e dinamização (LIMA; SIMÕES, 2009). O cenário resultante, portanto, consiste 

em um aglomerado de sub-regiões marcadamente heterogêneas e de funcionamento 

complexo, tratado ao longo deste estudo como objeto de investigação basilar da ciência 

regional.  

O território brasileiro caracteriza-se por uma intensa disparidade interna, congregada a 

uma elevada concentração de pobres em áreas específicas do país. Historicamente, as 

atividades produtivas de cada macrorregião do Brasil propagaram-se em consonância com 

seus respectivos recursos intensivos, o que veio a comprometer o desenvolvimento dos 

estados que compõem a região Nordeste. Nesse contexto, destaca-se o Estado da Bahia, cuja 

economia foi acometida por um dinamismo arrevesado e problemas sociais severos 

(ALMEIDA, 2009). Além da formação política e socioeconômica delicada, a concentração 

fundiária e o predomínio de atividades produtivas atrasadas foram limitantes ao pleno 

desenvolvimento baiano (SPÍNOLA, 2004). Fica claro que as práticas produtivas impostas 

pelo capitalismo sobre o território do estado da Bahia construíram uma estrutura econômica 

globalizada, concentrada espacialmente, setorialmente e socialmente, além de uma grande 

desigualdade social e regional (SEI, 2014). 

As consequências provenientes dessa conjuntura deficiente na qual o estado baiano 

evoluiu remontam-se sob uma esfera multidimensional, ou seja, não se restringem apenas à 

insuficiência e disparidade de renda, mas compreendem questões de cunho social relativas às 

capacidades humanas e ao papel ativo do indivíduo em sociedade, (SEN, 2010). Pesquisas 

realizadas periodicamente, a exemplo do Censo Demográfico e da PNAD (Pesquisa Nacional 

por Amostras de Domicílios), ambas realizadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), elencam indicadores de educação, saúde, nível de renda, condições de trabalho e 
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moradia, aspectos concernentes à infraestrutura geral, dentre outros que permitem estimar os 

níveis de bem-estar individual. A partir do tratamento desses dados, é possível traçar um 

diagnóstico acerca das carências da população, incitando a investigação das suas causas e 

possíveis soluções. 

As informações coletadas pela análise dados socioeconômicos supramencionados são 

representadas, em maioria, de forma agregada seja em nível municipal, estadual ou nacional, 

delineando um panorama geral de uma dada localização. Trata-se de um mecanismo de 

extrema importância, uma vez que permite uma avaliação geral do campo de pesquisa, como 

também a sua comparação com outras áreas. Entretanto, Chiarini (2008) destaca que existe 

nesse formato a possibilidade de transmitir uma impressão distorcida de que as condições 

internas da área estudada distribuem-se uniformemente ao longo da sua extensão, quando na 

verdade existem disparidades consideráveis entre suas subdivisões. Essa constatação também 

foi feita por Deichman (1999), como segue: 

 

Aggregate, national level indicators give the impression that conditions within a 

country are uniform. In almost all countries this is not the case. Significant 

geographic variation in the incidence rates of poverty may be due to differences in 

resource endowments, education and health services and a host of other reasons 

[…]. As a consequence, inequality exists between regions as it does between 

individuals. As we map indicators for higher resolution administrative units, 

geographic variability that was hidden in the aggregate data becomes apparent
1
 

(DEICHMAN, 1999, p.2). 

 

Apesar da menção de indicadores em nível nacional, as constatações dos autores 

referidos podem ser facilmente adaptadas a contextos específicos. Desta forma, tomando por 

base uma unidade municipal qualquer, infere-se que uma análise acurada, sob uma escala de 

maior detalhamento, comprova a incidência de disparidades no interior da área em estudo. Em 

outras palavras, acerca de um território onde coexistem diferentes paisagens, presume-se que 

as subdivisões em âmbito intramunicipal se desenvolvem de modo heterogêneo, em virtude 

das potencialidades existentes em cada recorte, ora abastadas, ora detentoras de elevados 

patamares de pobreza. Assim, os parâmetros municipais, por si, omitem informações 

                                                 
 
1
Agregados, indicadores de nível nacional dão a impressão de que as condições dentro de um país são uniformes. 

Em quase todos os países, isto não ocorre. Diferenças geográficas significativas nas taxas de  incidência de 

pobreza decorrem de diferenças na dotação de recursos, serviços de educação e saúde e uma série e outras 

razões. Como consequência, existe a desigualdade entre regiões, bem como entre indivíduos. À medida que 

mapeamos indicadores para unidades administrativas de maior resolução, a variabilidade geográfica que estava 

oculta nos dados agregados torna-se aparente (DEICHMAN, 1999, p.2, tradução nossa). 
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desagregadas, em se considerando menores repartições dentro das cidades, ou seja, nos 

setores censitários. 

De acordo com Henninger (1998, p.18, tradução nossa) “comparações sobre pobreza 

mostram frequentemente um agrupamento especial em algumas áreas geográficas
2
”. Chiarini 

(2008) partilha dessa averiguação ao afirmar que os pobres se localizam em clusters 

específicos. Dessa forma, reconhecendo a existência de uma distribuição espacial da estrutura 

produtiva que privilegia locais estratégicos, dotados de fatores ambientais favoráveis e melhor 

acessibilidade, por exemplo, torna-se imprescindível identificar onde a pobreza tende a se 

concentrar e as razões pelas quais isso ocorre, considerando fatores geográficos, culturais, 

sociais e econômicos.  

Visando uma mensuração minimamente consensual da pobreza e que retratasse o mais 

próximo possível da realidade, diversas estratégias foram adotadas ao longo dos séculos. A 

quantificação desse fenômeno apoiou-se em diferentes variáveis, determinadas em 

consonância com as fases de evolução do capitalismo. A década de 1950 foi um marco em se 

tratando dos questionamentos à teoria utilitarista de análise da pobreza, que considera a renda 

como uma proxy de bem-estar. O impasse central levantado acerca da teoria consta na 

seguinte colocação: “a pobreza é muitas vezes definida por medidas unidimensionais, como a 

renda. Mas nenhum indicador sozinho pode captar os múltiplos aspectos que a constituem”
 3

 

(OPHI, 2010, s.p.,tradução nossa). Essa constatação abre espaço para a emergência da 

abordagem multidimensional. 

Sob essa nova ótica, as necessidades elementares, bem como o papel ativo do 

indivíduo em sociedade e a sua liberdade de escolha foram enxergadas como variáveis 

essenciais para a garantia do bem-estar. A mudança de interpretação requereu um método de 

mensuração inovador, que abarcasse além do mínimo. Em meio a outros índices 

desenvolvidos com pretensão semelhante, foi divulgado em meados de 2010, pelo PNUD em 

parceria com a Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), o Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM) desenvolvido a partir da metodologia de Alkire e Foster 

(2007) com o objetivo de avaliar as privações sofridas pelas populações dos diversos países, 

como explicado a seguir:  

 

                                                 
2
“Poverty comparisons often show a spatial clustering in a few geographic areas” (HENNINGER, 1998, p.18, 

texto original).  

 
3
 “Poverty is often defined by one-dimensional measures, such as income. But no one indicator alone can capture 

the multiple aspects that constitute poverty” (OPHI, 2010, s.p.,texto original). 
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The Multidimensional Poverty Index (MPI), […], complements monetary measures 

of poverty by considering overlapping deprivations suffered by people at the same 

time. The index identifies deprivations across the same three dimensions as the HDI 

and shows the number of people who are multi-dimensionally poor (suffering 

deprivations in 33% of weighted indicators) and the number of deprivations with 

which poor households typically contend with. It can be deconstructed by region, 

ethnicity and other groupings as well as by dimension, making it an apt tool for 

policymakers
4
 (PNUD, 2010, s.p.). 

 

De acordo com o formato genuíno, as dimensões utilizadas para a mensuração do IPM 

são: educação, abarcando os indicadores anos de escola e comparecimento escolar; saúde, que 

tem como indicadores a taxa de mortalidade infantil e nutrição; e, por fim, a dimensão padrão 

de vida, da qual fazem parte os indicadores de acesso à eletricidade, água potável, 

saneamento, pavimentação, combustível para cozinhar e os ativos da família. O índice se 

concentra em domicílios que apresentam privações múltiplas, de modo que o número de 

carências sofridas determina se é considerado pobre ou não. Ademais, este método pode ser 

amoldado a diferentes níveis de análise (PNUD, 2010). 

Estudos recentes realizados por Prates (2016) e Barbosa (2016) apresentaram análises 

de caráter multidimensional direcionadas para o Estado da Bahia
5
, contudo, com ênfases 

distintas. Barbosa (2016) desenvolve um estudo acerca da relação da pobreza rural na Bahia, 

sob a ótica multidimensional, e a estrutura fundiária característica do estado. Prates (2016), 

por sua vez, analisa a pobreza multidimensional na Bahia, com ênfase na delimitação espacial 

conhecida como Territórios de Identidade. As análises desenvolvidas pelas autoras tomaram 

por base o cálculo do IPM - Índice de Pobreza Multidimensional, desenvolvido pela 

Universidade de Oxford, a partir da metodologia de Alkire e Foster (2007), calculado de 

forma adaptada, utilizando-se dados do Censo 2010, do IBGE. Levando em consideração o 

território de identidade do Sudoeste Baiano, foi constatado a partir desses trabalhos que os 

municípios de Caetanos e Vitória da Conquista correspondem, respectivamente, ao mais 

pobre e mais rico, sob a ótica multidimensional, do referido recorte. 

                                                 
 
4
 O Índice de Pobreza Multidimensional (MPI) complementa as medidas monetárias da pobreza, incluindo as 

demais privações vivenciadas pelas pessoas, ao mesmo tempo. O índice identifica as privações nas três mesmas 

dimensões do IDH e mostra o número de pessoas multidimensionalmente pobres (privação de sofrimento em 

33% dos indicadores ponderados) e o número de privações com que os agregados familiares pobres normalmente 

lidam. Pode ser deconstruída por região, etnia e outros agrupamentos, bem como por dimensão, tornando-a uma 

ferramenta apta para os formuladores de políticas (PNUD, 2010, s.p. tradução nossa). 

 
5
O presente estudo, assim como Prates (2016) e Barbosa (2016), foi desenvolvido no âmbito do projeto 

“Dinâmicas territoriais na Bahia: um estudo dos territórios de identidade Litoral Sul, Sudoeste Baiano e Portal do 

Sertão”, com a participação de pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 
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Embora os resultados obtidos sejam de grande valia, faz-se necessário avançar. A 

partir das considerações supramencionadas, o estudo desenvolvido levanta questionamentos 

que serviram de motivação para a continuidade da investigação. Nesse sentido, como ponto 

principal a ser tratado no presente trabalho, pergunta-se: de que maneira a pobreza mensurada 

através de indicadores se distribui no interior dos municípios, observando as heterogeneidades 

socioeconômicas e ambientais encontradas em seus territórios? Parte-se da hipótese de que os 

indicadores de pobreza, sob a ótica multidimensional, divergem no interior do território 

municipal, reflexo das variações das características e distribuição espacial dos atributos 

socioeconômicos e ambientais. Logo, presume-se que, em âmbito local, os bolsões de pobreza 

concentram-se em setores acometidos por um elevado nível de privações. 

Diante disso, este trabalho tem como objetivo geral compreender a distribuição 

espacial da pobreza intramunicipal nos setores censitários dos municípios baianos de 

Caetanos e Vitória da Conquista, a partir da aplicação do IPM (Índice de Pobreza 

Multidimensional) e sua relação com fatores geográficos, dentre outras especificidades 

socioambientais locais. Para tanto, consolida-se e manipula-se, em ambiente de SIG (Sistemas 

de Informações Geográficas), a base de dados de setores censitários do IBGE dos municípios 

estudados, em seguida são selecionados os indicadores e aplicada a metodologia do IPM 

(Índice de Pobreza Multidimensional) para o cálculo da pobreza em cada setor censitário. 

Desenvolvida a mensuração, analisa-se a distribuição espacial dos indicadores e do 

IPM no interior dos municípios estudados e sua relação com as características geográficas 

locais.  

Destarte, para que os objetivos fossem alcançados e os questionamentos esclarecidos, 

além desta introdução, esta dissertação estrutura-se em mais quatro capítulos. O capítulo dois, 

em sequência, apresenta um referencial teórico acerca da evolução da concepção de pobreza, 

ao longo dos séculos, bem como da sua mensuração e recursos de análise, considerando o 

diferencial proporcionado pelo estudo espacializado desse fenômeno. As etapas 

metodológicas a serem desenvolvidas, bem como a descrição da aplicação do IPM estão 

elencadas no terceiro capítulo. No capítulo de número quatro, compõem-se os resultados 

auferidos para os municípios e a análise da distribuição das privações, considerando os 

indicadores de cada dimensão, isoladamente, como também o IPM final, a nível de setor 

censitário. Por fim, no capítulo cinco são feitas as considerações finais. 
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 2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo apresenta uma revisão bibliográfica acerca das diferentes 

interpretações do fenômeno da pobreza ao longo dos séculos. Como objetivo principal, 

pretende-se elucidar o contexto no qual a pobreza tornou-se, de fato, um problema a ser 

estudado em âmbito científico, bem como os critérios que atribuem ao indivíduo essa 

condição, as estratégias para a sua mitigação e, finalmente, os métodos empregados para a sua 

quantificação. Feito esse panorama, o estudo direciona-se à revisão do Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM), abordagem que subsidiará a metodologia, os resultados posteriores 

desta pesquisa, e sua utilização em distintos cenários econômicos. 

Diante da complexidade de uma definição singular relativamente à problemática da 

pobreza, a seção 2.1 deste capítulo remonta uma sequência temporal quanto ao entendimento 

do seu significado, dado que no decorrer dos séculos, em virtude de fatores circunstanciais e 

intelectuais, o termo passou a requerer novas interpretações, bem como mecanismos para a 

sua mensuração. Na seção posterior, 2.2, são elencados trabalhos científicos que se valem da 

metodologia do IPM adaptada a diferentes contextos, destacando as suas peculiaridades e 

contribuições para o presente estudo. Por fim, a seção 2.3 discorre a respeito da introdução 

das ferramentas do Sistema de Informações Geográficas (SIG) para fins de mapeamento da 

pobreza, sendo este um aporte para uma melhor visualização e entendimento da sua 

distribuição em determinadas áreas, revelando a existência de clusters e outras tendências na 

disposição dessa condição no espaço. 

 

2.1 Perspectiva histórica do estudo científico da pobreza  

 

Antes de tratar diretamente sobre os índices de mensuração da pobreza, é necessário 

compreender o modo como os atores sociais, isto é, indivíduos, organizações, intelectuais e 

governo dentre outros, lidaram com esse fenômeno, em diferentes momentos da história. 

Levando em conta o contexto econômico, político e social de cada recorte temporal, a 
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literatura aponta para três concepções distintas, nas quais a definição de pobreza associa-se, 

respectivamente, às variáveis: desemprego, insuficiência de renda e, por último, privações 

agregadas, englobadas em um conjunto de necessidades básicas que conferem uma 

sobrevivência digna e papel social ativo do indivíduo em seu entorno. 

De acordo com Castel (1998), a preocupação em como lidar com pessoas em condição 

de pobreza é um problema antigo, que tem como referência histórico-temporal a emergência 

do capitalismo nas sociedades pré-industriais da Europa Ocidental. Posteriormente, as 

interpretações desse fenômeno acompanharam a evolução desse sistema socioeconômico, ao 

longo dos séculos. 

 

2.1.1 Precedentes históricos 

 

A definição intrínseca a esse período inicial, mais especificamente meados do século 

XVI, apoiava-se na perspectiva do trabalho e sua execução como fator determinante para a 

categorização dos indivíduos mediante a condição de pobreza. Entre os anos de 1531 e 1601, 

foi instituída na Inglaterra a primeira Lei dos Pobres, denominada originalmente “Poor Law”. 

Conforme Pereira (2008), essa medida consistia em regulações, por parte do aparelho estatal
7
, 

que visavam conter a perambulação de pessoas, também chamada de “vagabundagem”. Para 

os “vagabundos inválidos”, dentre os quais se enquadravam viúvas, órfãos, idosos e pessoas 

doentes, era concedido um auxílio mínimo para sobrevivência. Alternativamente, para os 

“vagabundos válidos”, ou seja, pessoas saudáveis, consideradas aptas ao trabalho que, 

todavia, não o executavam, a lei aplicava severas punições, uma vez estabelecido que sendo 

detentores de potencial, todos os indivíduos seriam definitivamente obrigados a exercer 

atividades laborais (CODES, 2008).  

Em outras palavras, a pobreza estava associada à situação de desemprego, de modo 

que o verdadeiro pobre, ou seja, o indivíduo que teria legalmente o direito ao auxílio mínimo 

público, seria o inapto a trabalhar, observadas as ressalvas supramencionadas. Despontaram 

em seguida, outras medidas destinadas a compelir pessoas consideradas capazes, tendo em 

vista suas condições físicas favoráveis ao desempenho das atividades laborais. Essa 

perspectiva predominou até a transição do século XVIII para o século XIX, quando eclodiu a 

Revolução Industrial, por sua vez, palco de mudanças substanciais não apenas no âmbito 

                                                 
7
 O Estado assumiu esse papel regulador ao se dar conta de que a caridade cristã, até então responsável pelos 

pobres, não detinha estrutura para lidar com possíveis eventualidades decorrentes de desarranjos sociais a 

exemplo de miséria, e desabrigos característicos da transição da ordem feudal para o sistema capitalista. 
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produtivo, como também na esfera socioeconômica. Concomitantemente, destacou-se à 

incipiente discussão acerca dos Estados de Bem-Estar Social
8
 e a garantia da proteção social 

pública em favor dos desempregados, bem como do proletariado. Sobre este panorama, 

Pereira (2008, p.76) destaca que, ao final do século XVIII:  

 

O processo de industrialização intensificava-se ocasionando flutuações econômicas 

e desmoronamento de um sistema de proteção social previsto para funcionar em 

sociedades pré-industriais[...]. Agora, não só os impotentes e desempregados, mas 

também os empregados tinham de ser sustentados, em vista da presença ameaçadora 

da fome e do aumento dos preços dos produtos de primeira necessidade. 

 

O rumo tomado pelo capitalismo após a Revolução Industrial alterou integralmente o 

desenrolar econômico e social da época. As novas economias características do século XIX 

voltaram-se para a atividade industrial e manufatureira, bem como para o trabalho assalariado. 

As oscilações econômicas sucedidas nesse recorte temporal deram espaço para a emergência 

de novas dificuldades à população menos abastada, fazendo-se necessário ampliar o alcance 

da política social, até então direcionada pelas “Poor’s Laws”. Como levantado por Pereira 

(2008), esse panorama desencadeou uma nova divisão social, tendo como principais atores a 

classe burguesa e o proletariado, por sua vez, em posição subsidiária. A autora sintetiza essa 

ideia com a seguinte colocação:  

 

Para muitos, foi nesse período − quando a burguesia se afirmou como classe 

dominante e o proletariado tomou consciência de sua própria classe − que surgiu a 

chamada questão social, perante a qual o Estado teve que fazer a mediação legal e 

política (PEREIRA, 2008, p.32). 

 

Constata-se que a então reconfiguração econômica exigiu do aparelho estatal uma 

postura interventora, em virtude das reformas ocorridas nas estruturas de produção, na 

agricultura e, portanto, nas relações socioeconômicas e políticas, mediante a imposição de 

uma nova lógica de exploração (POLANYI, 2012). Foi também neste cenário que a 

compreensão acerca da pobreza passou a ganhar força no campo científico, como mencionado 

em sequência por Lima (2008, p.1), 

 

                                                 
8
 Nesse meio tempo, em 1795, emergiu o Sistema Speenhamland, um marco diferencial na trajetória da 

assistência social, por não se restringir aos desempregados, como os programas anteriores, mas atender também 

a classe proletária que estava surgindo (POLANYI, 2012). Esse sistema garantia ao trabalhador, bem como ao 

incapaz o direito à proteção social pública. A partir desse novo sistema, as autoridades forneciam ao trabalhador 

um subsídio salarial, proporcional ao tamanho da sua família e o valor do pão.  
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A pobreza passou a se constituir em objeto de investigação científica. Emergiu então 

a preocupação de se medir sua dimensão e de se entenderem as suas causas. Naquele 

contexto, eram classificadas como pobres as famílias cuja renda não fosse suficiente 

para a aquisição dos alimentos que assegurassem sua reprodução física.  

 

É perceptível a transição de uma concepção baseada no desemprego em direção a uma 

ideologia na qual a renda se torna o critério definidor da condição de pobreza. Nota-se que 

essa releitura acompanhou o momento vivenciado pelo sistema capitalista, visto que em um 

ambiente econômico monetizado, grande parte das necessidades dos indivíduos é satisfeita 

por meio de transações monetárias, o que torna natural associar o atendimento das carências 

ao nível de renda (ROCHA, 2006). Seria essa uma relação diretamente proporcional, tendo a 

renda e o bem-estar proporcionado pelo consumo, como variáveis investigadas na abordagem 

monetária, “que seria tomada como principal base de análise da pobreza no decorrer do século 

XX” Lacerda (2009, p.36).  

 

2.1.2 Pobreza monetária – Abordagem Unidimensional 

 

Os primeiros estudos de cunho científico direcionados para a investigação da pobreza 

fundamentaram-se na ideia de subsistência que consiste, de acordo com Townsend (2006), no 

resultado do trabalho induzido por nutricionistas na Inglaterra. O mesmo autor segue 

explicando como a condição de pobreza é atribuída ao indivíduo, e afirma que “as famílias 

eram definidas como pobres quando suas rendas não eram ‘suficientes para obter o mínimo 

necessário para a manutenção da mera eficiência física’” 
 9

. Townsend (2006, p.5, grifo do 

autor, tradução nossa).  

Observa-se que a unidade familiar seria classificada como pobre, caso a sua renda 

fosse insuficiente a ponto de comprometer a aquisição de uma cesta de alimentos básica que 

viesse a assegurar a manutenção da eficiência minimamente física dos membros da família. A 

literatura acrescenta que além das necessidades alimentares, enquadram-se nessa cesta custos 

com habitação e vestuário, uma vez que, por se tratar de uma noção de pobreza absoluta, 

abarca questões de sobrevivência física, vinculadas ao “mínimo vital”, Rocha (2006, p.11). A 

partir de então, o estudo da pobreza associou-se a uma medida quantitativa, de modo que o 

atendimento das necessidades foi convertido em valores monetários. Por utilizar-se apenas da 

dimensão rendimentos, pode ser identificada como abordagem unidimensional. 

                                                 
9
 “Families were defined to be in poverty when their incomes were not ‘sufficient to obtain the minimum 

necessaries for the maintenance of merely physical efficiency’” Townsend (2006, p.5, grifo do autor, texto 

original). 
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Dentre as interpretações pioneiras da mensuração da pobreza sob a ótica utilitarista, 

destacam-se Charles Booth (1902), Seebohm Rowntree (1901). As investigações desses 

autores foram determinantes para o desenvolvimento de metodologias quantitativas que 

convergiram para o estabelecimento das linhas de pobreza que, por sua vez, consistem em 

uma representação da quantia mínima, em dinheiro, que uma família necessita para viver de 

maneira “digna” (Spiker, 2009). A partir dessa nova concepção, atribuiu-se ao fenômeno da 

pobreza uma quantificação padronizada, que viria a uniformizar os parâmetros de 

identificação e comparação da fração menos abastada da sociedade. A importância do papel 

de Charles Booth nesse campo de investigação é demonstrada no trecho a diante: 

 

Booth’s work was important for a number of reasons.[…]. He used scientific 

methods and put people into recognizable social classes. He worked out a poverty 

line (A level of income that was needed in order for a family to stay just beyond a 

life of starvation), below which people could not live
10

 (BBC, s.p). 

 

Tendo como base um limite monetário padrão estabelecido em seus estudos, dentre os 

quais se destaca a obra Life and Labour of the People in London (1901), Booth criou uma 

classificação para o nível de pobreza da população, com base no modo de vida proporcionado 

pela renda auferida. Este autor enfatiza que as pessoas pobres “viven en lucha para satisfacer 

las necesidades básicas de la vida y cumplir sus metas, mientras que los (…) viven en un 

estado crónico de necesidad
11

”  (Booth, 1902, p.33 apud Spiker, 2009, p.298).  

O instrumento desenvolvido por Rowntree, em 1902, para a quantificação do grau de 

pobreza incidente em uma sociedade consiste em uma linha de pobreza que, por sua vez, 

equivale ao “valor monetário associado ao custo do atendimento das necessidades médias de 

uma pessoa de uma determinada população” (ROCHA, 2006, p.12). Esse valor pode ser 

definido a partir de dois parâmetros: o padrão de pobreza absoluta vinculado à satisfação do 

mínimo vital necessário ao indivíduo; e o arquétipo de pobreza relativa, definido a partir da 

observação das necessidades a serem satisfeitas em meio ao padrão de vida vigente na área 

em questão, delimitando-se, posteriormente, um conjunto de pessoas relativamente pobres, 

em sociedades onde o mínimo vital já foi garantido a todos (ROCHA, 2006). Acerca disso, 

Booth acrescenta que:  

                                                 
10

 O trabalho de Booth foi importante por uma série de razões [...]. Ele usou métodos científicos e categorizou as 

pessoas em classes sociais reconhecíveis. Ele elaborou uma linha de pobreza (Um nível de renda que era 

necessário para que uma família ficasse além de uma vida de fome), abaixo da qual as pessoas não podiam viver 

(BBC, s.p, tradução nossa). 

 
11

 Vivem em luta para satisfazer as necessidades básicas da vida e cumprir suas metas, ainda que vivem em um 

estado crônico de necessidade (Booth, 1902, p.33 apud Spiker, 2009, p.298, tradução nossa). 
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[...] los ‘pobres’ son aquellos cuyos medios de vida pueden ser suficientes, pero son 

apenas suficientes para una vida decente e independiente; los ‘muy pobres’ serían 

aquellos cuyos medios de vida resultan insuficientes de acuerdo a un nivel de vida 

considerado normal en ese país
12

 (SPIKER, 2009, p.293). 

 

Operacionalmente, quando o limite monetário estipulado encontra-se associado a um 

vasto conjunto de necessidades básicas, utiliza-se a linha de pobreza, à proporção que, em se 

tratando apenas de necessidades nutricionais, ou seja, de caráter alimentar, toma-se como 

referência a linha de indigência, que se enquadra em um contexto onde os indivíduos 

vivenciam uma situação de pobreza extrema. Essa interpretação é confirmada por Rocha, 

como segue, 

 

[...] pobres são aqueles com renda se situando abaixo do valor estabelecido como 

linhas de pobreza, incapazes, portanto, de atender ao conjunto de necessidades 

consideradas mínimas naquela sociedade. Indigentes, um subconjunto dos 

pobres,são aqueles cuja renda é inferior à necessária para atender apenas às 

necessidades nutricionais (ROCHA, 2006, p.12-13). 

 

Em função da disponibilidade de informações e da razoabilidade da sua interpretação, 

a ótica monetária tem predominado nos estudos sobre a pobreza. Contudo, essa abordagem 

também é alvo de críticas, principalmente por não considerar especificidades dos diferentes 

padrões de vida, coexistentes na sociedade, ao definir os parâmetros correspondentes às linhas 

de pobreza, o que torna o cálculo do mínimo vital arbitrário. É importante ponderar que 

diversas circunstâncias influenciam na definição de uma cesta de bens essenciais para cada 

indivíduo, observada a sua restrição orçamentária. Espera-se uma elevada heterogeneidade 

substancial tanto da natureza, quanto da utilidade atribuída às mercadorias, entre os diferentes 

perfis presentes na sociedade. Este cenário é desencadeado por fatores pessoais, econômicos, 

socioculturais e ambientais. 

A análise unidimensional também é criticada por sua perspectiva reducionista ao 

associar a gama de privações vivenciadas pela sociedade, exclusivamente, à insuficiência de 

rendimentos. Ressalta-se que também fazem parte do agrupamento das necessidades de 

sobrevivência, bens cuja mensuração não ocorre em âmbito monetário por não se alinharem 

ao mercado privado, bem como pela impossibilidade de precificação (SILVA; LACERDA; 

NEDER, 2011). Enquadram-se nesse conjunto não monetário o acesso aos bens e serviços 

públicos, doações, dentre outros apreciáveis para o bem-estar dos indivíduos. Nesse contexto, 

                                                 
12

 […] ‘os pobres’ são aqueles cujos meios de vida podem ser suficientes, mas são apenas suficientes para uma 

vida decente e independente; os “muito pobres” seriam aqueles cujos meios de vida resultam ineficientes de 

acordo com o nível de vida considerado normal nesse país (Spiker, 2009, p.293, tradução nossa). 
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a ideia restrita ao nível de sobrevivência também causou indignação por prover baixos índices 

de assistência à sociedade. Diante disso, Townsend (2006) se manifesta criticamente sobre o 

caráter restritivo dessa metodologia ao preconizar questões arbitrariamente avaliadas como de 

subsistência, desconsiderando demais carências individuais: 

 
The use of “subsistence” to define poverty has been criticized because it implies that 

human needs are mainly physical rather than also social needs. People are not 

simply individual organisms requiring replacement of sources of physical energy; 

they are social beings expected to perform socially demanding roles as workers, 

citizens, parents, partners, neighbors and friends
13

. (TOWNSEND, 2006, p.5). 

 

O escopo limitado do viés utilitarista influenciou a esfera política e, 

consequentemente, o cunho das reformas sócio-estruturais, conforme o mesmo autor. A ótica 

unidimensional, ao defender a hipótese da renda como proxy de bem-estar, direciona as ações 

de combate à pobreza utilizando-se de estratégias monetárias que visam o aumento do nível 

de renda. Assim, o crescimento econômico, retratado na busca pela elevação do Produto 

Interno Bruto (PIB), torna-se o objetivo primordial das políticas públicas. O retrato empírico 

dessa constatação pode ser claramente identificado em meados do século XX, na década de 

1930, quando: 

 
As políticas implantadas nos países pobres ou em desenvolvimento no período pós-

Segunda Guerra elevaram, em sua maioria, as taxas de crescimento econômico 

desses países, mas não tiveram o mesmo efeito do ponto de vista distributivo e nem 

foram capazes de reduzir a pobreza. Como resultado, ocorreu uma expansão no 

número absoluto de pessoas pobres, aumento do desemprego e concentração de 

renda (SILVA; LACERDA; NEDER, 2011, p. 515). 

 

A estratégia utilitarista se mostrou ineficaz a partir do descompasso entre o 

crescimento econômico e os níveis de pobreza refletidos nas condições sociais da população, 

principalmente no contexto dos países subdesenvolvidos da América Latina. Apesar da 

evolução nos resultados do PIB, a desigualdade social se manteve latente. Ficou claro que 

esse mecanismo não deu provimento às deficiências sociais amplamente consideradas. Como 

demonstrado por Lacerda,  

 

O enfoque exclusivista monetário da pobreza limita as ações voltadas à redução da 

pobreza às políticas de transferência de renda e elevação do PIB per capita. Não se 

trata de dizer que essas são políticas que não devam ser realizadas, mas de 

                                                 
13

 O uso do termo “subsistência” para definir a pobreza tem sido criticado porque implica que as necessidades 

humanas são principalmente necessidades físicas e não sociais. As pessoas não são simplesmente organismos 

individuais que necessitam de substituição de fontes de energia física; eles são seres sociais dos quais se espera 

que desempenhem papéis socialmente exigentes como trabalhadores, cidadãos, pais, parceiros, vizinhos e 

amigos (TOWNSEND, 2006, p.5, tradução nossa). 
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compreender que, embora necessárias, elas não são suficientes (LACERDA, 2009, 

p.44). 

 

Nesse momento, as transformações econômicas intensificaram as disparidades entre 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos, evidenciadas pela acentuada concentração de renda, 

e por graves desequilíbrios sociais e de mercado. Os efeitos das políticas públicas executadas 

em diferentes sociedades denotaram que cada cenário é impactado de forma distinta pelas 

ações públicas, em decorrência da heterogeneidade das privações de cada contexto. Em países 

como Estados Unidos e Canadá, por exemplo, a ótica unidimensional predomina como 

instrumento de análise social e execução de políticas em benefício da qualidade de vida. 

Ocorre que, em ambos os países, o fornecimento de serviços elementares por parte do 

aparelho público já é consolidado e garantido à população, assim, a renda é tida como um 

indicador adequado para a representação do nível de bem-estar social.  

Por outro lado, ao direcionar essa metodologia para países da América Latina, o efeito 

não é alcançado de forma plena. Para o estudo dessas realidades, assim como de outras que 

tiveram o desenvolvimento comprometido, faz-se necessária uma análise de maior 

abrangência, ou seja, devem ser consideradas, além do nível de renda, variáveis condizentes 

com as demais carências vivenciadas nessas localidades. Consequentemente, adéquam-se a 

essa situação políticas voltadas para múltiplas dimensões socioeconômicas, não restringindo 

as ações apenas para a elevação do PIB. Foi em meio a esse contexto que novas interpretações 

acerca da pobreza ganharam força, acrescentando à análise fatores não monetários como 

determinantes para a qualidade de vida, dentre as quais se destacam a Abordagem das 

Necessidades Básicas (ABN) e a Abordagem das Capacitações.  

 

2.1.3 Pobreza Multidimensional 

 

Na década de 1950, emergia o primeiro dos aportes mencionados, também conhecido 

como “Basic Needs”. Sob esta ótica, foram acrescentadas novas necessidades à cesta de 

essencialidades anteriormente limitada ao mínimo de subsistência, a partir do reconhecimento 

de que as pessoas pobres são vítimas não somente da má distribuição de renda, mas também 

da ausência de recursos para provimento de demandas sociais. Doyal e Gough (1991) 

destacam que a satisfação das privações elementares é fundamental para o desenvolvimento 

de uma vida íntegra, acarretando sérios prejuízos à atuação social e física dos homens, caso 

ocorra o contrário.  
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O auge dos estudos ocorreu na década de 1970, quando a teoria das Necessidades 

Básicas passou a ser utilizada para a formulação de políticas, ajustando a falha concepção 

acerca do crescimento econômico como único mecanismo utilizado para a mitigação da 

pobreza nos países subdesenvolvidos. A importância atribuída a esse novo enfoque associa-se 

à busca pelo desenvolvimento socioeconômico que, por sua vez, consiste na promoção de 

melhorias econômicas e sociais em âmbito geral, de modo a reduzir as desigualdades. Quanto 

aos objetivos a serem buscados nessa nova compreensão da pobreza, Stewart (1989) ressalta 

que o foco primordial deve ser a garantia de que todos tenham acesso aos bens e serviços 

básicos, de natureza individual ou coletiva, suficientes para manter um nível de vida superior 

ao mínimo.  

A falha do sistema econômico e social mediante o alcance das condições de vida 

básicas para a população do terceiro mundo, em se tratando do acesso universal aos bens 

sociais e econômicos básicos, bem como aos serviços essenciais, levou ao reconhecimento 

generalizado das necessidades básicas como uma prioridade, aponta Stewart (1989). Nota-se 

que a ideia de desenvolvimento apresenta uma concepção pluralizada, da qual fazem parte 

questões de caráter social e econômico, sob uma mesma ponderação. Partilhando dessa linha 

de pensamento, Amartya Sen (2010, p. 28) sublinha que:  

 
Uma concepção adequada de desenvolvimento deve ir muito além da acumulação de 

riqueza e do crescimento do Produto Nacional Bruto e de outras variáveis 

relacionadas à renda. Sem desconsiderar a importância do crescimento econômico, 

precisamos enxergar muito além dele.  

 

Observa-se uma complementaridade entre as duas óticas, o que torna válida a premissa 

de que o crescimento econômico e a melhoria das condições de vida em uma sociedade não 

são plenamente alcançados quando carências como saneamento, moradia, educação e 

trabalho, por exemplo, não são saciadas. Fica claro que a qualificação da pobreza, nessa 

abordagem, sobrepõe a sua quantificação. Desse modo, ao critério da renda deve ser somada a 

satisfação adequada das demais necessidades básicas, como comprova Townsend (2006, p.7, 

grifo do autor, tradução nossa) ao dizer que:  

 
O conceito de ‘necessidades básicas’ é uma extensão do conceito de subsistência. 

Além das necessidades materiais para a sobrevivência e eficiência físicas 

individuais, existem as instalações e serviços - para cuidados de saúde, saneamento e 

educação - exigidos pelas comunidades locais
14

. 

                                                 
14

 The “basic needs” concept is an extension of the subsistence concept. In addition to material needs for 

individual physical survival and efficiency, there are the facilities and services for health care, sanitation and 

education required by local communities and populations as a whole. Townsend (2006, p.7, grifo do autor, texto 

original). 
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Os estudos avançaram, colaborando para que novas vertentes fossem levantadas 

acerca da condição de pobreza. A década de 1980 foi marcada por avanços nessa esfera 

científica, evidenciados pela introdução de variáveis relacionadas à justiça social, 

desigualdade, e ao papel sociopolítico dos indivíduos na seara das privações. Destacou-se 

nessa perspectiva de análise a Abordagem das Capacitações, originalmente conhecida como 

“Capability Approach”, que tem como principal representante o economista indiano Amartya 

Sen.  

O aporte das capacitações defende a liberdade como elemento básico do 

desenvolvimento, sendo asseguradas “[...] facilidades econômicas, liberdades políticas, 

oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora” (SEN, 2008, p. 71) à 

sociedade. A visão da liberdade, segundo essa teoria, deve ser analisada por meio das 

oportunidades que o individuo possui para realizar o mínimo que gostaria, considerando 

diferentes objetos e estados físicos. Como levantado por Pinheiro (2012, p.13) “pode-se falar 

da ‘liberdade de adquirir bens/serviços’, ‘liberdade de ser saudável’, ‘liberdade de não ser 

sujeito à morte prematura’”, dentre outras formas de liberdade. 

O ideário da pobreza, nessa abordagem, corresponde à privação de capacidades que, 

por seu turno, diz respeito à falta de acesso à educação e serviços básicos de saúde, habitação 

inadequada e falta de saneamento, dificuldade de ingresso no mercado de trabalho e 

limitações quanto à participação ativa do indivíduo em sociedade, dentre outras adversidades 

que obstam o individuo de levar a vida da forma que gostaria (SEN, 2010). Em outras 

palavras, a condição de pobreza inibe as capacidades elementares que condizem com a 

liberdade que o indivíduo possui para escolher entre possíveis funcionamentos ou realizações 

para a sua vida, ocasionando um déficit de bem estar. Pinheiro (2012) detalha essa 

constatação da seguinte forma: 

 

O fim último do desenvolvimento, o bem das pessoas, é associado à liberdade, isto 

é, à potência pessoal de conseguir a vida que se deseja racionalmente. Nesse sentido, 

a liberdade é pensada positivamente como poder, autonomia e autodeterminação do 

agente, bem como colocada no centro da abordagem do desenvolvimento como 

liberdade, desempenhando um duplo papel avaliativo-constitutivo e causal-

instrumental no processo de desenvolvimento (PINHEIRO, 2012, p.12). 

 

De acordo com Sen (2010), o desenvolvimento é resultado da expansão das liberdades 

desfrutadas pelas pessoas, tendo como princípio as liberdades individuais, em direção ao 

alcance do bem coletivo. Nesse contexto, a ausência de liberdade, limita também a geração de 
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renda e a sua conversão em funcionamentos adequados, comprometendo o processo de 

desenvolvimento como um todo.  

Assim, o ponto-chave da Abordagem das Capacitações consiste interpretar a pobreza e 

buscar solucioná-la, transferindo o foco de atenção, até então concentrado nos meios, ou seja, 

em estratégias de distribuição de recursos, para priorizar os fins que consistem no alcance de 

realizações ou funcionamentos que cada indivíduo almeja, consoante com o projeto de vida 

que escolhe para si. Conforme dito por Fahel, Teles e Caminhas (2016, p.2), “a capacidade é, 

portanto, um conjunto de vetores de funcionamentos que refletem a liberdade pessoal para 

escolher um estilo de vida ou outro”.  

Sob a influência dessa nova compreensão, a partir da década de 1990, diversas 

instituições adotaram o pensamento do desenvolvimento humano como desdobramento da 

ampliação das escolhas individuais. A concepção de sobrevivência, agora ampliada, passou a 

ser explicada pelos órgãos integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU), como: 

 

[…] la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas 

básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, 

vivienda, educación e información. La pobreza depende no sólo de ingresos 

monetarios sino también del acceso a servicios
15

 (ONU, 1995, p.57).  

 

Uma vez identificada a multiplicidade das dimensões que envolvem o problema, fez-

se necessária a elaboração de mecanismos de mensuração do desenvolvimento, a partir da 

avaliação da realidade social. Buscava-se identificar os indivíduos pobres, em relação à 

população total, bem como o grau de incidência das privações sobre uma determinada 

população, podendo assim compreender a magnitude das privações vivenciadas nos diferentes 

contextos. Silva (2015) destaca que o cálculo multidimensional da pobreza permite identificar 

quem é de fato pobre e qual é a sua necessidade, podendo assim cooperar para o efetivo 

alcance e sucesso das políticas públicas.  

Nesse contexto, mais especificamente em 1990, foram criados índices de bem-estar 

sintéticos, dentre os quais se sobressai o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

elaborado e monitorado pela ONU, com base na perspectiva de Sen (2010) vinculada às 

escolhas e oportunidades. O IDH consiste em uma medida de desenvolvimento calculada a 

partir de indicadores de saúde, educação e renda. Conforme Atlas Brasil (2013), a escolha 

dessas esferas se deve à consideração de que as pessoas carecem da possibilidade de viver 

                                                 
15

[...] a condição caracterizada pela privação severa de necessidades humanas básicas, incluindo alimentação, 

água potável, saneamento, saúde, habitação, educação e informação. A pobreza depende não apenas da renda 

monetária, mas também do acesso aos serviços (ONU, 1995, p.57, tradução nossa). 
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uma vida saudável e longa, tendo acesso a conhecimentos, além da chance de desfrutar de um 

padrão de vida digno. De acordo com Barden (2009, p.65), “além de incentivar a proliferação 

de novos indicadores através de sua metodologia, o IDH mudou o enfoque teórico deles, 

tornando-os multidimensionais, haja vista o reconhecimento de que o desenvolvimento é um 

fenômeno de múltiplas dimensões”.  

Foi justamente nesse cenário que, com o objetivo de avaliar as privações sofridas pelas 

populações dos diversos países e apoiando-se na Abordagem das Capacitações, Sabina Alkire 

e James Foster (2007) traçaram uma metodologia de mensuração da pobreza, em âmbito 

multidimensional. A partir desse aporte teórico, foi divulgado no ano de 2010, pelo PNUD, 

em parceria com a Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), o Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM) que, por sua vez, “[…] complements monetary measures of 

poverty by considering overlapping deprivations suffered by people at the same time
16

” 

(PNUD, 2010).  

O IPM é um índice de pobreza que reflete as privações dos indivíduos, em se tratando 

de necessidades humanas básicas. Por conta da amplitude de carências que podem ser 

consideradas como elementares, em diferentes contextos, a mensuração multidimensional 

apresenta algumas complexidades em sua operacionalização. Dessa forma, para a aplicação 

do cálculo, devem ser definidas as dimensões a serem analisadas, fundamentando assim a 

seleção de indicadores que melhor retratam as condições socioeconômicas dos indivíduos 

para os quesitos considerados. Acerca do que se deve priorizar no âmbito das necessidades 

básicas, Sônia Rocha assevera que, 

 

Empirically, the procedure consists in defining the best indicator for each basic 

need, which should take known characteristics of poverty in a given society and the 

availability of data on the living conditions of the population into account. […]. The 

evaluation of how basic needs are being met may be as detailed as data permits, but 

it is probably easy to reach a consensus that the most basic needs are food, 

sanitation, and schooling
17

 (ROCHA, 1997, p.9). 

 

                                                 
16

 "[...] complementa as medidas monetárias da pobreza considerando as sobreposições de privações sofridas por 

pessoas ao mesmo tempo" (PNUD, 2010, s.p. tradução nossa). 

 
17

 Empiricamente, o procedimento consiste em definir o melhor indicador para cada necessidade básica, que 

deve ter em conta as características conhecidas da pobreza em uma determinada sociedade e a disponibilidade de 

dados sobre as condições de vida da população. [...]. A avaliação de como as necessidades básicas estão sendo 

atendidas pode ser tão detalhada quanto a permissão de dados, mas provavelmente é fácil chegar a um consenso 

de que as necessidades mais básicas são alimentos, saneamento e escolaridade. (ROCHA, 1997, p.9, tradução 

nossa). 
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Segundo Alkire (2008), as dimensões a serem avaliadas no cálculo devem ser 

escolhidas a partir de cinco processos, são eles: os dados disponíveis, as suposições 

embasadas na teoria, o consenso público, o processo participativo deliberativo em curso e, por 

fim, as evidências empíricas sobre o que realmente é valorizado pelos indivíduos, aponta 

Silva (2015). A heterogeneidade socioeconômica predominante no mundo leva a crer que 

existem diversos fatores condicionantes à escolha das dimensões, a depender do contexto 

considerado, o que inibe uma padronização da análise da pobreza multidimensional.  

Diante disso, buscou-se teorizar de maneira minimamente consensual um conjunto de 

funcionamentos básicos que deveriam ser realizados por todos os indivíduos, refletindo dessa 

forma o que deve ser enquadrado ao universo de necessidades básicas e capacidades atreladas 

ao desenvolvimento humano (DINIZ, 2009). Em setembro do ano 2000, a ONU e o Banco 

Mundial compilaram dados acerca do progresso das nações, considerando alguns indicadores 

socioeconômicos. A partir da avaliação das condições em que os diferentes países se 

encontravam, foi elaborada uma Declaração do Milênio, assinada por 191 países membros das 

Nações Unidas, na qual constam compromissos assumidos em benefício da adoção de 

estratégias destinadas à melhoria da vida humana, principalmente no que concerne à garantia 

da dignidade aos indivíduos e a mitigação das desigualdades. 

A partir desse documento, foram traçados os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM), no qual estão agregados oito objetivos e vinte e duas metas a serem 

cumpridas em um prazo fixado. As estatísticas referentes aos processos desempenhados na 

busca de atingir os ODM’s são monitoradas pela ONU e apresentadas anualmente. O caráter 

dos resultados indicará se as condições humanas foram melhoradas, ou não, ao longo do 

século. As diretrizes estabelecidas incluem-se na esfera multidimensional de interpretação 

fundamentada na Abordagem das Capacitações, logo, levam em conta a ampliação das 

capacidades como fator impulsionador do nível de bem-estar.  

Partindo desse princípio, o PNUD apresentou em 2003, no “Relatório do 

Desenvolvimento Humano – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: Um pacto entre as 

nações para eliminar a pobreza humana”, um paralelo entre as capacidades a serem 

preconizadas e os objetivos correspondentes que, uma vez cumpridos, efetivamente, gerariam 

oportunidades e permitiria ao individuo colocar em prática as suas escolhas pessoais. O 

Quadro 1, ressalvadas as adaptações realizadas para fins ilustrativos, sintetiza o que foi 

apresentado acerca dessa relação. 

Como já foi visto, a Abordagem das Capacitações atribui ao papel ativo do indivíduo, 

social e politicamente, uma importância crucial no que concerne ao gozo da sua liberdade e 
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consequente desenvolvimento. Entretanto, dentre as capacidades e funcionamentos listados no 

Quadro 1, não é mencionada a ampliação da participação dos indivíduos em decisões acerca 

do seu planejamento de vida e aumento das suas liberdades cívicas e políticas. Ainda assim, o 

mesmo relatório reconhece a participação, a democracia e os direitos humanos como 

elementos importantes da Declaração do Milênio PNUD (2003). 

 

Quadro 1 - Capacidades e condições a serem preconizadas para a promoção do 

desenvolvimento humano e Objetivos do Milênio correspondentes 

  

CAPACIDADES E CONDIÇÕES 

NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

OBJETIVOS DO MILÊNIO 

CORRESPONDENTES 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

IS
   Viver uma vida longa e saudável;  

4-Reduzir a mortalidade na infância 

5- Melhorar a saúde materna 

6-Combater a AIDS, a malária e outras doenças. 

 Ser instruído;  

2-Universalizar a educação primária 

3-Promover a igualdade de gênero 

(especialmente na educação) e capacitar às 

mulheres 
Ter um nível de vida digno e condições para tanto 

(funcionamentos): 
1-Erradicar a fome e a pobreza extrema 

C
O

N
D

IÇ
Õ

E
S

 

E
S

S
E

N
C

IA
IS

 

Sustentabilidade ambiental; 7-Garantir a sustentabilidade ambiental 

Equidade, em particular de gênero; 
3-Promover a igualdade de gênero e capacitar as 

mulheres 

Facilitar o ambiente econômico mundial. 8- Reforçar a parceria entre países ricos e pobres 

Fonte: PNUD, 2003, com adaptações. 

 

Frente à necessidade de estabelecer um parâmetro comum do que seria essencial 

considerar em âmbito geral, para efetuar a mensuração da pobreza em âmbito multifacetado, 

enxergou-se nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio um direcionamento para a 

escolha das dimensões. Dessa forma, o IPM global, formato genuíno do cálculo, passível de 

comparações em âmbito internacional, estima o fenômeno da pobreza a partir de três 

dimensões – educação, abarcando os indicadores anos de escola e comparecimento escolar; 

saúde, que tem como indicadores a taxa de mortalidade infantil e nutrição; e, por fim, a 

dimensão padrão de vida, da qual fazem parte os indicadores de acesso à eletricidade, água 

potável, saneamento, pavimentação, combustível para cozinhar e os ativos da família, como 

demonstrado no Quadro 2.  
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As dimensões são subdivididas e possuem o mesmo peso, correspondente a 1/3. Os 

indicadores pertencentes a cada dimensão também são igualmente ponderados e definidos a 

partir da divisão do peso da dimensão pelo número de variáveis enquadradas em seu cálculo. 

Além disso, são discutidos parâmetros de corte de cada indicador, especificamente, que 

indicam a existência, ou não, de privações. Segundo o PNUD (2010), o índice se concentra 

em domicílios que apresentam múltiplas privações, simultaneamente, de modo que o número 

de carências sofridas determina o quão pobre ele pode ser considerado. Como se pode notar, 

os indicadores utilizados no cálculo, conforme sugestão de Alkire e Foster (2009), foram 

agrupados com base no mesmo raciocínio do IDH.  

 

Quadro 2 - Indicadores selecionados e critérios de privação para o cálculo do IPM 

DIMENSÕES INDICADORES PESOS 

  Educação 1/3 
Frequência escolar 1/6 

Anos de estudo 1/6 

Saúde 

 1/3 

Nutrição 1/6 

Mortalidade infantil 1/6 

 Padrão de Vida 

 1/3 

Combustível para cozinhar 1/18 

Saneamento 1/18 

Água 1/18 

Eletricidade 1/18 

Chão 1/18 

Propriedade de ativos 1/18 

Fonte: Elaboração própria, com base em Alkire e Santos, 2011. 

 

Como explicado por Fahel, Teles e Caminhas (2016), o IPM é operacionalizado a 

partir do produto de dois números. O primeiro deles, originalmente chamado de Headcount 

(H), corresponde à incidência da pobreza em um dado contexto. Essa incidência pode ser 

interpretada como a quantidade de ocorrências de pobreza observadas, sendo então 

representada pelo número de pessoas pobres, mediante a um corte pré-estabelecido, em 

relação à população total, em percentual. O segundo número, o Average (A), consiste em uma 

média ponderada da pontuação de privações vivenciadas por parte dos indivíduos 

multidimensionalmente pobres. Em outras palavras, essa média é referente ao grau de 

carências sofridas pelos pobres. 

O IPM revela a composição da pobreza em um determinado espaço, permitindo assim 

identificar a real necessidade das pessoas menos abastadas. Em continuidade, torna-se 

também um mecanismo para a eficácia das políticas públicas, direcionando o seu alcance e 
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otimizando os recursos empregados em benefício da população. Para uma escala de detalhes 

superior, Alkire e Santos (2010) destacam a possibilidade de decomposição do índice, 

enfatizando o indivíduo e outros agrupamentos da sociedade, bem como desagregar áreas 

geográficas identificando potencialidades e limitações de localidades mais específicas. A 

versatilidade dessa metodologia será tratada no tópico seguinte. 

 

2.2 Aplicação do IPM para o dimensionamento da pobreza em diferentes contextos e 

escalas  

 

A metodologia do IPM, como explanado por Alkire e Santos (2010), apresenta uma 

estrutura flexível, não permanecendo restrita em termos de dimensões, indicadores, níveis de 

corte ou ponderações específicos. Assim, é possível amoldar o cálculo do IPM, de modo a 

adaptá-lo aos mais diversos contextos e espaços, bem como criar novos índices direcionados 

pelo mesmo princípio.  

Gradativamente, diversos países utilizam a metodologia multidimensional para a 

elaboração de medidas nacionais de pobreza, adaptadas ao contexto cultural e político de cada 

localidade, a exemplo do México, Colômbia, Butão e Philipinas (FAHEL; LEITE; TELES, 

2014). Ademais, destaca-se também a ampliação das investigações na seara multidimensional 

focadas em maiores escalas de detalhamento, ou seja, recortes espaciais menores e mais 

específicos. Em outras palavras, cada vez mais, estão sendo desenvolvidas pesquisas e 

adaptações de cálculos para compreender a dinâmica de subdivisões administrativas internas à 

esfera nacional, variando desde recortes regionais, estaduais, municipais, a territórios 

delimitados com base em algum critério particular.  

Além de se configurar como preceito metodológico do projeto de pesquisa no qual o 

presente trabalho está enquadrado, a utilização do Índice de Pobreza Multidimensional como 

direcionador dos resultados desta investigação se deve também à sua interpretação plural e 

capacidade de delinear o perfil da pobreza no contexto onde se aplica. Algumas pesquisas 

desenvolvidas nesse âmbito, rapidamente mencionadas adiante, exemplificam alternativas de 

aplicação da análise multidimensional, associadas não apenas ao IPM, mas também a outros 

índices que fazem jus a esta concepção. 

Para compreender a pobreza no Norte do Brasil referente aos anos 2000 e 2010, Lopes 

(2015) utilizou o Índice de Pobreza Humana Municipal para Região Norte (IPHM-RN), 

fundamentado no Índice de Pobreza Humana (IPH) publicado em 1997 pelo PNUD. Os 

resultados obtidos foram comparados a um índice unidimensional, baseado na renda. Silva 
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(2015), também investigando em nível regional, traçou o perfil da pobreza no Nordeste 

brasileiro, com base em aspectos multidimensionais. Para a operacionalização da pesquisa, 

utilizou a análise fatorial de correspondências múltiplas, com variáveis obtidas a partir da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Como no trabalho mencionado 

anteriormente, foi efetuada uma comparação dos resultados obtidos a indicadores 

unidimensionais, refletindo uma divergência significativa, em decorrência da maior 

abrangência em termos multidimensionais.  

Barden (2009) apresentou uma análise multidimensional referente aos 496 municípios 

do Rio Grande do Sul, embasado nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Para tanto, 

foram utilizados dados secundários correspondentes aos objetivos, coletados em fontes como 

IBGE, Datasus e INEP. Através de técnicas estatísticas multivariadas de análise fatorial via 

componentes principais, foi estruturado o Índice dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (IODM). O trabalho desenvolvido por Wang e Wang (2016) apresenta uma proposta 

de mensuração da pobreza, em âmbito multidimensional, para o município de Hechi, na 

China. O objetivo foi estimar as áreas em condição de miséria, bem como os fatores 

responsáveis por essa condição. Para tanto, os autores construíram um conjunto de 

indicadores de pobreza com características locais, e análise espacial GIS para avaliar os níveis 

de pobreza sob diferentes condições geográficas e socioeconômicas.  

Fundamentando-se nas ideias da Abordagem das Necessidades Humanas Básicas e da 

Abordagem das Capacitações, Lacerda e Neder (2010), desenvolveram uma análise da 

pobreza no Estado da Bahia, quantificada por meio do indicador multidimensional de pobreza 

(IMP). Os resultados demonstram o descompasso entre as áreas rurais e metropolitanas, 

observando o intervalo entre os anos 1995 e 2006. Anos antes, seguindo uma linha de 

raciocínio semelhante, Collado (2004) construiu um indicador de carências básicas para 

encontrar áreas com necessidades básicas insatisfeitas concernentes a infraestrutura e higiene. 

Através de uma análise estatística espacial, o autor detecta os lugares inseridos na área 

metropolitana da Costa Rica onde a pobreza tende a se concentrar. Para sua análise, utilizou 

os dados provenientes do censo demográfico da Costa Rica de 1984 e 2000. 

Prates (2016) mensura a pobreza nos Territórios de Identidade da Bahia, sob a 

perspectiva multidimensional. Consta no estudo a mensuração da pobreza com base no IPM 

calculado a partir de microdados da amostra do censo demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística referentes ao ano de 2010. Identificou-se que a pobreza multifacetada 

se distribui de forma heterogênea entre os territórios baianos, além da presença de clusters de 

pobreza. 
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Respeitando os preceitos do método original do IPM, Araújo e Pessoti (2016) 

desenvolveram um indicador cujo objetivo consistiu em captar a extensão da oferta dos 

serviços de saúde e educação e avaliar a eficiência do atendimento das necessidades básicas 

relacionadas a essas dimensões nos 417 municípios do Estado da Bahia. Trata-se do Indicador 

Municipal de Infraestrutura Social (IMIS), composto por dados municipais vinculados a 

registros administrativos, em decorrência da necessidade de informações de periodicidade 

anual. Foram estabelecidas linhas de corte para cada uma das variáveis do indicador. Essas 

linhas se constituem no limite que diferenciam a condição adequada de atendimento da 

variável da condição de atendimento não satisfatório.  

Ibrahin, Husain, Rahman (2011) aplicaram o IPM para o estudo de um contexto 

peculiar. Adotando viés multidimensional de interpretação, o objetivo geral da pesquisa é 

investigar a relação entre desenvolvimento e a política nacional desempenhada na área. Para 

tanto, o cálculo direciona-se para os alunos da Universiti Teknologi MARA (UiTM), localizada 

em Shah Alam, município da Malásia e visa compreender de que forma a qualidade de vida, 

quantificada a partir dos índices referentes a educação, saúde e padrão de vida, refletem no 

desempenho acadêmico do aluno.  

Observam-se nos trabalhos elencados que a necessidade de compreender contextos 

particulares e específicos tem exigido das pesquisas um nível de mais elevado detalhamento, 

sendo essencial, dessa forma, considerar particularidades do âmbito interno. Essa observação 

decorre do intuito de se analisar informações de modo desagregado, o que comprova a 

inexistência de uma uniformidade de condições em campos de estudo naturalmente marcados 

por disparidades. 

 

2.3 Ferramentas dos sistemas de informações geográficas aplicadas ao mapeamento da 

pobreza 

 

A estrutura produtiva de um território tende a se distribuir espacialmente, conforme as 

suas potencialidades, por sua vez determinadas pela dotação de recursos econômicos, 

ambientais e culturais intrínsecos à área. Nesse sentido, ao considerar uma determinada 

localidade onde coexistem diferentes paisagens, presume-se que suas subdivisões se 

desenvolvem de modo heterogêneo. Assim, em um mesmo espaço, é possível observar, ao 

mesmo tempo, localidades caracterizadas por elevado nível de desenvolvimento, e outras de 

intensa pobreza e forte incidência de privações. Akinyemi (2010, p.2) sublinha que, 
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Location is a powerful determinant of poverty. Spatial patterns of inequality 

between and within countries have become an important focus of the development 

community, and research on patterns of poverty and inequality across districts, 

municipalities, and communities has accelerated over the past decade.
18

  

 

As pesquisas em torno dessa temática buscam elucidar a relação entre pobreza e 

território. Muito tem sido desenvolvido no campo científico a partir de indicadores relativos 

às condições socioeconômicas de maneira agregada, seja em nível nacional, estadual ou 

municipal. Contudo, Chiarini (2008) destaca que existe a possibilidade de transmitir uma 

impressão distorcida, nesse formato, de que as condições internas à área estudada distribuem-

se uniformemente ao longo da sua extensão, quando na verdade existem disparidades 

consideráveis. Essa constatação também foi feita por Deichman (1999, p.2), ao afirmar que 

“as we map indicators for higher resolution administrative units, geographic variability that 

was hidden in the aggregate data becomes apparent
19

”.  

Assim, visando identificar onde a pobreza se concentra e as razões pelas quais isso 

ocorre, faz-se necessária a utilização de indicadores geograficamente desagregados que 

fornecem informações acerca da distribuição espacial desse fenômeno. Como forma de 

demonstração dos resultados, o mapeamento configura-se como uma alternativa, inicialmente 

por ilustrar essa distribuição, além de relacionar as privações ao contexto geográfico e 

ambiental da área, permitindo visualizar sua incidência e magnitude entre repartições 

menores, como por exemplo, distritos, bairros e setores censitários.  

Mediante aos avanços alcançados nos estudos das ciências sociais aplicadas, dentre os 

quais se destacam as análises socioeconômicas, a utilização de mapas geo-referenciados tem 

se tornado cada vez mais comum. Henninger e Snel (2002, p.1) asseveram que “once largely 

the domain of economists and social scientists, poverty maps are now being used by 

policymakers and many non-governmental entities, including civil society groups, academic 

institutions, and private businesses
20

”.  

                                                 
18

A localização é um poderoso determinante da pobreza. Os padrões espaciais de desigualdade entre e dentro dos 

países tornaram-se um foco importante da comunidade de desenvolvimento e a pesquisa sobre padrões de 

pobreza e desigualdade entre os distritos, municípios e comunidades acelerou na última década. Akinyemi (2010, 

p.2, tradução nossa). 
 

19
"À medida que em que mapeamos indicadores para unidades administrativas de maior resolução, a 

variabilidade geográfica que foi escondida nos dados agregados torna-se aparente" Deichman (1999, p.2, 

tradução nossa). 
 

20
“Uma vez que, em grande parte, o domínio dos economistas e cientistas sociais, os mapas de pobreza estão 

agora sendo usados por formuladores de políticas e muitas entidades não governamentais, incluindo grupos da 

sociedade civil, instituições acadêmicas e empresas privadas” Henninger e Snel (2002, p.1, tradução nossa). 
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É de grande valia ressaltar a influência de Charles Booth, destaque nos estudos de 

caráter unidimensional, para o mapeamento da pobreza. Como produtos da sua pesquisa 

intitulada Inquiry into the Life and Labour of the People in London
21

, desenvolvida entre os 

anos de 1886 e 1903, foram construídos por Booth mapas, denominados por ele como “mapas 

de pobreza” que ilustram as condições de vida predominantes nas ruas de Londres. A Figura 1 

apresenta um recorte do mapeamento desenhado por Booth.  

 

Figura 1 – Mapa da Pobreza de parte da cidade de Londres, por Charles Booth  

 
Fonte: Booth (1902). 

 

Para tanto, o autor investigou o padrão de alimentação, vestimenta, privações 

incidentes, bem como as condições de trabalho, a partir da aplicação de questionários aos 

indivíduos, famílias, fábricas, escolas, dentre outros contextos. Assim, construiu o seu banco 

de dados e ilustrou os resultados em um mapa da cidade. Apesar de ser denominado como 

“mapa da pobreza”, o autor retratava as condições de vida em âmbito geral, que prevalecia 

nas ruas observadas.   

Apresentadas as discussões sobre a definição e mensuração da pobreza, bem como o 

diferencial proporcionado pelo mapeamento, cabe destacar alguns estudos que utilizam esse 

conjunto metodológico e os possíveis desdobramentos de uma pesquisa dessa natureza. 

Ressalta-se que cada estudo detém uma metodologia própria, contudo, direcionam-se para um 

mesmo objetivo, demonstrar, a partir da análise espacial, padrões de conglomeração 

geográfica da pobreza. Em outras palavras, buscam identificar a “face” da pobreza.  

                                                 
21 Inquérito sobre a vida e o trabalho do povo em Londres (tradução nossa). 
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O mapa representado na Figura 2, referente ao trabalho desenvolvido por Hentschel et 

al. (2000), representa a pobreza no Equador sob três níveis de resolução, são eles: regional, 

provincial e municipal. Nota-se que, quanto maior a escala de detalhamento, mais intensa a 

pobreza se revela. As áreas são categorizadas em três classes correspondentes à proporção de 

pobreza incidente nas repartições equatorianas. Assim, do tom mais claro ao mais escuro, a 

localidade pode estar enquadrada, respectivamente, ao nível mais brando de pobreza que varia 

entre 30% e 45%, ao moderado, pertencente ao intervalo entre 45% e 60%, e ao nível de 

extrema pobreza, quando a incidência alcança 60% a 75%. 

 

Figura 2 – Pobreza no Equador sob diferentes graus de resolução 

 

Fonte: Hentschel et al. (2000). 

 

Chiarini (2008) comenta que em alguns países latino-americanos, como o Panamá e a 

Guatelama, o aparelho governamental vem providenciando o desenvolvimento de mapas de 

pobreza. No caso do Panamá, em 1999 foi divulgado um informe técnico acerca da 

metodologia necessária para elaborar e analisar mapas. A ferramenta utilizada consiste em 

modelos de regressão lineares expressando o consumo como função de um conjunto de 

variáveis socioeconômicas e regionais. Para a Guatemala, o governo buscou mapear a pobreza 

no país, por meio de indicadores a exemplo do headcount índex, poverty gap index e o índice 

Foster-Greer-Thorbecke (FGT).  

Romero (2006) desenvolveu uma análise espacial da pobreza dos municípios de Minas 

Gerais, utilizando a base de dados referente ao Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM). O autor encontrou evidências acerca da dependência espacial no estado, e 

constatou que a localização geográfica é um determinante da pobreza mineira. O mapeamento 
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realizado nesse trabalho ilustra um comparativo entre os anos de 1991 e 2000, em diversas 

variáveis, dentre as quais se destaca o quesito renda, como demonstrado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Distribuição do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), para o 

quesito Renda, referente aos anos de 1991 e 2000, nos municípios de Minas 

Gerais 

 

 Fonte: Romero (2006). 

 

Visando colaborar com as políticas de planejamento urbano e de desenvolvimento 

social, Borges (2004) realizou um mapeamento da pobreza intra-urbana do município de São 

José dos Campos, em São Paulo. As informações utilizadas foram dos setores censitários do 

Censo Demográfico de 2000, que são as menores unidades de informações agregadas em 

indicadores. A autora avaliou indicadores referentes às condições do domicílio, saneamento, 

educação dentre outros aspectos. De posse das informações, foi composto o mapa da pobreza 

urbana de São José dos Campos, no qual é demonstrado o padrão de segregação sócio-

espacial, apontando as áreas mais abastadas, bem como as localidades que vivenciam um 

elevado nível de pauperização. 

As referências elencadas comprovam a real importância dos mapas de pobreza e os 

benefícios desse recurso. A partir do mapeamento é possível associar as informações oriundas 

do banco de dados a uma base cartográfica, demonstrando de maneira ilustrativa a situação 

vivenciada nas diferentes subdivisões locacionais. Para tanto, o Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) mostra-se uma eficiente ferramenta para o desempenho de uma análise 

espacializada, por possibilitar uma visão localizada do problema. O nível de detalhamento 

preconizado no presente trabalho desenvolve uma observação específica da pobreza em 

âmbito intramunicipal, observando as disparidades entre setores censitários.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Delimitação da área de estudo   

 

O presente trabalho consiste em mais uma etapa do projeto “Dinâmicas territoriais na 

Bahia: um estudo dos territórios de identidade Litoral Sul, Sudoeste Baiano e Portal do 

Sertão”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e 

cadastrado na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). No último estágio desenvolvido, 

as autoras Prates (2016) e Barbosa (2016) apresentaram análises multidimensionais da 

pobreza para os 417 municípios do estado da Bahia, com ênfase na delimitação espacial dos 

Territórios de Identidade como campo de interpretação. As análises realizadas 

fundamentaram-se no cálculo do IPM, efetuado de forma adaptada e utilizando dados 

oriundos do Censo 2010.  

Foram auferidos resultados para cada município, variando entre (0,0) e (1,0), de modo 

que quanto mais próximo de 1, maior o número de privações vivenciadas e mais elevado o 

nível de pobreza. Levando em consideração o Território de Identidade do Sudoeste Baiano, 

alguns valores de IPM se destacaram por se aproximarem dos extremos supramencionados. 

Trata-se dos municípios de Caetanos, cujo IPM foi de (0,239), o maior resultado encontrado 

dentro do território, e Vitória da Conquista que apresentou um IPM de (0,062), sendo esse o 

menor e melhor resultado obtido na área em questão. Essa informação permite afirmar que os 

dois municípios correspondem, respectivamente, ao mais pobre e mais rico do Sudoeste 

Baiano, logo, são compreendidos como objetos deste estudo, em virtude de suas posições 

socioeconômicas dentro do território de identidade do qual fazem parte.  

Afastados por 74 km de distância, os municípios encontram-se localizados em uma 

zona de transição entre dois biomas, zona da mata e caatinga, como consequência, faz-se 

presente uma grande diversidade de características físicas, influenciando o desempenho 

heterogêneo de atividades econômicas, estratégias políticas e questões sociais, em âmbito 

intramunicipal. Em outros termos, acredita-se que os indicadores de pobreza, sob a ótica 
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multidimensional, divergem no interior do território municipal, reflexo das variações das 

características e distribuição espacial dos atributos socioeconômicos e ambientais.   

Assim, busca-se investigar o modo como a pobreza, mensurada através de índices, está 

espacialmente distribuída nos setores censitários
22

, menor recorte intraurbano de dados 

disponível no Brasil, dos municípios baianos de Caetanos e Vitória da Conquista. Para 

atender aos objetivos traçados, o método adotado para o desenvolvimento desse trabalho 

consiste na execução de quatro macroatividades, conforme descritas em sequência. 

 

Figura 4 – Municípios de Caetanos e Vitória da Conquista, localizados no Território de 

Identidade Sudoeste Baiano 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na malha digital dos municípios baianos, disponibilizada por IBGE (2010). 

 

3.2 Procedimentos metodológicos 

 

3.2.1 Organização da Base de Dados dos setores censitários do IBGE 

 

Inicialmente foi adquirida a base de dados a ser utilizada para análise, denominada 

“resultados do universo agregados por setores censitários”, constante no Censo Demográfico 

de 2010. O material, disponível para download no sítio do IBGE, é composto por três 

conjuntos de arquivos. O primeiro deles é a “Base de Informações do Censo Demográfico 

2010”, composta pela documentação do censo, que são informações acerca do recenseamento 

                                                 
22

 O setor censitário consiste na “unidade territorial estabelecida para fins de controle cadastral, formado por área 

contínua, situada em um único quadro urbano ou rural, com dimensão e número de domicílios que permitam o 

levantamento por um recenseador” (IBGE, 2010, s.p.). 

74 km 
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executado, a exemplo da descrição de suas etapas e a interpretação das variáveis utilizadas no 

questionário aplicado pelo IBGE. O segundo conjunto compreende 26 planilhas em Excel, 

organizadas por Unidades da Federação, nas quais estão elencados os resultados obtidos dos 

indicadores de cada setor censitário, tanto em nível de domicílios quanto de pessoas. Por fim, 

no terceiro conjunto inclui-se o arquivo shapefile dos municípios, identificado como “malha 

censitária”, onde se figura a representação geográfica dos setores censitários agregados. 

Os setores censitários podem ser identificados nas planilhas a partir de seus 

respectivos códigos ordenados na coluna inicial. Dados relativos à localização geográfica e 

situação (rural ou urbana) de cada setor encontram-se nas colunas posteriores, por sua vez, 

sucedidas por campos onde estão explanados os resultados das variáveis concernentes às 

características de domicílios e pessoas. Tendo em vista o direcionamento da pesquisa para os 

municípios de Caetanos e Vitória da Conquista, faz-se necessária uma filtragem dos 

elementos, de modo a extrair da planilha referente ao estado da Bahia apenas informações 

pertinentes às áreas estudadas, dando então origem a duas novas planilhas, uma para cada 

município.  

 

3.2.2 Seleção das variáveis para o cálculo do IPM 

 

Os indicadores foram escolhidos com base nos trabalhos de Prates (2016) e Barbosa 

(2016), que calcularam o IPM em nível municipal para o estado da Bahia. Foi desenvolvida, 

nessas pesquisas, uma adaptação do índice que, por sua vez, fundamenta-se nos oito Objetivos 

do Milênio, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Utilizaram-se para o 

índice desses trabalhos três dimensões e dez indicadores, organizados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Dimensões e Indicadores utilizados para o cálculo do IPM nos trabalhos de Prates 

(2016) e Barbosa (2016) 

Fonte: Elaboração própria, com base em Prates (2016) e Barbosa (2016). 

 

 DIMENSÕES INDICADORES 

Educação 
Anos de escolaridade 

Frequência escolar 

Padrão de vida 

Acesso à eletricidade 

Abastecimento de água 

Saneamento 

Material predominante nas paredes 

Coleta de lixo 

Ativos da família 

Saúde 
Mortalidade infantil 

Capacidade monetária de se alimentar 
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Após consulta à documentação do censo para identificação dos códigos das variáveis e 

respectivas localizações nas planilhas disponíveis, foram então selecionados indicadores 

compatíveis com a adaptação supramencionada. Nesse sentido, foram utilizadas variáveis 

correspondentes ao acesso a serviços elementares e ao atendimento de necessidades básicas. 

Como exposto no Quadro 4, alguns dos indicadores fornecidos pelo painel do IBGE em 

âmbito setorial são similares ou adaptáveis às aplicadas em esfera municipal, conforme Prates 

(2016) e Barbosa (2016). Entretanto, pela ausência de determinados indicadores desse banco 

de dados, fizeram-se necessárias algumas substituições.  

 

Quadro 4 – Indicadores selecionados e critérios de privação para a análise da pobreza nos 

setores censitários de Caetanos e Vitória da Conquista – Bahia 

DIMENSÃO INDICADOR CRITÉRIO DE PRIVAÇÃO PESO 

Educação Pessoas não alfabetizadas 
Pessoas não alfabetizadas com idade superior a  
oito anos completos. 

1/3 

Padrão de vida 

Abastecimento de água 
Ausência de água proveniente de rede geral no 

domicílio; 
1/15 

Esgotamento Sanitário 
Ausência de rede de coleta de esgoto por uma 

rede geral, conectada ao sanitário no domicílio; 
1/15 

Destino do lixo Ausência da coleta de lixo domiciliar; 1/15 

Eletricidade Ausência de energia elétrica no domicílio; 1/15 

Capacidade de aquisição de 

ativos 

Pessoas cuja renda mensal é inferior a 1 salário 

mínimo da época; 
1/15 

Saúde 
Capacidade monetária de se 

alimentar 

Pessoas cuja renda mensal não ultrapassa 1/2 do 

salário mínimo da época. 
1/3 

Fonte: Elaboração própria, conforme informações dispostas no Painel do Censo 2010 – IBGE. 

 

As dimensões, em particular, correspondem à terça parte do valor total do IPM, ao 

passo em que os indicadores enquadrados em cada dimensão são igualmente ponderados. A 

dimensão educação é composta por apenas um indicador, cujo peso será 1/3, isto é, o peso 

absoluto da dimensão, o mesmo ocorre com a dimensão saúde. A dimensão padrão de vida, 

por sua vez, conta com cinco indicadores, aos quais são atribuídos os pesos 1/15. Para captar 

o nível das privações sofridas nos diferentes setores censitários de Caetanos e Vitória da 

Conquista, bem como suas possíveis razões, estabeleceram-se “critérios de privação” para 

cada indicador. Esses critérios constituem limites que diferenciam a condição adequada de 

atendimento da não adequada.  

Com relação ao indicador de pessoas não alfabetizadas, a privação decorre da 

identificação de habitantes dentro do setor que possuem idade superior a oito anos e que, 

contudo, não foram alfabetizados. Essa faixa etária mínima foi estabelecida com base no 

Decreto nº 6.094, do dia 24 de abril de 2007, o qual trata da implementação do Plano de 
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Metas Compromisso Todos pela Educação, em seu Inciso 2º do Art. 2º que traça a meta de 

“alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por 

exame periódico específico”.  O IBGE reconhece como alfabetizado, o indivíduo capaz de ler 

e escrever um bilhete simples no idioma que conhece. O contrário diz respeito ao indivíduo 

que aprendeu a ler e escrever, contudo esqueceu, por ter passado por um processo de 

alfabetização que não se consolidou, de fato, sendo então considerado analfabeto.  

Os quesitos observados na dimensão padrão de vida abarcam desde fatores estruturais 

ao poder de compra dos indivíduos. O primeiro indicador diz respeito ao abastecimento de 

água dos domicílios, para o qual se configuram como situações de privação todas as formas 

de abastecimento que diferem do sistema de canalização oriundo da rede geral de distribuição, 

são elas: poço ou nascente dentro da propriedade, armazenamento de água de chuva em 

cisterna ou caixa de cimento, e a categoria denominada pelo IBGE como “outras formas”, da 

qual fazem parte: poço ou nascente fora da propriedade, uso de carro-pipa, água da chuva 

armazenada de outra forma, rio, açude, lago ou igarapé ou ainda, alguma outra forma de 

abastecimento de água diferente das supramencionadas.  

A segunda variável observada nessa dimensão é o tipo de esgotamento sanitário 

predominante nas áreas consideradas, fator essencial para avaliar o nível de saneamento 

básico. Neste aspecto, objetiva-se detectar, dentro dos dados disponíveis, residências com 

banheiro de uso exclusivo dos moradores (ou sanitário), acompanhados de algum dos 

seguintes esgotamentos sanitários: via fossa séptica, via fossa rudimentar, via vala, via rio, 

lago ou mar, ou presença de sanitário e esgotamento via outro escoadouro, bem como 

domicílios particulares permanentes sem banheiro de uso exclusivo dos moradores e nem 

sanitário.  

A privação vinculada ao destino do lixo remete à ausência da devida coleta de 

descartes nos domicílios, realizada pelo serviço de limpeza de forma direta ou indireta. Como 

alternativas para descarte, os moradores adotam medidas como a queima ou o enterro do lixo 

do domicílio no terreno ou propriedade em que está localizado, optam pelo descarte do lixo 

em terreno baldio ou logradouro público, bem como em rios e lagos, além de outros destinos 

diferentes dos que foram aqui discriminados. As alternativas supramencionadas são 

consideradas como privações vivenciadas pelos moradores. Nesse sentido, é importante 

ressaltar a estreita relação entre a ausência da coleta e o comprometimento da saúde dos 

moradores, bem como de segurança dentre outras esferas do bem-estar que são, 

inevitavelmente, afetadas. 
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A existência de energia elétrica nos domicílios é mais uma variável pertencente à 

dimensão em questão. Trata-se de um serviço público de alta necessidade que, além de 

auxiliar no acesso a serviços como saúde, saneamento básico e educação, colabora com a 

elevação da produtividade e consequente movimentação econômica, em âmbito urbano e 

rural. Apesar da ampliação significativa do seu alcance na última década, algumas áreas dos 

municípios estudados ainda não desfrutam dessa tecnologia, levantando dessa forma, um 

alerta de privação a ser considerado para o cálculo do IPM.  

Ainda na dimensão padrão de vida, foi considerada a posse de bens de consumo 

duráveis por parte das famílias, representada pelo indicador “ativos” na sistemática de Alkire 

e Foster (2007), e denominada capacidade de aquisição de ativos na metodologia utilizada no 

presente trabalho. Entretanto, os dados por setor censitário não disponibilizam essa 

informação, fazendo-se necessária a utilização de uma variável proxy. Desse modo, foram 

considerados como privados, nesse aspecto, indivíduos cuja renda mensal é inferior a 1 salário 

mínimo da época, importância equivalente a R$510,00. O predicado para essa interpretação 

consiste no fato de o salário mínimo ser suficiente para suprir necessidades básicas, não dando 

espaço para a aquisição de bens de consumo duráveis que ultrapassem o mínimo necessário. 

Reconhece-se a limitação por essa opção, mas essa foi a que apresentou maior aderência 

dentro dessa dimensão. 

A avaliação da dimensão saúde também foi referenciada em uma variável proxy, a 

capacidade monetária de se alimentar. Essa adaptação decorreu de limitações intrínsecas à 

base de dados dos setores censitários. A variável em questão apoia-se no rendimento per 

capita mensal e utiliza como elemento norteador do parâmetro de corte o custo da Cesta 

Básica Alimentar
23

, que se trata do conjunto de produtos alimentícios essenciais, suficientes 

para a manutenção do sustento familiar mensal. 

A partir da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), é possível 

acompanhar mensalmente a evolução do custo da cesta básica nas capitais brasileiras. Existem 

também pesquisas isoladas que calculam o custo da cesta em localidades específicas, a 

                                                 
23

 A concepção de Cesta Básica Alimentar proveio do Decreto Lei nº. 399, de 30 de abril de 1938, Art. 2º, que 

instituiu o salário mínimo como “remuneração mínima devida a todo trabalhador adulto, sem distinção de sexo, 

por dia normal de serviço e capaz de satisfazer, em determinada época, na região do país, as suas necessidades 

normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte”. A partir desse decreto, passou-se a 

estabelecer valores mínimos de salários a serem pagos aos trabalhadores das diferentes regiões do país, tendo 

como referencial o valor da cesta básica alimentar ajustado para uma família constituída por 2 adultos e 2 

crianças (ou três adultos), levando em conta demais itens de despesa, a exemplo de: educação, saúde, transporte, 

vestuário, conforme procedimento adotado pelo DIEESE (CEPES, 2017, p.6). 
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exemplo do Programa de Extensão Indicadores Econômicos, da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), que observa as oscilações mensais do preço da cesta no município 

de Vitória da Conquista, desde o ano de 2014.  

Diante da ausência de dados referentes à cesta alimentar conquistense para o ano de 

2010, foi feita uma estimativa a partir das informações mais recentes disponíveis para o 

município, e dados dispostos em série histórica da capital Salvador, tendo em vista a obtenção 

do valor médio da cesta básica em 2010, para Vitória da Conquista. Por meio de um cálculo 

de proporção, foi encontrado o valor de R$182,39, parâmetro adotado também para Caetanos, 

devido à ausência de dados dessa natureza para esse município.  

 Com base nessa definição, pressupõe-se que o indivíduo cujo rendimento mensal é 

inferior ao valor de R$182,39 da cesta básica, é acometido pela privação da capacidade 

monetária de se alimentar. Entretanto, para os setores censitários, as informações pertinentes 

ao nível de rendimento mensal são distribuídas em faixas de salário que não contemplam 

exatamente esse valor, como exposto na Tabela 1. 

Tabela 1- Faixas salariais e respectivos valores (em R$), conforme categorização do IBGE 

para os setores censitários 

FAIXAS SALARIAIS 
FRAÇÃO DO SALÁRIO 

MÍNIMO 
INTERVALOS (EM R$) 

Faixa 1 Até 1/8 Até R$63,75 

Faixa 2 1/8 a ¼ R$63,75 a R$127,50 

Faixa 3 1/4 a ½ R$127,51 a R$255,00 

Faixa 4 1/2 a 1 R$255,01 a R$510,00 
 

 

        Fonte: Elaboração própria, conforme informações dispostas no Painel do Censo 2010 – IBGE. 

 

  

A princípio, seriam considerados em condição de privação, indivíduos enquadrados 

nas faixas salariais 1 e 2, cuja remuneração mensal máxima é de R$127,50, valor inferior ao 

parâmetro definido para a cesta básica. A faixa 3, por sua vez, abarca indivíduos cuja renda 

varia entre R$127,51 e R$255,00, sendo o valor da cesta básica intermediário em relação aos 

extremos da faixa. Diante da impossibilidade de dissociar os intervalos das faixas salariais, 

optou-se por incluir na situação de privação da capacidade monetária de se alimentar todos os 

indivíduos que apresentaram rendimento mensal inferior a R$255,00, o equivalente a até ½ 

salário mínimo da época, sendo esse o novo parâmetro de corte do indicador.  
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3.3 Cálculo do IPM 

 

Os dados utilizados para a modelagem do IPM, neste estudo, provêm dos setores 

censitários do IBGE e apresentam, em sua versão bruta, informações de caráter descritivo, 

bem como referências acerca das condições de vida disponíveis nos recortes intramunicipais. 

A interpretação dos dados contidos nessa base permite compreender as diferentes formas de 

suprimento de necessidades básicas e o número de domicílios e pessoas, enquadradas nas 

alternativas discriminadas. Trata-se de dados acessíveis, contudo foram necessários alguns 

ajustes para que o índice calculado se aproximasse ao máximo do IPM original. 

Inicialmente, foram agrupadas as privações relativas de cada indicador, por meio da 

soma das frequências observadas nas variáveis correspondentes às formas de atendimento 

inadequado das necessidades em questão. Obtiveram-se, dessa forma, valores unificados 

correspondentes ao total de privações identificadas nos diferentes indicadores. O IPM em seu 

formato genuíno leva em consideração pessoas multidimensionalmente pobres, assim, uma 

vez constatado que dentre os indicadores em análise, coexistem resultados em nível de 

domicílios e de pessoas, fez-se necessário um segundo ajuste, visando padronizar a unidade 

das informações. Conforme nota metodológica de Alkire et al. (2011, p.3),  

 

The MPI identifies each person as deprived or not deprived using any available 

information for household members. The MPI then aggregates across all poor 

people. This approach is followed in large part because of data constraints, and in 

part because it has a clear logic. Some variables reflect the sharing which occurs 

among household members – for example when educated household members read 

for others. Other variables such as sanitation or electricity are usually common 

across household members. In terms of data constraints, large scale internationally 

comparable surveys do not have individual-level information for all indicators in the 

MPI where this might be relevant – such as malnutrition. For example, if any 

household member for whom data exists is malnourished, all household members 

are considered deprived in nutrition.
24

  

 

Assim, considerando tal premissa, foi efetuado o cálculo da densidade domiciliar dos 

setores censitários, de modo a obter uma estimativa da média de moradores por domicílio. 

Posteriormente, multiplicou-se a densidade pelo número de domicílios privados, chegando ao 

                                                 
24

 O IPM identifica cada pessoa como privada, ou não, usando qualquer informação disponível para os membros 

da família. O IPM então agrega todas as pessoas pobres. Esta abordagem é seguida, em grande parte, por 

restrições de dados, e em parte porque tem uma lógica clara. Algumas variáveis refletem a partilha entre os 

membros da família - por exemplo, quando os membros da família educados/alfabetizados lêem para os outros. 

Outras variáveis como saneamento ou eletricidade são, geralmente, comuns entre os membros da família. Em 

termos de restrições de dados, os inquéritos de larga escala internacionalmente comparáveis não dispõem de 

informação de nível individual para todos os indicadores no IPM onde isso pode ser relevante - como a 

desnutrição. Por exemplo, se qualquer membro da família é desnutrido, todos os membros da família são 

considerados privados na nutrição (ALKIRE et al, 2011, p.3, tradução nossa). 
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produto referente à quantidade de indivíduos privados nos aspectos observados, 

discriminadamente. Concluídos os ajustes prévios, partiu-se para o cálculo do IPM, por sua 

vez constituído de duas etapas, a identificação de quem é pobre e a agregação de pessoas que 

vivenciam essa condição. 

 

3.3.1 Identificação dos pobres 

 

A cada indivíduo é conferida uma pontuação      determinada pela quantidade de 

privações vivenciadas no domicílio em que reside, ou seja, caso o domicílio seja privado em n 

indicadores, todos os seus moradores também o são. Para cada indicador que apresenta 

privação, o indivíduo recebe um valor i igual a 1 (um). Alternativamente, caso não seja 

acusada a privação, atribui-se o valor i igual a 0 (zero). Os pesos (w) dos indicadores também 

são considerados no cálculo da pontuação e definidos com base no raciocínio em sequência. O 

IPM compõe-se de três dimensões, às quais são atribuídas uma mesma importância dentro do 

indicador e um mesmo peso equivalente a 1/3 ou (0,33). Esse valor, ao ser fracionado pela 

quantidade de indicadores abarcados na dimensão, fornece o peso de cada um deles, por 

exemplo, a dimensão padrão de vida tem o seu peso de 1/3 distribuído entre os cinco 

indicadores que agrega, logo o peso de cada indicador corresponde a 1/15, (1/3÷5). 

Algebricamente, a fase inicial descrita pode ser operacionalizada da seguinte forma: 

 

                                                                    (1) 

 

Conforme a equação (1), o     corresponde à pontuação de pobreza atribuída ao 

indivíduo que, por sua vez, é o somatório dos produtos de  , o peso do indicador, e  , que 

aponta a existência (   ) ou não (   ) de privação no indicador.  

Auferida a pontuação, aplica-se o corte da pobreza. Para tanto, compara-se a 

pontuação de privação a um valor k que, por sua vez, representa um limite de privação. Desse 

modo, caso a soma ponderada das privações    ) seja igual ou superior ao valor k, então o 

indivíduo será considerado multidimensionalmente pobre. Na metodologia de Alkire e Foster 

(2007), o valor atribuído a k, para o cálculo do IPM Global, corresponde a 1/3, ou seja, a 

privação total vivenciada por determinada indivíduo tem de ser igual ou maior do que 1/3 dos 

indicadores ponderados para que ele seja considerado pobre em âmbito multidimensional. 

Operacionalmente, se     , então existe pobreza multidimensional. Alternativamente, um    
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inferior a k aponta que o individuo não se enquadra nessa realidade, obtendo assim uma 

pontuação igual a 0 (zero).  

 

3.3.2 Agregação 

 

Como explicado por Fahel, Teles e Caminhas (2016), o IPM é operacionalizado a 

partir do produto de dois números. O primeiro deles corresponde à incidência da pobreza em 

um dado contexto, originalmente chamada de Headcount (  . Trata-se da proporção de 

pobres multidimensionais (  , em relação ao total de moradores da área considerada (  . Esse 

valor permite estimar a porção da população carente e privada do acesso a serviços 

elementares e é representado algebricamente pela equação (2): 

                                                           
 

 
                                                                                    

O segundo número, traduzido do termo original Average (A), diz respeito à 

intensidade da pobreza, que consiste em uma média ponderada da pontuação de privações 

vivenciadas pelos indivíduos multidimensionalmente pobres (  . Em outras palavras, essa 

média se refere ao grau de carências sofridas pelos já identificados como pobres. 

Algebricamente, a média ponderada das pontuações de privação referente ao total de 

indicadores é dividida pelo total de pessoas pobres, multidimensionalmente, resultando: 

        
    

  
      

 
                                                                        

O cálculo do Índice de Pobreza Multidimensional refletirá o produto dos resultados 

pertinentes aos níveis de incidência e intensidade da pobreza, encontrados por setor, como 

demonstrado pela equação (4): 

                                                                                     

 O valor obtido será julgado a partir de uma classificação comum às duas unidades 

municipais, tomando como referencial os mesmos critérios de Alkire e Foster (2011), que irão 

expressar os diferentes níveis de carência que acometem cada repartição representada pelos 

setores censitários. Destaca-se que o mesmo raciocínio será aplicado separadamente para os 

valores de intensidade e incidência das privações. 
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3.4 Análise da distribuição espacial do IPM, considerando as características geográficas 

locais 

 

Para analisar as disparidades intrassetoriais relativas aos municípios de Caetanos e 

Vitória da Conquista, foi empregada uma metodologia que permita expressar a diferenciação 

socioeconômica municipal espacialmente, possibilitando visualizar a distribuição das áreas 

pobres e avaliar se existe um padrão de ordenamento, ou se essas localidades se distribuem 

aleatoriamente. De acordo com o Banco Mundial, esse objetivo pode ser alcançado através da 

apropriação do uso de mapas no estudo, como segue: 

 
The analysis of poverty, its determinants and poverty-reducing interventions 

therefore requires a focus on poverty information that is further geographically 

disaggregated. In addition, poverty and inequality are multidimensional – 

consumption and income, education, health, opportunities, voice, etc. – and have 

multiple determinants – geographic and agroclimatic factors, services, 

infrastructure, etc. The plotting of such information on maps – poverty mapping – is 

useful to display information on the spatial distribution of welfare and its 

determinants. It is also useful to display simultaneously different dimensions of 

poverty and/or its determinants. (World Bank, 2004, p.1)
25

. 

 

Assevera-se que a desagregação das informações e associação dos dados aos 

respectivos recortes geográficos confere a analise uma fotografia geral das disparidades 

internas ao município, como também uma visão localizada das deficiências vivenciadas por 

cada setor censitário, esclarecendo a relação prevalecente entre pobreza e território, ao passo 

em que demonstra a sua incidência e magnitude no espaço. Chiarini (2008) concorda com 

esse método ao afirmar que 

 

A utilização desses mapas tem sido importante não somente para prover figuras 

elucidativas mostrando onde os pobres estão, mas por servir como instrumento 

capaz de capturar a heterogeneidade dentro de uma determinada região (CHIARINI, 

2008, p.70). 

 

Dessa forma é possível analisar espacialização da pobreza nos locais considerados, 

identificando tendências de distribuição nos territórios em questão. Para tanto são utilizadas, 

em ambiente de SIG, ferramentas de classificação básica, considerando a proporção de 

indivíduos ou domicílios que vivenciam a privação, em relação à totalidade, e também a 

                                                 
25A análise da pobreza, dos seus determinantes e das intervenções de redução da pobreza requer, por  

conseguinte, um enfoque na informação sobre a pobreza que é ainda desagregada geograficamente. Além disso, 

a pobreza ea desigualdade são multidimensionais - consumo e renda, educação, saúde, oportunidades, voz, etc. - 

e têm múltiplos determinantes - fatores geográficos e agroclimáticos, serviços, infra-estrutura, etc. - é útil para 

exibir informações sobre a distribuição espacial do bem-estar e seus determinantes. Também é útil exibir 

simultaneamente diferentes dimensões da pobreza e / ou seus determinantes. (World Bank, 2004, p.1, texto 

original). 
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quantidade média de privações observadas, no tocante ao número de pobres identificados. O 

IPM auferido é expresso por mapas que revelam a predominância de tendências específicas. 

O Fluxograma 1 é a representação esquemática do processo aplicado no presente 

trabalho. Cada etapa é descrita de maneira sintetizada e também são demonstradas as ligações  

existentes entre as etapas desenvolvidas.  

 

 

   Fluxograma 1 - Etapas metodológicas para a realização do presente trabalho 

          
 

Fonte: Elaboração própria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Cálculo do IPM por setores censitários Aquisição da base de dados dos setores 

censitários referente ao Censo 2010, no sítio 

do IBGE. 

Documentação do Censo 

2010 com descrição do 

questionário. 

Malha censitária: shapefile 

dos municípios, com a 

representação geográfica. 

Dados dos setores 

censitários, em nível de 

domicílios e pessoas. 

 

Filtragem dos dados dos 

municípios de Caetanos e 

Vitória da Conquista. 

Identificação das privações 

nos setores de cada 

município. 

Seleção das variáveis compatíveis 

com a adaptação do cálculo do IPM 

de Alkire e Foster (2007). 

Cálculo do IPM por setores censitários. 

Análise da distribuição do IPM nos 

setores censitários dos municípios. 

 

Construção dos mapas, com os 

resultados obtidos para cada setor. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Aspectos socioeconômicos dos municípios de Caetanos e Vitória da Conquista 

 

No ano de 2010, os 27 Territórios de Identidade do Estado da Bahia foram 

reconhecidos como divisão territorial oficial para fins de planejamento governamental. Essa 

compartimentação apoia-se em fatores geográficos, socioeconômicos e culturais envolvidos 

na construção histórica do espaço por parte da população e das relações estabelecidas, 

conforme referido no Decreto nº 12.354 de 25 de agosto de 2010, Art. 1º, Inciso 1º. A 

definição dos Territórios de Identidade decorreu da necessidade de identificar o que deveria 

ser priorizado para um melhor direcionamento das políticas públicas, no que diz respeito às 

particularidades locais, visando proporcionar um desenvolvimento equilibrado e condizente 

com diferentes contextos, Blatt e Gondim (2013). 

O objetivo principal dessa estratégia consistiu em mitigar as disparidades presentes no 

cenário baiano, promovendo o desenvolvimento de modo desconcentrado, participativo e 

apoiado em potencialidades locais. Entretanto, a experiência empírica evidencia a existência 

de fatores externos que condicionam a efetivação desse planejamento. Ocorre que, em virtude 

de diversos fenômenos de ordem social, política e econômica, as estratégias adotadas pelas 

esferas públicas e privadas implicam resultados desiguais sobre os municípios ou ainda, sobre 

os setores censitários e até mesmo indivíduos, quando analisada a realidade intramunicipal. 

Manifesta-se, diante disso, a possibilidade de obter resultados inesperados e opostos à 

proposta inicial de redução da desigualdade desencadeando, por exemplo, a acentuação das 

limitações já existentes, suscitando novos desequilíbrios entre as localidades. Desse modo, a 

intensa heterogeneidade do Estado da Bahia se faz presente nas mais diversas escalas de 

observação, sendo também destaque dentro do Território de Identidade Sudoeste Baiano. 

Nesse contexto, apresentam-se em maior evidência os municípios de Caetanos e Vitória da 

Conquista, inseridos nesse recorte, por se posicionarem como extremos opostos, quando 

considerados os aspectos multidimensionais de análise. 
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O município de Caetanos foi fundado ao final da década de 1980, pela Lei Estadual nº 

4.827 de 31/01/1989. Caracteriza-se pelo clima semiárido e faz divisa com os municípios de 

Anagé, Aracatu, Bom Jesus da Serra, Mirante e Tanhaçu. A localidade detém uma área de 

877,7 km², SEI (2016). A população composta por 13.639 habitantes, no ano de 2010, 

distribui-se ao longo de dezessete setores censitários, representados na Figura 5. Os setores 

urbanos contam com aproximadamente 3.290 moradores, enquanto os rurais abarcam a 

grande maioria da população, cerca de 10.348 moradores (Censo, 2010). Em resumo, trata-se 

de um município cujo grau de urbanização aproxima-se de 24%. 

  

Figura 5 - Setores Censitários do município de Caetanos-Bahia e sua distribuição em 

Rural e Urbano, ano de 2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

As atividades econômicas do município apoiam-se, principalmente, no terceiro setor, 

como demonstrado na Tabela 2. A série iniciada em 2000, intervalada em 2005 e finalizada 

no ano de 2010 permite observar uma tendência de crescimento do valor adicionado ao 

Produto Interno Bruto (PIB) do município, em virtude do setor de comércio e serviços, sendo 

essa a principal fonte da riqueza produzida em Caetanos. Em síntese, o município teve o seu 

PIB mais do que duplicado no período considerado. Constata-se na mesma tabela o tímido 
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avanço da atividade industrial no mesmo período e um simples aumento no setor primário de 

atividade agropecuária, sendo esse o de menor representatividade quanto à mercadoria e 

serviços produzidos internamente.  

 

Tabela 2 – Produto Interno Bruto (a preços constantes de 2002, em 1.000R$ e em percentual 

equivalente) do município de Caetanos - Bahia, para os anos 2000, 2005 e 2010 

SETOR DE ATIVIDADE 2000 % 2005 % 2010 % 

AGROPECUÁRIA 1.814 16% 2.706 12% 2.984 8% 

INDÚSTRIA 1.272 11% 2.623 12% 4.764 12% 

SERVIÇOS 8.107 71% 15.981 74% 30.249 78% 

IMPOSTOS-SUBSÍDIOS 156 1% 400 2% 966 2% 

PIB 11.348  21.710  38.962  

 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 

Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.  

Nota: Os dados da série encerrada (1999 a 2012) têm como referência o ano de 2002. 

 

No aspecto econômico, leva-se em consideração, nessa análise prévia, a variável renda 

como critério de avaliação. Conforme dados apresentados pelo Atlas Brasil (2013), entre os 

anos 2000 e 2010, a renda per capita média do município de Caetanos evoluiu de R$129,49 

para R$224,38. Ademais, é procedente analisar o nível de desigualdade no município. Para 

tanto, utiliza-se o Índice de Gini, cujo resultado varia numericamente entre 0 e 1. Quanto mais 

próximo de 0, menor a disparidade de renda entre os mais ricos e mais pobres, 

alternativamente, quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade, o que quer dizer que a 

renda se concentra na mão de poucas pessoas. Os números obtidos em Atlas Brasil (2013) 

para Caetanos nos anos de 2000 e 2010 foram, respectivamente, (0,59) e (0,50), o que 

comprova uma tímida evolução refletida em uma pequena redução da desigualdade no 

município. 

Aproximando-se da análise multidimensional, foi considerado o resultado do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) pertinente ao município de Caetanos, no ano 

de 2010. Conforme publicado pelo PNUD, os resultados encontrados para os componentes do 

índice na localidade em questão, discriminadamente foram: longevidade (0,725), renda 

(0,536) e educação, (0,409). O resultado final, portanto, correspondente a uma média dos 

valores encontrados, foi de (0,542), o que enquadra o município na faixa de Desenvolvimento 
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. No ranking dos 5570 municípios brasileiros, Caetanos aparece em 5293º 

colocação, o que comprova o posicionamento preocupante do município em relação ao seu 

nível de desenvolvimento. 

No outro extremo deste estudo, destaca-se o município de Vitória da Conquista, 

originado a partir da Lei Provincial nº 124 de 19/05/1840. Comumente chamado de 

“Conquista”, o município representado na Figura 6, caracteriza-se pelo clima úmido a seco e 

detém uma área total de 3.704,0 km². Como municípios limítrofes encontram-se Anagé, Barra 

do Choça, Belo Campo, Cândido Sales, Encruzilhada, Itambé, Ribeirão do Largo e Planalto. 

No quesito demográfico, Conquista é o 3º município da Bahia em termos de população, 

contando, no ano de 2010, com 306.033 habitantes, dos quais 273.932 domiciliados em área 

urbana e 32.101 residindo em área rural. O grau de urbanização do município é de 

aproximadamente 90% (Censo, 2010). 

 

Figura 6 – Setores Censitários do município de Vitória da Conquista-BA e sua 

distribuição em Rural e Urbano, ano de 2010 

Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

                                                 
26

 O IDHM varia de zero até 1, sendo considerado muito alto de 0,800 a 1; alto de 0,700 a 0,799; médio de 0,600 

a 0,699; baixo de 0,500 a 0,599 e muito baixo de 0,000 a 0,499.  
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A economia do município de Vitória da Conquista tem sua base nas atividades do 

terceiro setor, apoiada no comércio e serviços. Apesar de conhecida pelo desempenho da 

atividade agropecuária, em virtude das lavouras de café, a composição do PIB por parte do 

setor primário não é tão representativa, quando comparada aos demais setores. Conforme a 

Tabela 3, também fica clara a evolução do setor industrial principalmente entre os anos 2005 

e 2010.  

 

Tabela 3 – Produto Interno Bruto (a preços constantes de 2002, em 1.000R$ e em percentual 

equivalente) do município de Vitória da Conquista - Bahia, para os anos 2000, 2005 

e 2010 

SETOR DE ATIVIDADE 2000 % 2005 % 2010 % 

AGROPECUÁRIA 28.503 4% 66.682 4% 78.856 2% 

INDÚSTRIA 102.704 13% 217.698 12% 551.200 16% 

SERVIÇOS 532.790 69% 1.232.137 69% 2.383.239 68% 

IMPOSTOS-SUBSÍDIOS 110.337 14% 279.751 16% 477.780 14% 

PIB 774.336  1.796.270  3.491.076  

 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 

Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.  

Nota: Os dados da série encerrada (1999 a 2012) têm como referência o ano de 2002. 

 

A esfera de rendimentos da população conquistense apresentou resultados ascendentes 

ao longo da última década. A renda média per capita do município evoluiu de R$410,96, em 

2000, para R$555,66, em 2010, como aponta Atlas Brasil (2013). De acordo com a mesma 

fonte, ocorreu redução na proporção de pobres no município, ou seja, indivíduos cuja renda 

domiciliar per capita é inferior a R$140,00 (a preços de agosto de 2010). O percentual 

referente a esse recorte populacional decaiu de 36,36%, em 2000, e para 18,07%, em 2010. 

Esse resultado também foi refletido no Índice de Gini, que indicou a redução da desigualdade 

de renda ao longo da década de 2000. O índice de (0,62) em 2000 evoluiu para (0,55) no ano 

de 2010.  

De acordo com informações da mesma fonte, Atlas Brasil (2013), os resultados dos 

componentes do IDHM para o município de Vitória da Conquista foram (0,681) no quesito 

renda, (0,788) considerando a longevidade e, por fim, (0,581) para o aspecto educação. O 

IDHM, portanto, situou-se em (0,678) para o ano de 2010, valor enquadrado na faixa de 

Desenvolvimento Humano Médio. A título de comparação, o IDHM do estado da Bahia foi de 

(0,660), enquanto para o Brasil foi de (0,727). Dentre os 5570 municípios do país, Vitória da 

Conquista encontra-se em 2481º colocação, considerando o ano de 2010. A Figura 7 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/vitoria-da-conquista_ba
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demonstra a evolução do IDHM ao longo de duas décadas para os municípios aqui estudados, 

em comparação aos resultados auferidos em nível estadual e nacional. Nota-se a evolução 

ocorrida nas quatro esferas de observação, entretanto, em intensidades distintas. Ainda assim, 

os municípios de Caetanos e Conquista, bem como o estado da Bahia apresentaram resultados 

inferiores à média nacional.  

 

Figura 7 – Evolução do IDHM nos municípios de Caetanos e Vitória da Conquista, no 

estado da Bahia e no Brasil, ao longo de duas décadas 

 
      Fonte: Elaboração própria, com dados do Atlas Brasil (2017). 

 

Apresentado brevemente o panorama dos municípios em destaque no presente estudo, 

cabe aprofundar a análise, a partir da ampliação da escala de detalhes. A próxima etapa a ser 

desenvolvida consiste na interpretação da forma como a pobreza de distribui em âmbito 

intramunicipal. Para tanto, são explanados na próxima seção, dados pertinentes aos setores 

censitários de Caetanos e Vitória da Conquista, concernentes a indicadores socioeconômicos, 

para posterior aplicação do Índice de Pobreza Multidimensional adaptado.  

 

4.2 Resultados dos indicadores para os municípios em estudo 

 

4.2.1 Privações 

 

Ao longo do presente estudo, foi esclarecido que as necessidades básicas abarcam 

fatores materiais e imateriais, considerados determinantes para a eficiência física e social do 

indivíduo. Em adendo a essa constatação, a Abordagem das Capacitações preconiza a 
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liberdade como elemento básico para que venha ocorrer de forma efetiva o desenvolvimento 

socioeconômico. Acerca disso, Amartya Sen (2010), esclarece que a liberdade consiste nas 

oportunidades que o indivíduo detém para realizar e obter o mínimo que gostaria, como por 

exemplo, ser livre para adquirir bens e serviços, livre para ter acesso a uma educação de 

qualidade, livre para ser saudável, dentre outras liberdades. Assim, o atendimento inadequado 

às necessidades elementares, ou a ausência dele, caracterizam privação das capacidades 

básicas. Esse fato atribui ao individuo, inserido nessa realidade, a condição de pobre, já que 

não possui o suficiente para colocar em prática o que planeja para a sua própria vida. A 

potencialização desse contexto em nível macro intensifica a desigualdade social retratada nos 

elevados níveis de exclusão, fome, desemprego, criminalidade e outras questões 

historicamente evidentes, como sublinhado por Rocha (2006).  

Nesta seção apresenta-se a descrição dos resultados auferidos para os indicadores 

distribuídos nas dimensões Educação, Padrão de Vida e Saúde, no contexto dos setores 

censitários dos municípios de Caetanos e Vitória da Conquista. As informações em sequência 

tratam das formas de provimento das necessidades básicas, elencadas pelo IBGE (2010). 

Conquanto, com base em critérios pré-estabelecidos, algumas das alternativas são 

consideradas inadequadas, ao ponto de comprometer as capacidades básicas individuais. São 

essas alternativas, compreendidas como “situações de privação” que são examinadas. Na 

exposição, são enfatizadas as porções de habitantes, distribuídas por setor, que vivenciam 

condições tidas destoantes do atendimento considerado satisfatório que deveria ser, 

teoricamente, oferecido por parte do poder público.  

 

4.2.2 Dimensão Educação 

 

O município de Caetanos, em sua total extensão, conta com 4.878 analfabetos, o 

equivalente a 36% da sua população. Desse resultado, 80% encontram-se distribuídos em 

setores rurais do município, ou 3.861 habitantes, ao passo que os outros 1.017 residem em 

setores urbanos. Esse resultado, contudo, pode ser reinterpretado, ao considerar o contingente 

populacional de cada área censitária, em específico. A zona rural de Caetanos abarca 10.348 

habitantes, já os recortes urbanos do município contam com 3.291 moradores. O cenário 

educacional de Caetanos, pode ser visualizado na Figura 8. 
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Figura 8 - Distribuição de analfabetos nos setores censitários do município de Caetanos-

Bahia, para o ano de 2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

Os setores rurais de número “6” e “11” destacaram-se por atingir o nível máximo de 

privação educacional capturado em Caetanos. Aproximadamente 45% das populações desses 

setores foram identificadas em condição de analfabetismo, fração que corresponde, 

respectivamente, a 299 e 595 indivíduos. Por outro lado, no setor, também rural, de número 

“14”, preenchido pela cor verde na Figura 8, foi constatado o menor número de analfabetos do 

município, 142 indivíduos, o equivalente a 21% da população setorial, composta por 669 

habitantes. Em sequencia, sobreleva-se o setor rural “15”, de contingente populacional menor, 

porém com 29% de analfabetos, 23 pessoas de um total de 80. Esse cenário característico dos 

setores “14” e “15”, bem como do setor urbano “12”, pode ser justificado pela localização de 

ambos às margens da rodovia federal BR-030, que facilita o acesso dos moradores a 

municípios que oferecem melhor estrutura educacional, a exemplo de Poções e Vitória da 

Conquista. 

Na esfera urbana, de modo geral, o contingente de analfabetos foi inferior. O setor 

“12” e o setor “0”, localizado na sede municipal, apresentaram, nessa ordem, os menores 

índices de privação educacional, cerca de 23% e 26% dos moradores de cada setor não são 
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alfabetizados. Entretanto, deve-se levar em conta que o número de habitantes nas áreas 

urbanas de Caetanos é significativamente menor, comparado às áreas rurais, o que pode 

justificar a tendência a menores resultados. Dessa forma, pode-se afirmar que, relativamente, 

a zona urbana de Caetanos concentra um maior número de analfabetos.  

Em sequência, a análise direciona-se para o município de Vitória da Conquista, cujos 

dados delineiam uma realidade mais complexa, retratada na Figura 9. Em âmbito geral, o 

analfabetismo acomete 25% da população conquistense, o que corresponde a 76.108 

habitantes, conforme estatísticas do ano de 2010. Desse total, 80%, ou 63.550 indivíduos, 

residem na zona urbana do município e 12.558 na zona rural. 

  

Figura 9 - Distribuição de analfabetos nos setores censitários do município de Vitória da 

Conquista-BA, para o ano de 2010 

Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

Dentre os recortes ruralizados no município, chamam a atenção os setores “231” e 

“420” por apresentarem níveis elevados de analfabetismo. O setor “231”, localizado na 

direção oeste, no Distrito de Vitória da Conquista, conta com 1.685 habitantes, dos quais 718 

são analfabetos, ou seja, 43% da população setorial. Já o setor “420”, pertencente ao Distrito 

de Inhobim, apresentou um total de 703 pessoas em condição de privação, valor equivalente a 



    62 

 

 

45% dos 1.562 habitantes abarcados por esse setor. Ademais, foram observados no Distrito de 

Dantilândia, localizado ao sul da sede municipal, entre os setores 406 a 408 e 411, coloridos 

em azul na Figura 9, índices de analfabetismo inferiores a 30%. Nota-se que essa área fica às 

margens da BR-116, principal rodovia que entrecorta a área em questão, totalmente 

pavimentada, fator que colabora para o acesso dos moradores rurais à sede. 

A realidade educacional urbana de Vitória da Conquista também levantou pontos a 

serem discutidos. O setor “223”, localizado na zona sul,  abarca 2.517 moradores, maior 

população identificada no município, dos quais 367 são analfabetos, o equivalente a 15% do 

total de habitantes do recorte censitário. Já o setor “181” localizado no bairro Campinhos, 

zona oeste conquistense, possui a segunda maior população dentro do município, composta 

por 2.432 habitantes, concentra 31% de analfabetismo, o equivalente a 751 indivíduos. Ainda 

na zona urbana do município, cabe destacar os setores censitários em melhor situação. Na 

Tabela 4 estão elencados os setores urbanos que apresentaram menor percentual de privação e 

que podem ser localizados na Figura 9.  

 

Tabela 4 – Setores urbanos com menor número de analfabetos, no município de Vitória da 

Conquista – Bahia, em 2010 

SETOR HABITANTES 
ANALFABETOS 

ACIMA DE 8 ANOS 

ANALFABETOS 

NO SETOR (%) 

0 904 98 11% 

1 934 84 9% 

6 1120 107 10% 

46 1256 146 12% 

102 1531 142 9% 

105 1006 106 11% 

107 1008 84 8% 

147 1104 133 12% 

Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

Os dados apontam que nesses setores, frações inferiores a 12% dos habitantes são 

consideradas analfabetas. Os setores “102”, “105” e “107”, localizam-se na zona leste, mais 

especificamente no bairro Candeias, bem como o setor “46” que faz parte do bairro Recreio, 

ambos conhecidos por pertencerem à “área nobre” do município, denominação explicada pelo 

elevado número de residências de alto custo nessas localidades. Os demais setores 

concentram-se no bairro Centro, enquanto o “147” compõe o bairro Zabelê.  
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A disposição das cores na Figura 9 revela uma tendência na distribuição de 

analfabetos em torno do centro da zona urbana conquistense. Essa realidade encontra-se 

graficamente explanada na Figura 10, por meio de dois radares que apresentam, 

respectivamente, a distância dos bairros oficiais de Conquista, em relação ao centro urbano do 

município, e a distribuição média de analfabetos residentes nos bairros oficiais, em 

percentual.  

 

Figura 10 - Relação entre distância em relação ao centro e quantidade de analfabetos nos bairros 

oficiais da área urbana de Vitória da Conquista - Bahia, para o ano de 2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

   

A Figura 10 retrata a ocorrência de uma elevação dos níveis de analfabetismo da 

população do município, na medida em que os setores censitários se distanciam do centro de 

Vitória da Conquista, a exemplo dos bairros Airton Senna, Primavera, Nossa Senhora 

Aparecida, dentre outros. De acordo com informações do IBGE, o cenário de analfabetismo 

decorre diversos fatores, dentre os quais se destaca a ausência de escolas em determinadas 

áreas dos municípios, associadas a dificuldade de acesso às escolas localizadas em áreas mais 

distantes. Além disso, a falta de dinheiro para arcar com as despesas escolares, a ausência de 

interesse nos estudos e a entrada precoce no mercado de trabalho na busca por melhores 

condições de vida, são demais fatores que levam o individuo a abrir mão da escola. 
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4.2.3 Dimensão Padrão de Vida 

 

Acerca das formas de abastecimento de água nos domicílios, os dados indicam que 

predomina, tanto em setores rurais como urbanos do município de Caetanos, a utilização de 

“outras formas” de abastecimento, dentre as quais se enquadram, conforme o Censo (2010, 

p.24) : água proveniente de “poço ou nascente fora da propriedade, carro-pipa, água da chuva, 

armazenada de outra forma, rio, açude, lago ou igarapé ou outra forma de abastecimento de 

água, diferente das descritas anteriormente”. O município conta com uma tímida participação 

da rede geral de abastecimento de água no município, que alcança 655 habitantes, o 

equivalente a 5% da população. É possível identificar na Figura 11 que esse resultado é 

predominante no setor urbano “0”, onde 44% dos moradores da área fazem uso dessa forma 

de abastecimento.  

 

 Figura 11- Distribuição da privação no indicador abastecimento de água nos setores 

censitários do município de Caetanos - Bahia, para o ano de 2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

A opção de armazenamento da água de chuva em cisterna apresenta-se como a 

segunda opção de maior viabilidade para os habitantes de Caetanos, destacando-se os setores 

rurais “10” e “13”. Nas demais áreas, prevalece a opção por “outras formas”, utilizada por 
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uma quantidade significativa de moradores, em torno de 9.550, ou seja, 70% dos habitantes 

do município. De acordo com os critérios estabelecidos, são reconhecidas como condições de 

privação no indicador abastecimento de água, as alternativas que diferem do sistema de 

canalização via rede geral de distribuição. Desse modo, a Figura 11 expõe o fato de que todos 

os setores censitários de Caetanos são fortemente acometidos por esta privação, excetuando-

se o setor “0” que, mesmo não vivenciando níveis severos de carência nesse aspecto, ainda 

não é atendido em sua totalidade.  

Já nos domicílios de Vitória da Conquista predomina a modalidade via rede geral de 

abastecimento. Nos setores em condição urbana, quantidade significativa da população é 

atendida por essa modalidade de abastecimento, destacando-se os setores concentrados na 

Sede Municipal, como ilustrado na Figura 12, na área onde predomina a cor verde.  

 

Figura 12 – Distribuição da privação no indicador abastecimento de água nos setores  

censitários do município de Vitória da Conquista - Bahia, para o ano de 

2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

Nota-se ao redor sede que os setores “186” e “188”, ambos localizados no bairro 

Lagoa das Flores, zona norte do município, destoam desse resultado, apresentando níveis de 
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privação mais elevados. Apesar de urbanos, tais setores localizam-se em áreas mais afastadas 

do centro. Ainda na zona urbana conquistense, chamam à atenção os setores de número 

“415”, pertencente ao Distrito de Inhobim, e o “447”, localizado no Distrito de São João da 

Vitória. Esses recortes censitários apresentam um ponto comum: caracterizam-se pelos 

maiores índices de privação em relação aos demais setores de população média. Dentre os 

1.134 habitantes do setor “415”, apenas 37 deles apresentaram acesso à rede geral de 

abastecimento, ao passo em que no setor “447”, dos 1.195 moradores, 1.133 utilizam de 

“outras formas” e os 62 restantes possuem poço ou nascente na propriedade. Ambos 

apresentaram valores superiores a 90%, indicativo de privação em alto grau.  

Entre os setores em situação rural, o de número “231” distinguiu-se por apresentar o 

menor índice de privação, ou seja, prevalece no setor o uso da rede geral como fonte de água 

potável, atendendo 1.407 dos 1.685 moradores. Uma análise geral da área ruralizada do 

município evidencia a predominância de “outras formas” de abastecimento, seguida da 

utilização de água oriunda de poços ou nascentes na propriedade, alternativa relativa à 

condição de privação concentrada, por exemplo, nos setores “227”, “233”, “236”, “239”, 

“240”, representados em marrom na Figura 12. Diante dessa realidade, cabe afirmar a 

existência de um elevado nível de privação no quesito abastecimento de água na zona rural de 

Vitória da Conquista.  

O segundo indicador da dimensão padrão de vida refere-se à condição de saneamento 

dos setores censitários, examinada a partir das formas de esgotamento sanitário e existência 

de banheiro de uso exclusivo no domicílio. O município de Caetanos, cujo cenário no referido 

aspecto está retratado na Figura 13, apresentou 90% de privação, ou seja, 12.250 habitantes 

vivem em situação inadequada. Foi constatado que uma pequena porção de moradores da 

zona urbana de Caetanos é atendida pela rede geral de esgotamento, mais especificamente no 

setor “8”, onde aproximadamente 40%, ou 211 dos 559 moradores são contemplados. O uso 

de fossa séptica, por sua vez, é preconizado no setor “1”, suprindo 437 dos 688 habitantes, 

cerca de 60% da população dessa área, além disso, 44 habitantes desse mesmo setor são 

atendidos pela rede geral de esgotamento. Essa realidade confere ao setor “1” o menor índice 

de privação do município, igual a 30%, no quesito esgotamento sanitário.  

De modo geral, a fossa rudimentar é a forma mais utilizada para escoadouro, tanto na 

zona rural quanto na zona urbana do município de Caetanos. Existem ainda moradores que 

recorrem ao esgotamento via vala, a exemplo dos setores rurais “3” e “14”. Quanto às 

modalidades de esgotamento caracterizadas como “outras formas”, destoantes das que foram 

mencionadas, destaca-se o setor “11” que compõe a zona rural do município, juntamente com 
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o “3”.  Os habitantes que não se encaixam nas alternativas observadas, são parte do conjunto 

de residentes em domicílios onde se identificou a ausência de banheiros ou sanitários de uso 

exclusivo, condição vivenciada principalmente por setores rurais. No total, 37% da população 

de Caetanos, ou 5085 habitantes, enquadram-se nessa condição. Dentro desse contexto, 

sobressaem-se os setores “2”, onde 944 dos 1.246 habitantes são privados, e “5”, onde 909 

dos 1.628 moradores são acometidos por essa carência. 

 

Figura 13 – Distribuição da privação no indicador esgotamento sanitário nos setores 

censitários do município de Caetanos - Bahia, para o ano de 2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

As condições do esgotamento sanitário do município de Vitória da Conquista diferem 

substancialmente, quando comparadas áreas rurais e urbanas. Os dados apontam uma 

acentuada escassez da rede geral de esgotamento nos setores rurais do município, uma vez 

que apenas 46 habitantes, espraiados em toda a zona rural que é composta por 32.101 

moradores, são atendidos por essa modalidade. Os setores ruralizados que apresentaram 

menores índices de privação, coloridos em verde na Figura 14, foram o “390”, localizado no 

Distrito de Cabeceira da Jibóia, o “419” no Distrito de Inhobim e, por fim, o setor “430” em 

José Gonçalves. Vale ressaltar que esses setores, caracterizados por baixo contingente 
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populacional, tiveram resultados mais aprazíveis em virtude da predominância do uso de 

fossas sépticas, modalidade não vinculada ao elenco de privações aqui consideradas.  

 

Figura 14 – Distribuição da privação no indicador esgotamento sanitário nos setores 

censitários do município de Vitória da Conquista- Bahia, para o ano de 

2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

O uso de fossas rudimentares é prevalecente no contexto rural de modo generalizado e 

alcança 18.859 habitantes, 60% da população rural, fato que justifica o elevado índice de 

privação nessas áreas do município de Vitória da Conquista. Foram identificados poucos 

casos de escoadouro direcionado para rios e lagos, bem como para valas, por outro lado, a 

privação relativa a ausência de banheiro ou sanitário de uso exclusivo do domicílio foi 

significativa, acometendo 5.853 moradores nas extensões rurais conquistenses. No setor 

“231”, identificado em marrom na Figura 14, dos 1685 habitantes, 847 encontram-se nessa 

condição. Com relação às formas de esgotamento dos setores urbanos do município, os dados 

atestam que em torno de 146.340 habitantes, cerca de 50% da população urbana conquistense, 

se valem do esgotamento sanitário via rede geral em seus domicílios. 
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 Dispersos entre 30 setores censitários, cerca de 27.200 indivíduos, o equivalente a 

10% da população urbana, utilizam fossa séptica para fins de esgotamento em Vitória da 

Conquista. Como mencionado, essas duas alternativas são consideradas formas adequadas de 

provimento relativo às questões de escoadouro e, consequentemente, saneamento básico. 

Nota-se uma predominância desses resultados principalmente nas áreas centrais como denota 

a Figura 14, nos setores indicados em verde na sede municipal, destacando-se os bairros 

Centro, Guarani, Brasil e Candeias, nos quais 97% dos moradores são providos de maneira 

adequada nesse quesito. 

O esgotamento por meio de fossa rudimentar é o segundo mais utilizado no município 

e atende cerca de 94.370 habitantes, o equivalente a 34% dos moradores da área urbana. 

Foram constatadas diversas manchas setoriais, identificadas pela cor marrom, onde 

praticamente a totalidade dos indivíduos faz uso desse modelo de esgotamento, a exemplo da 

concentração observada entre os setores o “126” e “131”, localizados no bairro Patagônia, 

bem como no intervalo entre os setores “175” e “182”, abarcados pelos bairros Jatobá, 

Campinhos e São Pedro, todos na zona oeste do município. Essa condição também foi 

identificada nos setores “241” a “243”, “366” a “368”, e “371” e “372”, inseridos no bairro 

Boa Vista, localizado na zona sul. A partir da disposição das cores, constata-se que os índices 

de privação se agravam conforme as localidades encontram-se mais distantes do centro do 

município.  

O quarto aspecto analisado é o destino do lixo descartado pelas residências. Acerca do 

município de Caetanos, os dados atestam que a coleta direta ou indireta de lixo atende 23% da 

população total, contudo, predomina nos setores urbanos, dentre os quais se sobressaem os de 

números “0”, “1”, “8” e “12”, sinalizados na cor verde na Figura 15. Nesses setores, 

praticamente a totalidade dos habitantes tem o lixo dos seus respectivos domicílios coletado. 

Por outro lado, nos setores da zona rural do município, observa-se um atendimento tímido por 

parte desse formato, o que leva a população a recorrer às demais modalidades. 

A queima do lixo é a forma de descarte adotada pela maioria dos habitantes de 

Caetanos, cerca de 60% da população, concentrada principalmente nos setores rurais 

identificados pelos números “5”, “11” e “13”. Além disso, tem-se o descarte do lixo em 

terrenos baldios ou logradouros públicos, retratada pela existência de local de depósito e 

acúmulo de lixo. Trata-se da terceira forma mais utilizada pelos moradores de áreas rurais e a 

segunda opção preeminente nos setores urbanos, ao todo 11% dos habitantes do município se 

utilizam desse formato de descarte. Ademais, existem ainda moradores que enterram o lixo na 

propriedade onde o domicílio se encontra, como ocorre no setor rural “2”, assim como os que 
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jogam o lixo em rios ou lagos, identificados nos setores “4”, “5” e “6”. A realidade descrita 

está demonstrada na Figura 15, visto que a grande mancha marrom corresponde ao elevado 

nível de carência vivenciado pelo município no que concerne à coleta adequada do lixo 

descartado. 

 

Figura 15 - Distribuição da privação no indicador destino do lixo nos setores censitários 

do município de Caetanos - Bahia, para o ano de 2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

A área urbana de Vitória da Conquista tem como principal destino para o lixo a coleta 

realizada por meio do serviço de limpeza via empresa pública ou privada, ou em caçamba 

direcionada para esse serviço. Conforme os dados, 96% da população urbana do município 

tem o lixo de suas residências devidamente coletado, realidade ilustrada na Figura 16. Em 

alguns setores mais afastados da área central do município, a exemplo do “21”, localizado no 

bairro Cruzeiro, e o “188”, inserido no bairro Lagoa das Flores, ambos na zona norte da 

cidade, bem como os de números “162” e “164”, do bairro Espírito Santo, zona sul, 

representados na Figura 16 em azul, foi constatado que entre 48% e 66% do lixo é coletado 

por caçambas ou caminhão de lixo, sendo o restante destinado à queima. Os setores urbanos 

"210" e “446” apresentaram baixa incidência de coleta de lixo via serviço público, 
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predominando a queima do lixo descartado e, outros destinos diferentes dos que foram 

elencados, cenário condizente com uma situação de privação. 

 

Figura 16 – Distribuição da privação no indicador destino do lixo nos setores censitários do 

município de Vitória da Conquista - Bahia, para o ano de 2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

Na zona rural do município, prevalece a queima do lixo, adotada por cerca de 25.000 

habitantes, o equivalente a 80%, da população rural, concentrados principalmente na mancha 

entre os setores “381” a “383”, distrito de Bate-Pé, e “412” e “413”, localizados no distrito de 

Iguá. O segundo método que se sobressai na zona rural é a coleta executada pelo serviço de 

limpeza, alcançando 5.212 habitantes rurais, ou seja, apenas 16% da população rural é 

adequadamente atendida nesse indicador. Nota-se que a coleta de lixo predomina em áreas de 

mais fácil acesso, entrecortadas por rodovias, como os setores “230”, “227” e “411”. Também 

foram identificados 797 habitantes, 2% da população rural, cujo lixo descartado em seus 

domicílios tem como destino terrenos baldios ou logradouros. De modo geral, assim como 

evidenciado na Figura 16, a privação relativa ao destino do lixo é elevada nas áreas rurais 

conquistenses. 
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A iluminação dos domicílios via energia elétrica foi o quinto quesito observado na 

dimensão padrão de vida, para os municípios estudados. Aponta-se, com base na Figura 17, 

que grande parte dos habitantes do município de Caetanos é contemplada com o acesso à 

energia elétrica. Dos 13.639 moradores, 12.169, o equivalente a 90% da população, contam 

com esse recurso em suas residências. Entretanto, ainda existem setores onde a deficiência 

chama a atenção. O setor urbano de número “9”, por exemplo, composto por 232 habitantes, o 

que representa 2% da população total, é o único no município atendido em sua totalidade. 

Contrapondo-se a essa realidade, todos os demais setores de Caetanos apresentam domicílios 

privados desse recurso obtendo destaque o setor rural “10”, onde aproximadamente 60% dos 

moradores não contam com energia elétrica em seus domicílios.  

 

Figura 17– Distribuição da privação no indicador energia elétrica nos setores censitários 

do município de Caetanos - Bahia, para o ano de 2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

Para o contexto do município de Vitória da Conquista, os dados apontam que os 460 

setores possuem acesso à energia elétrica, quase todos em sua totalidade. Conforme a Figura 

18, toda a Sede Municipal tem essa necessidade básica atendida, contudo, na zona rural 

alguns setores ainda apresentaram privações. O setor rural “391”, localizado no Distrito de 
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Cabeceira da Jibóia, direção sul do município, destacou-se por apresentar a maior privação do 

município, 40%. Vale ressaltar que se trata de um setor cuja população é relativamente 

pequena. Ainda na zona rural, os setores “399” e “404”, localizados do Distrito de 

Cercadinho, foi identificada privação média de 20%, ou seja, 94 habitantes vivenciam 

privação, de um total de 398.  

 

Figura 18 – Distribuição da privação no indicador energia elétrica nos setores censitários 

do município de Vitória da Conquista - Bahia, para o ano de 2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

Finalizando a análise dos indicadores relacionados à dimensão padrão de vida, o 

estudo se volta para a capacidade de aquisição de ativos dos habitantes de Caetanos e Vitória 

da Conquista. A Figura 19, retrata que o município de Caetanos, em sua totalidade, é 

fortemente acometido pela privação no indicador de capacidade de aquisição de ativos. Nota-

se que o contingente de privação já se inicia em 75%, resultado aproximado da privação 

identificada no setor urbano “0”, onde 458 dos 582 habitantes auferem mensalmente 

remuneração inferior a um salário mínimo. Apesar de configurar um quadro de privação 

elevado, esse foi o menor nível no município, seguido dos setores urbanos “7” e “8”, que 

apontaram 85% de privação.  
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O setor rural de número “6” apresentou 37% dos seus habitantes categorizados na 

faixa de ausência de rendimento, ou seja, 250 dos 675 habitantes, ao passo que 63% possuem 

renda mensal de até 1 salário mínimo. Ainda na zona rural, nos setores “5” e “13”, que estão 

entre os mais populosos, predomina o nível de rendimento limitado a 1 salário mínimo. Nota-

se uma forte limitação imposta aos indivíduos domiciliados em Caetanos, em decorrência do 

nível de renda. Os dados apontaram que apenas 896 dos 13.639 habitantes do município 

auferem valor superior a 1 salário mínimo, estando dessa forma, aptos à aquisição de bens de 

consumo. Em âmbito geral, 12.713 habitantes, o correspondente a 93% da população, são 

acometidos por essa privação. 

 

Figura 19 – Distribuição da privação no indicador aquisição de ativos nos setores 

censitários do município de Caetanos - Bahia, para o ano de 2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

Sobre o contexto do município de Vitória da Conquista, considerando as informações 

ilustradas na Figura 20, nota-se que a zona rural é fortemente limitada em sua capacidade de 

aquisição de ativos. Constatou-se que 30.709 indivíduos, o equivalente a 95% da população 

rural, incluem-se dentre as opções de ausência de rendimento ou nível de renda per capita 

mensal de até 1 salário mínimo. Este fato condiz com a mancha em marrom da mesma figura, 
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na área externa à Sede, uma vez apontado pelos dados que todos os setores rurais são 

acometidos por privações acima de 85% nesse aspecto. O setor “420”, que faz parte do 

distrito de Inhobim, foi o que apresentou maior privação na área rural. Detectou-se nesse 

recorte censitário, aproximadamente 100% de privação nesse aspecto, ou seja, dos 1.562 

habitantes, um total de 1.554 aufere mensalmente renda inferior a 1 salário mínimo, tendo a 

sua capacidade de aquisição de ativos comprometida. Além disso, destacaram-se os setores 

censitários “227”, localizado no distrito de Vitória da Conquista, “392” no distrito de 

Cabeceira da Jibóia e “453”, distrito de São Sebastião, por apresentarem os menores índices 

de privação da zona rural conquistense. Essas áreas, como apresentado na Figura 20, são 

interceptadas por vias de acesso à Sede Municipal, uma das prováveis razões para o resultado 

encontrado. A média de privação capturada para esses setores foi de 88%, percentual ainda 

elevado, porém, agrupa os resultados relativamente menores com base nos dados utilizados.  

 

Figura 20 – Distribuição da privação no indicador capacidade de aquisição de ativos nos 

setores censitários do município de Vitória da Conquista-BA, para o ano de 

2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 
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Na análise dos dados urbanos, foram identificadas tendências em determinadas áreas 

setoriais que confirmam os padrões vivenciados em diferentes partes do município. Fica clara 

a concentração de resultados similares em áreas contíguas, como ocorre em diversos bairros 

de Vitória da Conquista. Com base na Figura 20, infere-se que o nível de salários diminui 

proporcionalmente ao aumento da distância em relação ao centro da cidade. No entanto, os 

salários mais elevados não se concentram no bairro Centro, mas sim áreas localizadas na zona 

leste conquistense, nos setores que apresentaram menor privação. Sob essa condição, 

destacam-se os setores “43”, “45” e “350”, contidos no bairro Recreio, bem como em parte da 

mancha verde apresentada na Figura 20, onde se distribuem subdivisões censitárias do bairro 

Candeias, a exemplo dos setores “97”, “98”, “100”, “290”, “323” a “326” e “334”, dentre 

outros do mesmo bairro. Predominam nessas localidades habitantes cuja renda per capita 

auferida é superior a 1 salário mínimo, o que lhes confere uma capacidade mais ampla de 

aquisição de ativos.  

Nota-se que nos arredores dos setores em verde na Figura 20, a exemplo do “348” e 

“99”, ainda parte do bairro Candeias, o número de habitantes privados da capacidade de 

aquisição de ativos aumenta, chegando ao nível máximo nos setores indicados em marrom, 

inseridos nos bairros Primavera, Alto Maron e Espírito Santo, dentre outros. Na zona sudeste 

do município, observa-se a privação ainda limitada 75% da população. Já no lado oeste foram 

detectados índices de privação superiores a esse percentual desde as áreas mais próximas ao 

núcleo de Vitória da Conquista.  

Capturou-se em determinadas áreas do município níveis de carência próximos ao 

máximo de 100%. Na zona norte conquistense, destacou-se o intervalo entre os setores “21” e 

“27”, bairro Cruzeiro, onde a privação média é de 90%, bem como os setores “90” a “93” que 

fazem parte do Bairro Nossa Senhora Aparecida, cujos níveis de privação superam 90%. Na 

zona oeste, chamam a atenção os setores “175” a “180” do bairro Jatobá, com privação média 

de 95%, e localizado mais acima, o bairro Patagônia, que abarca 34 setores censitários e 

comporta 10% da população urbana de Vitória da Conquista, detentor de uma média de 86% 

de habitantes incapazes de adquirir ativos nos termos aqui analisados. 

 

4.2.4 Dimensão Saúde 

 

Para o exame das condições referentes à dimensão saúde dos municípios, avaliou-se a 

capacidade monetária de se alimentar dos habitantes de cada setor censitário. A análise dessa 

variável direciona-se, inicialmente, para Caetanos, representado na Figura 21. Analisando o 
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contexto geral, foram identificados no município de Caetanos 9.206 habitantes privados do 

aspecto da capacidade monetária de se alimentar, o equivalente a 68% da população. Dessa 

quantidade, cerca de 60% pertence às áreas rurais, concentrados, principalmente, nos setores 

“2”, “6” e “14”, nos quais, acima de 85% dos habitantes auferem mensalmente menos de ½ 

salário mínimo. Os níveis mais baixos de incapacidade monetária de se alimentar, 

considerando a zona rural concentram-se nos setores “4” e “10”, mas ainda assim, a privação 

acomete pelo menos 50% da população desses setores.  

 

Figura 21 - Distribuição da privação no indicador capacidade monetária de se alimentar 

nos setores censitários do município de Caetanos - Bahia, para o ano de 2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

Nos recortes urbanos do município, cerca de 2.000 moradores, 60% da população 

urbana, são privados nesse indicador e consequentemente, na dimensão saúde. Na esfera 

setorial, o nível máximo de privação identificado foi no setor 1, onde 77%, o equivalente a 

529 dos 688 habitantes, vivenciam essa carência. Por outro lado, o setor "0", apresentou o 

índice mais baixo de privação na área urbana de Caetanos, visto que 54% de sua população 

possui, teoricamente, condições adequadas para garantir o básico alimentar, com base nos 

critérios preconizados.   
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Em referência ao mesmo aspecto de análise, agora com o foco direcionado para 

Vitória da Conquista, é possível inferir, de acordo com os dados coletados que cerca de 

168.000 habitantes, o equivalente a 55% da população total, apresenta rendimento mensal 

superior a R$255,00, em 2010. Desse contingente populacional, 95% distribui-se entre os 

setores urbanos, como indicado na Figura 22, ao passo em que os outros 5%, equivalente a 

pouco mais de 9.000 habitantes concentram-se em setores ruralizados. Nota-se que o nível 

máximo de privação, superior a 75% da população,  atinge poucos setores urbanos, a exemplo 

do “21” e “22”, pertencentes ao bairro Cruzeiro, “182” e “184”, localizados na zona oeste 

conquistense, respectivamente nos bairros Campinhos e São Pedro, além do setor “243”, 

bairro Boa Vista, que apresentou o maior índice de privação da zona urbana, 86% dos 

habitantes setoriais auferem menos de ½ salário mínimo mensalmente, tendo comprometida a 

sua capacidade monetária de se alimentar. 

   

Figura 22- Distribuição da privação no indicador capacidade monetária de se alimentar 

nos setores censitários do município de Vitória da Conquista- Bahia, para o 

ano de 2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

Na zona rural conquistense, aproximadamente 23.000 habitantes vivenciam privação 

no indicador em questão, valor que representa 7% da população do município e 70% da 
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população rural. Constatou-se, dentre os setores rurais que apresentaram nível máximo de 

privação, representados em marrom na Figura 22, três setores onde aproximadamente 90% 

dos moradores foram considerados como incapazes monetariamente de se alimentar, são eles: 

“234” e “238”, localizados no Distrito de Vitória da Conquista, e o setor “419” no Distrito de 

Inhobim. Em situação parcialmente inversa, destacaram-se os setores “427” e “434”, 

pertencentes ao município de José Gonçalves. Nessas duas localidades, em torno de 50% dos 

habitantes auferem mensalmente valor acima do considerado suficiente, ou seja, no mínimo 

R$255,00. Cabe ressaltar que o setor “435” foi desconsiderado da análise em decorrência da 

ausência das respectivas informações na base de dados adotada nessa dissertação.  

 

4.3 O cálculo do IPM dos setores censitários estudados 

 

Existe uma multiplicidade de indicadores socioeconômicos que retratam, basicamente, 

o contexto vivenciado por habitantes dos municípios de Caetanos e Vitória da Conquista. 

Buscando condensar as informações decorrentes dos dados tratados, bem como torná-las 

passíveis de comparação e posterior avaliação, fez-se necessária a aplicação do Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM), que fornece uma síntese dos níveis de privação relativos às 

necessidades básicas elencadas, condizentes com as dimensões de educação, padrão de vida e 

saúde. 

O IPM é calculado em duas fases distintas, quais sejam a identificação dos 

multidimensionalmente pobres e a agregação dos indivíduos que se encontram sob essa 

condição. No item 4.2 foram identificados os habitantes pobres nos diversos aspectos 

considerados. Desse modo, pretende-se nesta seção explanar e interpretar os resultados 

obtidos na fase de agregação, que consistem na incidência (H) e na intensidade (A) da 

pobreza, e, por fim, o produto dessas duas parcelas que é o próprio Índice de Pobreza 

Multidimensional.  

 

4.3.1 Incidência e intensidade da pobreza  

 

Nos estudos originais referentes à metodologia do IPM, o termo Headcount (H) refere-

se à incidência da pobreza, valor que informa porção da população que tem suas necessidades 

básicas atendidas de modo inadequado, em relação ao total de habitantes. A análise da 

distribuição dessa variável abre espaço para uma reflexão acerca do alcance da assistência 

fornecida para a comunidade como um todo. Os resultados variam entre (0,0) e (1,0), podendo 
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ser apresentados em percentual. Desse modo, quanto maior a incidência da pobreza 

multidimensional, menor será o provimento adequado das necessidades elementares.  

A Figura 23 retrata a distribuição da incidência (H) da pobreza no município de 

Caetanos. De acordo com os dados analisados, os menores níveis de (H) foram identificados 

nos setores urbanos do município. Os setores “0”, “7” e “8”, localizados no núcleo da Sede 

Municipal apresentaram entre 38% e 47% de indivíduos multidimensionalmente pobres, em 

relação ao total de suas populações. A menor incidência do município foi identificada no setor 

“0”, mancha verde na Figura 23, composto por 582 habitantes, dentre os quais 221 são 

multidimensionalmente pobres, seguida dos setores urbanizados “7” e “8” que, juntos 

apresentaram uma média populacional de 732 habitantes e uma quantidade média de 345 em 

condições de pobreza multivariada. 

 

Figura 23- Incidência (H) da pobreza multidimensional no município de Caetanos - Bahia, 

para o ano de 2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

Sob outra perspectiva, constataram-se, na zona rural do município os mais elevados 

patamares de incidência, destacando-se os setores “2”, “6” e “11”, onde aproximadamente 

70% dos habitantes são multidimensionalmente pobres, e, consequentemente, privados de 
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suas capacidades básicas. Esses setores se caracterizam por níveis máximos de privação do 

acesso a serviços elementares, chegando a 100% em indicadores como abastecimento de água 

e esgotamento sanitário. O padrão de vida nessas áreas rurais é significativamente 

comprometido em decorrência dessas deficiências, agravado ainda pelos baixos níveis de 

renda, que se mostraram inferiores a ½ salário mínimo, limite compatível com a situação de 

incapacidade monetária de alimentação.  

A segunda parte do cálculo, traduzida do termo original Average (A), é a intensidade 

da pobreza, que reflete o grau de carências sofridas por quem se enquadra nessa condição. Ao 

analisar a intensidade (A) da pobreza na mesma área, tem-se uma ideia do quanto são 

privados, de modo geral, os indivíduos capturados na etapa de cálculo anterior. A Figura 24 

aponta para uma realidade de carência acentuada no município de Caetanos, tanto em âmbito 

rural quanto urbano.  

 

Figura 24- Intensidade (A) da pobreza multidimensional no município de Caetanos - 

Bahia, para o ano de 2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

O recorte censitário com menor intensidade de pobreza foi o setor urbano de número 

“9”, que apresentou intensidade de 92%, em virtude da ausência de privação no indicador 
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energia elétrica, sendo todos os moradores do setor contemplados devidamente por esse 

serviço. Exceto o setor “9”, todos apresentaram intensidade de 99%. Esse contexto revela que 

os habitantes identificados como multidimensionalmente pobres, são acometidos pelo grau 

máximo de privações.  

O critério utilizado na divisão das classes dos indicadores, nas quais os setores foram 

agrupados para fins do zoneamento de resultados, baseou-se nos próprios valores encontrados. 

Com base nos valores máximo e mínimo referente a cada indicador, dimensão ou o próprio 

IPM, foram estabelecidas quatro classes de resultado. Os resultados expostos para a 

intensidade da pobreza no município de Caetanos chamam a atenção em decorrência dos 

elevados valores de mínimo encontrados para a variável. Essa constatação é um alerta 

preliminar da precariedade característica do município, revelada pela incidência de pobreza 

identificada em todos os setores censitários e pelo nível máximo de pobreza atingindo a todos 

os habitantes que vivenciam essa situação. 

Assim como ocorrido no município de Caetanos, os setores com maior incidência de 

pobreza concentram-se na zona rural de Vitória da Conquista, realidade ilustrada na Figura 

25. Conforme os setores se distanciam da zona central, fica evidente o aumento da incidência 

da pobreza. Essa dinâmica ocorre em função da redução no fornecimento dos serviços 

elementares, o que implica o não atendimento das necessidades básicas de forma adequada. 

Sumariamente, os níveis de incidência nas áreas urbanas não ultrapassaram 60% da 

população. No núcleo municipal, colorido em verde na Figura 25, os setores apresentaram 

entre 4% e 20% de suas populações enquadradas na condição de pobreza multidimensional.  

Dentre os resultados de baixa incidência, cabe ressaltar alguns setores onde o nível de 

privações é quase nulo, são eles: “43” e “45”, bairro Recreio, que apresentaram 5% de 

incidência, bem como os setores “100”, “102”, “107”, “318”, “326”, “334”, abarcados pelo 

bairro Candeias que, juntos apresentaram uma incidência média de 4%. Essa realidade se deve 

ao atendimento da totalidade dos habitantes no que concerne aos serviços de abastecimento de 

água, saneamento básico, destino do lixo e energia elétrica, bem como ao reduzido número de 

indivíduos privados da capacidade de aquisição de ativos, e nas dimensões de saúde e 

educação.   

Existe uma proporção direta entre a distância em relação ao Centro de Vitória da 

Conquista e a quantidade de indivíduos multidimensionalmente pobres. Nota-se que os 

setores urbanos à margem da Sede Municipal sofrem com uma maior incidência de pobreza, 

cenário em evidência no setor “21” inserido no bairro Cruzeiro, setor “166” do bairro Espírito 

Santo, setor “177” no bairro Jatobá e setores “188” e “345” que compõem o bairro 
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Campinhos. Nessas áreas censitárias foram detectadas privações extremas em indicadores 

como esgotamento, capacidade de aquisição de ativos e capacidade monetária de se alimentar, 

fato que compromete significativamente as condições básicas dos habitantes dos habitantes de 

cada uma dessas localidades. Apesar de se tratarem de Distritos predominantemente rurais, 

alguns setores urbanos de Inhobim, Cabeceira da Jibóia, José Gonçalves e Veredinha também 

se enquadram nos níveis de elevada incidência.  

 

Figura 25– Incidência (H) da pobreza multidimensional no município de Vitória da 

Conquista - Bahia, para o ano de 2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

A zona rural conquistense comporta os níveis mais elevados de incidência de pobreza. 

Nos setores coloridos em marrom na Figura 25 a incidência supera 60% dos habitantes. 

Tratam-se de áreas censitárias onde alguns dos indicadores representativos da dimensão 

padrão de vida alcançaram privação máxima, além do baixo rendimento mensal e reduzido 

nível de instrução dos moradores. Essa realidade também justifica o grau máximo de 

intensidade (A) capturado nas áreas rurais.  Inseridos nesse contexto, estão, dentre outros, 

setores ruralizados pertencentes ao Distrito de Bate-Pé, onde 98% dos habitantes em média 
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não possuem esgotamento sanitário adequado, e o Distrito de São Sebastião, onde foi 

revelado a ausência total de esgotamento e coleta de lixo, além de 40% de analfabetismo.   

Em se tratando da intensidade (A) da pobreza no município de Conquista, os 

resultados foram consideravelmente elevados, como explanado na Figura 26, o que revela um 

alto grau de privação sobre os indivíduos efetivamente pobres. Trata-se de um cenário 

característico tanto da zona rural, quanto da zona urbana, ressalvados alguns setores, nos 

quais os resultados são inferiores a 75%, representados pelas manchas em azul
27

 e bege.  

 

Figura 26 - Intensidade (A) da pobreza multidimensional no município de Vitória da 

Conquista-Bahia, para o ano de 2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

Os graus de intensidade mais baixos foram identificados em alguns setores na zona 

leste, pertencentes ao bairro Candeias, a exemplo do “103”, “290”, “318”, “319” e “324”,  e 

na zona central, bairro Centro, nos setores “8”, “11” e “12”. Nessa mesma perspectiva, foram 

detectados na zona oeste do município setores isolados com baixa intensidade, alguns 

inseridos nos bairros Felícia e Patagônia, respectivamente “111” e “299”. Observou-se nessas 

                                                 
27

 Excetua-se dessa análise os setores “435” e “438”, cujos resultados não foram computados em decorrência da 

ausência de dados na base utilizada.  
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áreas intensidade máxima de 73%, resultado influenciado pelo total atendimento das 

necessidades básicas relacionadas à infraestrutura dos domicílios e o relativamente baixo 

percentual de analfabetismo, máximo de 25%. Em verdade, os problemas identificados na 

maior parte desses setores, em específico, decorrem do baixo rendimento auferido 

mensalmente pelos moradores, o que compromete tanto a possibilidade de aquisição de 

ativos, como a capacidade monetária de se alimentar. 

 

4.3.2 Aplicação do IPM e análise da distribuição dos resultados em âmbito rural e urbano 

 

 Os resultados analisados de forma discretizada forneceram informações relevantes 

acerca dos municípios em estudo, evidenciando a amplitude das privações que acometem os 

setores censitários, isoladamente, como também questões de desprovimento de caráter mais 

localizado, ou seja, em delimitações específicas de Caetanos e Vitória da Conquista. A partir 

da compilação desses resultados, obtêm-se os valores do Índice de Pobreza Multidimensional 

(IPM), por meio do qual é possível parametrizar o nível de pobreza dos setores.  

O município de Caetanos vivencia um quadro acentuado de privações em grau de 

intensidade máxima. A distribuição dos valores de IPM nos setores censitários da referida 

localidade é retratada na Figura 27 e deixa claro o contraste entre as áreas centrais e as áreas 

mais distantes do centro. O IPM apresentou variações entre (0,37) e (0,68), sendo 

respectivamente, o melhor e o pior resultado encontrado. Foi constatado que os resultados 

mais críticos de IPM concentram-se nas subdivisões rurais. 

O setor ruralizado identificado pelo número “6” detém o maior índice de pobreza do 

município: (0,68). Localizado ao longo da BA-030, apresenta baixa ocupação populacional é 

pouco entrecortado por vias de acesso. O setor apresentou 80% de privação na dimensão 

padrão de vida, percentual traduzido pela total ausência de abastecimento de água via rede 

geral, esgotamento inadequado em todo o setor, inexistência de coleta de lixo e incapacidade 

geral de aquisição de ativos. Além disso, 44% dos habitantes vivem em condições de 

analfabetismo e 83% são monetariamente incapazes de se alimentar devidamente. Em 

sequência, com IPM de (0,66), chama a atenção o setor “11”, área rural composta por 

pequenas propriedades isoladas, onde se dissemina a população setorial. Quase a totalidade 

dos habitantes nesse setor não possui acesso a água via rede geral e saneamento básico e cerca 

de 76% são privados na dimensão saúde. 
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Figura 27 - Distribuição dos resultados do IPM nos setores censitários de Caetanos - Bahia, 

em 2010 

Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

Os setores urbanos mais centrais, localizados na Sede Municipal apresentaram índices 

mais próximos de zero, mas que ainda preocupam. Nos setores “0”, “7” e “8”, os resultados 

foram, respectivamente (0,38), (0,47) e (0,47). Com 582 habitantes, as maiores privações 

pertinentes ao setor “0” estão relacionadas à dimensão padrão de vida, mais especificamente 

aos indicadores esgotamento sanitário e capacidade de aquisição de ativos. Os indicadores de 

destino do lixo e acesso à energia elétrica acusaram apenas 1% de privação. Para as demais 

dimensões, o nível de privação foi moderado, 26% de analfabetismo e 46% de incapacidade 

monetária de alimentação. Já o setor “8”, composto por 559 moradores, por sua vez, apresenta 

a maior parte da privação concentrada nos indicadores de abastecimento de água, 

acompanhado da capacidade de aquisição de ativos.  

A taxa de analfabetismo no setor é de 33% e na dimensão saúde, a privação total 

identificada foi de 61%. Por fim, o setor “7” apresentou o mesmo valor de IPM do setor “8”, 

entretanto, com uma composição de privações divergente. A carência identificada no quesito 

alimentar foi de 57%, enquanto a dimensão educacional acusou 28% de privação. Já na 



    87 

 

 

dimensão padrão de vida, os indicadores em pior situação foram abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, nos quais, em média, 96% da população é privada.  

Como demonstrado na Figura 27, os três setores supramencionados encontram-se 

exatamente no núcleo de Caetanos, o que facilita o acesso aos serviços oferecidos pelo 

município, bem como aos arredores e municípios vizinhos, possibilitado principalmente pelas 

vias de acesso que perpassam esses recortes setoriais. Além disso, reconhece-se a existência 

de uma estrutura relativamente estável no centro urbano, em comparação às áreas rurais do 

município, evidenciada pela concentração de estabelecimentos de comércio e serviços, 

presença de órgãos públicos como a Prefeitura Municipal de Caetanos e a Delegacia de 

Polícia, bem como a facilidade de acesso às rodovias também identificadas na Figura 27. 

Esses são fatores que, direta ou indiretamente, expandem as chances dos moradores de terem 

as suas necessidades básicas atendidas, em virtude do fornecimento de alguns serviços 

elementares, como também pela possibilidade de alcançar de um nível de vida além das 

condições de pobreza multidimensional por vias de oportunidades de emprego e estudo, por 

exemplo.  

A distribuição dos resultados do IPM no município de Vitória da Conquista, retratada 

na Figura 28, configura uma estrutura anelar, comprovada pela disposição das cores, na qual 

os valores do índice aumentam em consonância com a distância dos setores censitários em 

relação as áreas localizadas na zona central do município. Numericamente, o IPM varia entre 

(0,0) e (1,0), de modo que quanto mais próximo de (1,0), maior o nível de pobreza. Os 

resultados do município de Vitória da Conquista apresentaram contrastes acentuados, de 

modo que a desigualdade socioeconômica se faz presente tanto ao comparar zona urbana e 

zona rural, quanto na comparação interna entre setores contidos na área urbana e na área rural, 

separadamente.  

O IPM em Conquista variou entre (0,02) e (0,71), sendo o primeiro encontrado em 

setores urbanos e o último relativo a um específico setor da zona rural. Dentro da área urbana, 

o IPM médio dos 382 recortes censitários foi de (0,23), dentre os quais alguns de maior valor, 

indicados em marrom na Figura 28, localizam-se nos bairros Cruzeiro, São Pedro e Jatobá. Os 

dados apontam que, apesar de quantidade substancial dos habitantes desses setores serem 

privados de saneamento básico e da capacidade de aquisição de ativos, foram as dimensões de 

educação e saúde que tiveram maior representatividade na composição dos respectivos IPMs. 

Além de problemas de ordem educacional acometendo no mínimo 40% dos moradores, o 

baixo nível de renda compromete a qualidade de vida e a realização de capacidade nessas 
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áreas que, por sua vez se encontram à margem da zona central conquistense, evidenciando 

níveis elevados de desigualdade.  

  

Figura 28– Distribuição dos resultados do IPM nos setores censitários de Vitória da 

Conquista - Bahia, em 2010 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados do universo agregados por setores censitários do Censo 

Demográfico – IBGE (2010). 

 

Por outro lado, os setores que apresentaram resultados mais próximos de (0,0), 

refletindo índices de pobreza reduzidos, concentram-se nos bairros Candeias, cujo IPM médio 

foi de (0,06) e Recreio, que apresentou IPM médio de (0,09). Esses resultados corroboram as 

constatações parciais realizadas por indicador, que demonstravam menores frequências de 

privação nesses bairros. Os setores do Centro apresentaram uma média de IPM igual (0,09), 

numericamente similar ao bairro Recreio, entretanto, o primeiro trata-se de um bairro que 

abarca um maior número de setores. O bairro Patagônia, destacado diversas vezes ao longo da 

análise, apresentou IPM de (0,23), resultado justificado principalmente pelos níveis de salário 

mais baixos, comprometendo a capacidade de aquisição de ativos, bem como as condições 

monetárias de alimentação.  

Além desse contexto, elencam-se os setores localizados na área rural do município, 

cujo IPM médio foi de (0,57). De acordo com a Figura 28, predominam em âmbito rural 
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setores com o IPM variando de (0,50) a (0,75), faixa referente ao nível máximo do índice. O 

resultado de IPM mais elevado ocorreu no setor “234”, localizado no Distrito de Vitória da 

Conquista, Povoado de Batalha. O setor é composto por 786 habitantes que ocupam áreas ao 

longo das vias de acesso. A população nesse local é acometida por elevados níveis de 

privação na dimensão padrão de vida, apresentando privação de 100% nos indicadores de 

esgotamento sanitário e capacidade de aquisição de ativos, e média de 92% de privação nos 

quesitos destino do lixo e abastecimento de água. A dimensão saúde apresentou 90% de 

privação. Esse cenário justifica o IPM de (0,71) identificado no setor. O setor rural “419”, 

pertencente ao Distrito de Inhobim, tem o seu IPM mais elevado principalmente pela 

precariedade na dimensão saúde, que atinge 89% dos habitantes, além de não contarem com 

serviços elementares como abastecimento de água e coleta de lixo. Ademais, dentre os setores 

rurais, os de número “399” e “402”, ambos localizados no Distrito de Cercadinho, 

apresentaram as piores condições situações no quesito padrão de vida, fato justificado 

principalmente pela distância em relação à BR que dá acesso à Sede Municipal. 

Observou-se que os setores rurais “227” e “236”, estão entre os que apresentaram 

melhor situação, fato refletido nos resultados de IPMs destoantes da grande maioria dos 

setores rurais. Ainda inseridos no Distrito de Vitória da Conquista, esses recortes censitários 

são fortemente influenciados por uma das entradas da cidade, onde estão localizadas diversas 

indústrias, além da construção crescente de condomínios nessa região. O mesmo é perceptível 

no setor “230”, entrecortado pela rodovia BR-116 ao sul, o que beneficia os moradores em 

termos de abastecimento de água via rede geral, acesso à educação, bem como à Sede 

Municipal que, como observado, oferta uma melhor estrutura socioeconômica. Em suma, os 

setores rurais que apresentaram menor índice de pobreza multidimensional contam com as 

vias de acesso como vetores de desenvolvimento. 

 

 

  



    90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A desigualdade socioeconômica é uma questão latente no estado da Bahia, bem como 

em suas subdivisões municipais e intramunicipais. A heterogeneidade dos aspectos 

geográficos, econômicos, sociais e ambientais desencadeiam diferentes níveis de 

desenvolvimento dentro de um mesmo agregado espacial. Assim, é de grande valia a 

efetuação de estudos que visem elucidar a realidade vivenciada em diferentes locais, de modo 

a identificar potencialidades e gargalos em cenários específicos, extrapolando conclusões 

generalizadas.   

Os municípios de Caetanos e Vitória da Conquista foram apontados por pesquisas 

anteriores, como o mais pobre e o mais rico do Território de Identidade Sudoeste Baiano. Essa 

constatação deu margem ao aprofundamento dos estudos acerca dessas localidades, conforme 

realizado neste trabalho, com o objetivo de compreender o modo como a pobreza, mensurada 

através de índices, se distribui no âmbito interno desses municípios. Para tanto, foi feita 

inicialmente uma revisão teórica acerca da evolução do conceito de pobreza, bem como das 

formas utilizadas para a sua quantificação. Observou-se que, ao longo dos séculos, a definição 

desse fenômeno apoiou-se em diferentes variáveis. No período feudal, a pobreza era associada 

ao não desempenho de atividade laboral, já na Revolução Industrial, a pobreza era vinculada 

os níveis de renda e, por fim, em períodos mais recentes, mediante aos diversos 

questionamentos e indagações acerca do caráter utilitarista da ultima definição, foram 

incluídas na noção de pobreza o não suprimento de necessidades humanas básicas e as 

limitações impostas à realização das capacidades individuais. 

A noção de pobreza adotada no presente trabalho parte do pressuposto 

multidimensional, apoiado na Abordagem das Necessidades Básicas (ABN) e Abordagem das 

Capacitações. Esses aportes teóricos agregam ao conceito em questão fatores que 

transcendem o indicador renda e que são considerados determinantes para a garantia do bem-

estar e de um padrão de vida digno, superior ao mínimo, para o indivíduo. Conforme essa 

ótica de análise deve ser preconizado o atendimento das necessidades básicas, assim como a 
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participação ativa do individuo em sociedade e a capacidade de exercer a sua liberdade, 

fatores que retiram o sujeito da condição de pobreza e privação.  

O método utilizado nesta dissertação fundamentou-se na sistematização do Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM), desenvolvida por Alkire e Foster (2007), divulgado em 

2010 pelo PNUD, que busca avaliar o nível de pobreza das populações em diferentes países 

do mundo. O índice avalia três dimensões: padrão de vida, educação e saúde, das quais fazem 

parte indicadores representativos de necessidades essenciais ao ser humano, como por 

exemplo, água, saneamento, combustível para cozinhar, mortalidade infantil, nutrição, anos 

de estudo, frequência escolar, dentre outros. A proposta desenvolvida no presente material foi 

uma adaptação desse índice, aplicado a um contexto específico, que mostrasse as condições 

presentes nas subdivisões intramunicipais. Desse modo, a análise voltou-se para os setores 

censitários de Caetanos e Vitória da Conquista, cujas informações foram coletadas na base de 

dados “Resultados do Universo por Setores Censitários”, um desdobramento do Censo 2010 

realizado pelo IBGE.  

As dimensões consideradas nessa análise foram, assim como o método de referência, 

padrão de vida, educação e saúde, contudo alguns indicadores foram substituídos em função 

das limitações da própria base de dados. As variáveis da dimensão padrão de vida foram: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, destino do lixo, energia elétrica e capacidade 

de aquisição de ativos. Para a dimensão saúde utilizou-se a variável capacidade monetária de 

se alimentar, e na dimensão educação, o analfabetismo. Foram analisadas as distribuições 

desses indicadores tanto de forma separada, quanto condensada no formato do IPM, calculado 

para cada setor censitário. Desenvolvido o cálculo, foi feito o mapeamento dos resultados por 

meio de ferramentas do Sistema de Informações Geográficas (SIG), no intuito de visualizar a 

distribuição das privações nos recortes censitários de cada município, identificando padrões 

de concentração, áreas em pior e melhor situação, além da influência exercida por atributos 

geográficos nas condições vivenciadas pelos habitantes de cada localidade.  

Com base nos resultados de IPM auferidos para cada setor censitário, obteve-se para 

Caetanos um IPM médio de (0,56), valor localizado em uma faixa interposta entre os valores 

de (0,0) e (1,0), contudo mais próxima do máximo. Trata-se de um IPM que reflete uma 

condição de pobreza acentuada, em um município de pequeno porte, fundado há 28 anos, que 

detém uma estrutura pouco urbanizada e ainda fragilizada. Constatou-se que, das três 

dimensões analisadas, a referente ao padrão de vida foi a que apresentou maior privação em 

Caetanos. Foram identificados elevados níveis de carência nos indicadores de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. As variáveis analisadas a partir do nível de renda, também 
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apresentaram elevados graus de privação, refletidos no total de 93% da população em situação 

de incapacidade de aquisição de ativos. Quanto à capacidade monetária de se alimentar, 

indicador único da dimensão saúde, constatou-se 67% de privação no município. No que 

concerne à dimensão educação, Caetanos tem 36% dos seus habitantes em condição de 

analfabetismo.  

Na zona rural de Caetanos, foram detectados poucos aglomerados urbanos e a 

predominância de fazendas, nas quais a população se encontra disseminada. O IPM rural 

médio foi de (0,61), superando a média municipal. O maior nível de privação rural foi 

identificado na dimensão padrão de vida, acometendo 80% dos moradores. Na composição do 

índice, em nível ruralizado, o pior indicador foi o de abastecimento de água, aspecto no qual 

97% da população é privada. A falta de acesso à água devidamente tratada obriga os 

moradores a recorrer a fontes alternativas, que nem sempre são seguras, o que aumenta o risco 

de doenças de veiculação hídrica, como diarreias, hepatites e parasitoses.  

Outra questão latente, observada nos mapas utilizados neste estudo, é a quantidade 

limitada de vias de acesso nos setores rurais de Caetanos, o que compromete o pleno 

desenvolvimento dos moradores dessas localidades. Esse cenário dificulta o deslocamento da 

população em direção ao centro do próprio município, onde se constatou uma maior a oferta 

de serviços básicos de educação, saúde, bem como oportunidades de trabalho, aspectos 

ausentes ou limitados na localidade na qual residem. Da mesma forma, a chegada dos serviços 

elementares aos domicílios rurais também é inibida, em razão da escassez das vias de acesso, 

a exemplo do serviço de coleta de lixo, que fica restrita à zona urbana do município. Enquanto 

apenas 2% da população rural conta com esse recurso, 87% dos moradores da área urbana são 

devidamente atendidos pela coleta. 

Com um IPM médio de (0,46), inferior à média municipal, a zona urbana de Caetanos 

apresentou uma ligeira melhora nas condições socioeconômicas, em relação aos demais 

recortes censitários. Esse resultado foi evidenciado em setores localizados, precisamente, na 

Sede do município. Concentram-se nos núcleos urbanos, estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviços, escolas, postos de atendimento médico, além de órgãos da 

administração pública, justificando, dessa forma, o cenário relativamente melhor no centro do 

município. A dimensão de saúde apresentou o maior coeficiente de privação nos setores 

urbanos, atingindo 62% dos habitantes. O indicador com pior resultado foi o da capacidade de 

aquisição de ativos, sendo 88% dos moradores urbanos privados nesse aspecto. Em 

contrapartida, o melhor indicador urbano foi o de acesso à energia elétrica, que contempla 

99% dos moradores. A dimensão educacional apresentou os menores coeficientes de privação 
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tanto no âmbito rural, quanto urbano, as taxas de analfabetismo foram, respectivamente, de 

36% e 30%. Apesar de possuir uma infraestrutura relativamente mais robusta, nota-se que os 

piores indicadores da zona urbana de Caetanos vinculam-se ao nível de rendimento geral do 

município, e o mesmo ocorre na zona rural.   

Diante desses resultados, é possível inferir que Caetanos é um município 

relativamente novo, que carece de políticas incisivas de alcance geral no objetivo de 

proporcionar o desenvolvimento socioeconômico do município. Conforme os dados 

apontaram, a consolidação da zona urbana central já vem acontecendo e é necessário que os 

efeitos desse progresso sejam espraiados também para os setores rurais. Seria de grande 

importância fornecer, para os moradores das áreas rurais, serviços de primeira necessidade 

vinculados a saneamento básico e educação de qualidade, bem como facilitar o acesso às 

áreas do município onde já são prestados esses serviços. Para tanto, é importante que sejam 

levantados os pontos de melhoria e as vantagens competitivas intrínsecas ao município, para 

que seja estabelecido um motor principal que venha proporcionar e avanços gradativos. 

No contexto de Vitória da Conquista, o IPM médio obtido no âmbito municipal foi de 

(0,28), valor mais próximo do limite mínimo estabelecido na metodologia do índice. 

Composta por 460 setores censitários, dos quais 382 são urbanos e 78 rurais, Conquista 

vivencia fortes desigualdades socioeconômicas no âmbito intramunicipal. A partir da 

decomposição do índice, verificou-se que o indicador com maior privação foi o de capacidade 

de aquisição de ativos, com um resultado de 74%. O indicador referente ao acesso à energia 

elétrica, por outro lado, manifestou atendimento em toda a zona urbana conquistense, e 

poucos casos de privação foram capturados na zona rural, sendo esse o melhor indicador do 

município, com 99% de atendimento adequado. Contabilizou-se uma privação média 44% 

para a saúde, sendo essa a dimensão em pior condição no município, enquanto a dimensão de 

educação destacou-se pelo melhor resultado, 26% de analfabetismo. Na zona rural, cerca de 

40% dos moradores encontram-se nessa condição, destoando alguns setores localizados às 

margens das rodovias que apresentaram índices mais baixos de privação educacional, em 

virtude da facilidade de acesso e deslocamento até às escolas. Já na área urbana, a privação 

educacional foi de 22% e os menores resultados concentraram-se na zona leste conquistense e 

em setores localizados ao centro do município. 

O IPM médio da zona rural foi de (0,55), tendo como principal componente a 

incapacidade de aquisição de ativos, que acomete 91% dos moradores rurais. Para a zona 

urbana, o IPM médio obtido foi de (0,23), destacando-se, assim como na área rural, o 

indicador relativo à capacidade de aquisição de ativos, que atinge em torno de 70% da 
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população. A dimensão padrão de vida apontou elevadas discrepâncias entre os meios rural e 

urbano. Os níveis de privação na zona urbana, referentes aos indicadores abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e coleta de lixo foram, respectivamente, 5%, 32% e 3%, 

resultados reduzidos, principalmente em áreas mais centrais da Sede Municipal. A privação 

total no quesito padrão de vida foi de 22% na área urbana conquistense, ao passo em que nos 

setores rurais a carência na dimensão chegou a 68%. Constatou-se que, conforme os setores 

censitários se afastam do centro, os níveis de ausência do atendimento adequado nessas três 

variáveis se elevam, chegando a atingir mais de 80% dos habitantes da zona rural. Os 

percentuais mais baixos de privação na dimensão padrão de vida concentram-se na zona leste 

do município, mais especificamente nos bairros Recreio e Candeias, aumentando um pouco 

na zona central e alcançando mais de 50% na zona oeste da cidade.  

Nota-se que na zona central do município os setores de IPM mais baixos são, em 

teoria, coerentes com uma realidade socioeconômica relativamente mais adequada, em virtude 

do maior numero de habitantes tendo as suas necessidades básicas devidamente atendidas. 

Além disso, essas áreas são caracterizadas pela possibilidade de alcance a melhores condições 

de vida, devido à presença de centros educacionais, bem como órgãos públicos de diversas 

naturezas. Também é na zona central a concentração do comércio e, consequentemente, de 

um maior leque de oportunidades e melhores níveis de renda. Contudo, fica clara uma 

tendência de aumento do nível das privações, como também IPMs setoriais conforme as áreas 

se distanciam do centro municipal. Percebe-se nos setores rurais por onde perpassam 

rodovias, que o centro é um ponto de apoio importante para que os moradores dessas 

localidades tenham as suas possibilidades ampliadas, melhorando gradativamente as 

condições dos setores rurais onde residem.  

O estudo minucioso acerca dos municípios em questão confirma a hipótese de que os 

indicadores de pobreza, sob a ótica multidimensional, divergem no interior do território 

municipal, em decorrência de variações das características e distribuição espacial dos 

atributos socioeconômicos e geográficos. Fundamentando-se nas Abordagens das 

Necessidades Básicas e das Capacitações, observou-se que o índice de habitantes que não 

desfrutam da liberdade individual no município de Caetanos é elevado, uma vez constatado 

panorama de privações vivenciadas na área, em especial nos aspectos relacionados ao padrão 

de vida dos moradores. Trata-se de um município onde parte significativa da população não 

tem acesso aos serviços de caráter elementar, que devem ser fornecidos pelo poder público. 

Essa realidade prejudica o desenvolvimento social e econômico desses indivíduos, e lhes 

priva de suas capacidades básicas e realização do que desejam para suas vidas. 
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Consequentemente, da sua descendência também fica comprometida, caso nada seja feito para 

reverter esse quadro. O diagnóstico feito a partir da análise dos setores censitários comprova o 

que resultado auferido por Prates (2016), ao referir-se ao município de Caetanos como uma 

localidade caracterizada por um de elevado nível de pobreza, em âmbito multidimensional. 

Apesar dos indicadores relacionados à renda se destacarem pelos altos coeficientes de 

privação, fica claro que essa não é a única manobra necessária para que a precariedade venha 

ser superada no município. 

O outro extremo analisado, Vitória da Conquista, definido como o município mais rico 

do território de identidade Sudoeste Baiano, conforme os dados de Prates (2016) e Barbosa 

(2016), encontra-se claramente dividido entre áreas multidimensionalmente pobres e ricas. Os 

contrastes sociais são bem definidos em toda a extensão municipal, o que refuta a premissa de 

que se trata de um município de baixa pobreza multidimensional, de modo uniforme. 

Observa-se a existência de padrões de vida desiguais em setores censitários contíguos, bairros 

vizinhos, e principalmente entre as zonas rurais e urbanas. Como consequência, coexistem 

moradores que possuem pleno suporte para exercer as suas capacidades básicas e desfrutar 

das suas liberdades individuais, e moradores que não recebem assistência suficiente para tal. 

Apesar da situação crítica prevalecente nos setores rurais, existem setores urbanos que 

também requerem a implementação de políticas sociais orientadas para a mitigação de 

privações que afetam substancialmente a vida da população. Diante de um contexto de bases 

já firmadas, seria de grande importância o investimento em ações localizadas em pontos 

esquecidos do município, uma vez identificado onde se concentram os fatores limitantes ao 

desenvolvimento.  
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ANEXO - A 

 

 

Tabela 5 - Privações e IPM, por setor censitário, em Caetanos – Bahia, em 2010 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Setor Situação 

PRIVAÇÕES NOS INDICADORES (HABITANTES) 
PRIVAÇÃO POR 

DIMENSÃO 

RESULTADOS POR 

SETOR 

Abast. 

água 

Esgot. 

Sanitário 

Destino do 

lixo 

Energia 

elétrica 

Aquisição 

Ativos 
Analfabetos 

Cap. 

monetária 

alimentar 

Padrão de 

vida 
Educação Saúde H A IPM 

0 Urbano 56% 78% 1% 1% 79% 26% 46% 43% 26% 46% 38% 0,99 0,37 

1 Urbano 93% 30% 1% 1% 94% 41% 77% 44% 41% 77% 53% 0,99 0,53 

2 Rural 99% 100% 99% 10% 99% 33% 86% 81% 33% 86% 66% 0,99 0,65 

3 Rural 100% 78% 100% 10% 96% 41% 62% 77% 41% 62% 59% 0,99 0,59 

4 Rural 100% 100% 100% 18% 93% 40% 58% 82% 40% 58% 60% 0,99 0,59 

5 Rural 94% 100% 95% 2% 93% 39% 62% 77% 39% 62% 59% 0,99 0,58 

6 Rural 99% 99% 99% 4% 100% 44% 83% 80% 44% 83% 69% 0,99 0,68 

7 Urbano 96% 96% 11% 2% 85% 28% 57% 58% 28% 57% 47% 0,99 0,47 

8 Urbano 92% 60% 3% 3% 85% 33% 61% 48% 33% 61% 47% 0,99 0,47 

9 Urbano 92% 91% 56% 0% 98% 31% 70% 67% 31% 70% 52% 0,92 0,48 

10 Rural 97% 99% 98% 62% 90% 39% 51% 90% 39% 51% 59% 0,99 0,59 

11 Rural 99% 97% 99% 13% 97% 44% 76% 81% 44% 76% 66% 0,99 0,66 

12 Urbano 90% 91% 7% 2% 86% 23% 59% 55% 23% 59% 45% 0,99 0,45 

13 Rural 95% 99% 96% 5% 92% 33% 60% 78% 33% 60% 56% 0,99 0,56 

14 Rural 100% 100% 99% 8% 99% 21% 87% 81% 21% 87% 62% 0,99 0,62 

15 Rural 100% 100% 100% 9% 100% 29% 73% 82% 29% 73% 60% 0,99 0,60 

16 Rural 95% 69% 95% 4% 97% 36% 78% 72% 36% 78% 61% 0,99 0,61 
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ANEXO - B  

 

 

Tabela 6 - Privações e IPM, por setor censitário, em Vitória da Conquista – Bahia, em 2010 

(continua) 

Setor Situação 

PRIVAÇÕES NOS INDICADORES (HABITANTES) 
PRIVAÇÃO POR 

DIMENSÃO 

RESULTADOS POR 

SETOR 

Abast. 

água 

Esgot. 

Sanitário 

Destino 

do lixo 

Energia 

elétrica 

Aquisição 

Ativos 
Analfabetos 

Cap. 

monetária 

alimentar 

Padrão de 

vida 
Educação Saúde H A IPM 

0 Urbano 4% 3% 0% 0% 50% 11% 26% 11% 11% 26% 15% 0,92 0,14 

1 Urbano 4% 3% 0% 0% 26% 9% 9% 7% 9% 9% 7% 0,86 0,06 

2 Urbano 12% 0% 0% 0% 27% 7% 13% 8% 7% 13% 7% 0,79 0,06 

3 Urbano 17% 1% 1% 0% 43% 5% 19% 12% 5% 19% 11% 0,92 0,10 

4 Urbano 4% 2% 1% 0% 31% 12% 9% 8% 12% 9% 9% 0,92 0,08 

5 Urbano 4% 0% 0% 0% 52% 9% 22% 11% 9% 22% 12% 0,86 0,10 

6 Urbano 8% 2% 0% 0% 38% 10% 13% 10% 10% 13% 9% 0,86 0,08 

7 Urbano 4% 0% 0% 0% 44% 10% 16% 10% 10% 16% 9% 0,79 0,07 

8 Urbano 0% 0% 0% 0% 71% 18% 26% 14% 18% 26% 14% 0,73 0,10 

9 Urbano 1% 1% 0% 0% 59% 16% 24% 12% 16% 24% 15% 0,86 0,13 

10 Urbano 1% 0% 0% 0% 42% 11% 10% 9% 11% 10% 8% 0,79 0,06 

11 Urbano 0% 0% 0% 0% 26% 7% 6% 5% 7% 6% 4% 0,73 0,03 

12 Urbano 0% 0% 0% 0% 59% 13% 18% 12% 13% 18% 10% 0,73 0,07 

13 Urbano 0% 0% 0% 0% 77% 21% 40% 15% 21% 40% 18% 0,73 0,13 

14 Urbano 0% 0% 0% 0% 70% 13% 30% 14% 13% 30% 17% 0,86 0,14 

15 Urbano 0% 0% 0% 0% 73% 16% 28% 15% 16% 28% 14% 0,73 0,10 

16 Urbano 0% 0% 0% 0% 81% 18% 34% 16% 18% 34% 17% 0,73 0,12 

17 Urbano 5% 1% 0% 1% 78% 19% 39% 17% 19% 39% 23% 0,92 0,21 

18 Urbano 11% 0% 0% 0% 79% 24% 41% 18% 24% 41% 24% 0,86 0,20 

19 Urbano 3% 1% 0% 0% 80% 22% 36% 17% 22% 36% 22% 0,86 0,19 

20 Urbano 13% 6% 0% 1% 97% 38% 73% 24% 38% 73% 41% 0,92 0,38 
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Setor Situação 

PRIVAÇÕES NOS INDICADORES (HABITANTES) 
PRIVAÇÃO POR 

DIMENSÃO 

RESULTADOS POR 

SETOR 

Abast. 

água 

Esgot. 

Sanitário 

Destino 

do lixo 

Energia 

elétrica 

Aquisição 

Ativos 
Analfabetos 

Cap. 

monetária 

alimentar 

Padrão de 

vida 
Educação Saúde H A IPM 

21 Urbano 7% 29% 34% 4% 97% 46% 78% 34% 46% 78% 52% 0,99 0,52 

22 Urbano 1% 3% 1% 1% 98% 36% 76% 21% 36% 76% 44% 0,99 0,43 

23 Urbano 0% 1% 0% 0% 87% 33% 48% 18% 33% 48% 26% 0,79 0,21 

24 Urbano 2% 7% 0% 0% 83% 27% 45% 18% 27% 45% 26% 0,86 0,22 

25 Urbano 6% 10% 2% 0% 62% 14% 28% 16% 14% 28% 18% 0,92 0,17 

26 Urbano 2% 3% 0% 0% 49% 14% 13% 11% 14% 13% 11% 0,86 0,09 

27 Urbano 6% 14% 1% 0% 93% 33% 59% 23% 33% 59% 35% 0,92 0,33 

28 Urbano 5% 59% 0% 3% 94% 35% 72% 32% 35% 72% 46% 0,99 0,45 

29 Urbano 7% 1% 2% 0% 83% 20% 44% 19% 20% 44% 27% 0,99 0,27 

30 Urbano 3% 3% 1% 0% 44% 15% 20% 10% 15% 20% 14% 0,92 0,13 

31 Urbano 3% 1% 0% 0% 38% 15% 13% 8% 15% 13% 10% 0,86 0,09 

32 Urbano 0% 0% 0% 0% 60% 22% 23% 12% 22% 23% 14% 0,73 0,10 

33 Urbano 1% 1% 0% 0% 59% 14% 23% 12% 14% 23% 14% 0,86 0,12 

34 Urbano 0% 0% 0% 0% 39% 10% 12% 8% 10% 12% 7% 0,73 0,05 

35 Urbano 1% 1% 0% 0% 52% 13% 18% 11% 13% 18% 13% 0,92 0,12 

36 Urbano 0% 1% 0% 0% 62% 16% 25% 13% 16% 25% 16% 0,92 0,15 

37 Urbano 1% 1% 0% 0% 60% 15% 26% 12% 15% 26% 15% 0,86 0,13 

38 Urbano 1% 0% 0% 0% 76% 23% 28% 15% 23% 28% 17% 0,46 0,08 

39 Urbano 4% 2% 0% 0% 86% 29% 46% 18% 29% 46% 27% 0,86 0,23 

40 Urbano 2% 0% 0% 1% 83% 25% 46% 17% 25% 46% 25% 0,86 0,22 

41 Urbano 1% 0% 0% 1% 86% 29% 45% 18% 29% 45% 26% 0,86 0,22 

42 Urbano 0% 2% 0% 0% 81% 26% 43% 17% 26% 43% 25% 0,86 0,21 

43 Urbano 6% 3% 0% 0% 22% 5% 7% 6% 5% 7% 5% 0,86 0,05 

44 Urbano 5% 6% 0% 0% 33% 7% 19% 9% 7% 19% 10% 0,86 0,09 

45 Urbano 0% 2% 0% 0% 16% 7% 6% 4% 7% 6% 5% 0,86 0,04 

46 Urbano 2% 5% 1% 0% 32% 12% 16% 8% 12% 16% 12% 0,99 0,12 

(continuação) 
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Setor Situação 

PRIVAÇÕES NOS INDICADORES (HABITANTES) 
PRIVAÇÃO POR 

DIMENSÃO 

RESULTADOS POR 

SETOR 

Abast. 

água 

Esgot. 

Sanitário 

Destino 

do lixo 

Energia 

elétrica 

Aquisição 

Ativos 
Analfabetos 

Cap. 

monetária 

alimentar 

Padrão de 

vida 
Educação Saúde H A IPM 

47 Urbano 1% 2% 1% 0% 55% 13% 18% 12% 13% 18% 13% 0,92 0,12 

48 Urbano 4% 17% 0% 0% 69% 19% 27% 18% 19% 27% 18% 0,86 0,16 

49 Urbano 0% 2% 0% 0% 32% 10% 14% 7% 10% 14% 8% 0,79 0,06 

50 Urbano 1% 1% 0% 0% 49% 12% 17% 10% 12% 17% 13% 0,99 0,13 

51 Urbano 1% 2% 2% 1% 73% 17% 45% 16% 17% 45% 25% 0,99 0,25 

52 Urbano 8% 26% 3% 1% 64% 21% 28% 20% 21% 28% 23% 0,99 0,23 

53 Urbano 5% 18% 0% 0% 78% 23% 47% 20% 23% 47% 26% 0,86 0,22 

54 Urbano 2% 1% 1% 1% 88% 24% 48% 19% 24% 48% 30% 0,99 0,30 

55 Urbano 0% 0% 0% 0% 82% 23% 38% 16% 23% 38% 19% 0,73 0,14 

56 Urbano 1% 3% 0% 0% 60% 15% 25% 13% 15% 25% 16% 0,92 0,15 

57 Urbano 0% 6% 0% 0% 53% 11% 17% 12% 11% 17% 11% 0,86 0,10 

58 Urbano 0% 0% 0% 0% 57% 14% 18% 11% 14% 18% 11% 0,73 0,08 

59 Urbano 1% 0% 0% 0% 67% 15% 26% 13% 15% 26% 14% 0,79 0,11 

60 Urbano 1% 0% 0% 0% 56% 15% 21% 12% 15% 21% 14% 0,86 0,12 

61 Urbano 5% 0% 0% 0% 54% 18% 19% 12% 18% 19% 15% 0,92 0,14 

62 Urbano 1% 0% 0% 0% 59% 13% 23% 12% 13% 23% 14% 0,86 0,12 

63 Urbano 5% 0% 0% 1% 74% 18% 36% 16% 18% 36% 20% 0,86 0,17 

64 Urbano 0% 0% 0% 0% 59% 16% 23% 12% 16% 23% 13% 0,79 0,11 

65 Urbano 3% 48% 3% 1% 84% 28% 51% 28% 28% 51% 35% 0,99 0,35 

66 Urbano 5% 7% 0% 0% 62% 14% 28% 15% 14% 28% 16% 0,86 0,14 

67 Urbano 1% 0% 0% 0% 71% 18% 28% 14% 18% 28% 16% 0,79 0,13 

68 Urbano 1% 0% 0% 0% 62% 17% 22% 13% 17% 22% 13% 0,79 0,11 

69 Urbano 0% 0% 0% 0% 63% 16% 25% 13% 16% 25% 13% 0,73 0,09 

70 Urbano 0% 1% 0% 0% 73% 17% 30% 15% 17% 30% 16% 0,79 0,13 

71 Urbano 0% 0% 0% 0% 64% 15% 25% 13% 15% 25% 13% 0,73 0,09 

72 Urbano 1% 1% 0% 1% 73% 14% 24% 15% 14% 24% 16% 0,92 0,15 

(continuação) 
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Setor Situação 

PRIVAÇÕES NOS INDICADORES (HABITANTES) 
PRIVAÇÃO POR 

DIMENSÃO 

RESULTADOS POR 

SETOR 

Abast. 

água 

Esgot. 

Sanitário 

Destino 

do lixo 

Energia 

elétrica 

Aquisição 

Ativos 
Analfabetos 

Cap. 

monetária 

alimentar 

Padrão de 

vida 
Educação Saúde H A IPM 

73 Urbano 0% 1% 0% 0% 77% 23% 36% 15% 23% 36% 20% 0,79 0,16 

74 Urbano 0% 2% 0% 0% 74% 20% 35% 15% 20% 35% 19% 0,79 0,15 

75 Urbano 0% 26% 2% 1% 93% 29% 67% 25% 29% 67% 40% 0,99 0,39 

76 Urbano 1% 7% 1% 0% 85% 26% 43% 19% 26% 43% 27% 0,92 0,25 

77 Urbano 1% 4% 0% 0% 69% 15% 23% 15% 15% 23% 15% 0,86 0,13 

78 Urbano 3% 2% 0% 0% 43% 15% 11% 10% 15% 11% 10% 0,86 0,09 

79 Urbano 5% 3% 0% 0% 46% 11% 11% 11% 11% 11% 9% 0,86 0,08 

80 Urbano 0% 5% 0% 0% 53% 11% 14% 12% 11% 14% 10% 0,79 0,08 

81 Urbano 0% 7% 0% 0% 74% 23% 33% 16% 23% 33% 19% 0,79 0,15 

82 Urbano 1% 6% 0% 0% 64% 16% 28% 14% 16% 28% 17% 0,86 0,14 

83 Urbano 0% 11% 0% 0% 69% 18% 28% 16% 18% 28% 16% 0,79 0,13 

84 Urbano 0% 2% 0% 0% 79% 18% 40% 16% 18% 40% 19% 0,79 0,15 

85 Urbano 0% 96% 0% 0% 71% 13% 24% 33% 13% 24% 18% 0,79 0,15 

86 Urbano 2% 0% 0% 0% 56% 18% 19% 12% 18% 19% 13% 0,79 0,10 

87 Urbano 0% 70% 0% 0% 59% 15% 22% 26% 15% 22% 18% 0,86 0,15 

88 Urbano 0% 80% 1% 0% 78% 24% 44% 32% 24% 44% 31% 0,92 0,28 

89 Urbano 5% 10% 9% 3% 97% 43% 76% 25% 43% 76% 47% 0,99 0,47 

90 Urbano 3% 25% 13% 1% 96% 33% 73% 28% 33% 73% 44% 0,99 0,44 

91 Urbano 1% 9% 0% 1% 93% 33% 59% 21% 33% 59% 35% 0,92 0,32 

92 Urbano 8% 29% 0% 0% 90% 33% 58% 25% 33% 58% 38% 0,99 0,38 

93 Urbano 0% 3% 0% 0% 88% 27% 41% 18% 27% 41% 25% 0,86 0,21 

94 Urbano 2% 22% 2% 2% 92% 35% 67% 24% 35% 67% 42% 0,99 0,41 

95 Urbano 2% 83% 0% 2% 85% 43% 63% 34% 43% 63% 43% 0,92 0,40 

96 Urbano 79% 2% 68% 0% 81% 33% 63% 46% 33% 63% 44% 0,92 0,40 

97 Urbano 0% 3% 0% 0% 18% 17% 12% 4% 17% 12% 9% 0,79 0,07 

98 Urbano 0% 0% 1% 0% 21% 12% 9% 5% 12% 9% 7% 0,79 0,05 
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99 Urbano 3% 47% 3% 3% 65% 19% 38% 24% 19% 38% 27% 0,99 0,27 

100 Urbano 1% 0% 0% 0% 12% 9% 8% 3% 9% 8% 5% 0,79 0,04 

101 Urbano 0% 0% 0% 0% 12% 12% 5% 2% 12% 5% 4% 0,40 0,02 

102 Urbano 0% 1% 0% 0% 16% 9% 4% 3% 9% 4% 5% 0,86 0,04 

103 Urbano 0% 0% 0% 0% 26% 7% 13% 5% 7% 13% 6% 0,73 0,04 

104 Urbano 0% 1% 0% 0% 37% 10% 15% 7% 10% 15% 9% 0,79 0,07 

105 Urbano 0% 2% 0% 0% 36% 11% 11% 8% 11% 11% 9% 0,92 0,08 

106 Urbano 10% 0% 0% 0% 44% 16% 23% 11% 16% 23% 13% 0,79 0,10 

107 Urbano 1% 0% 0% 0% 14% 8% 6% 3% 8% 6% 5% 0,86 0,04 

108 Urbano 0% 0% 0% 0% 31% 16% 7% 6% 16% 7% 7% 0,73 0,05 

109 Urbano 4% 97% 1% 1% 91% 30% 52% 39% 30% 52% 40% 0,99 0,40 

110 Urbano 1% 3% 0% 0% 78% 26% 37% 16% 26% 37% 23% 0,86 0,19 

111 Urbano 0% 0% 0% 0% 44% 15% 17% 9% 15% 17% 10% 0,73 0,07 

112 Urbano 0% 93% 0% 0% 60% 20% 28% 30% 20% 28% 21% 0,79 0,16 

113 Urbano 1% 3% 0% 0% 91% 25% 55% 19% 25% 55% 28% 0,86 0,24 

114 Urbano 3% 8% 0% 1% 84% 25% 53% 19% 25% 53% 30% 0,92 0,28 

115 Urbano 3% 0% 0% 0% 84% 26% 40% 18% 26% 40% 26% 0,92 0,24 

116 Urbano 4% 1% 0% 0% 84% 28% 44% 18% 28% 44% 26% 0,86 0,22 

117 Urbano 1% 2% 0% 0% 83% 20% 51% 17% 20% 51% 25% 0,86 0,22 

118 Urbano 1% 70% 1% 1% 85% 28% 51% 31% 28% 51% 37% 0,99 0,36 

119 Urbano 2% 92% 0% 1% 82% 25% 47% 35% 25% 47% 35% 0,99 0,35 

120 Urbano 0% 1% 0% 0% 89% 32% 59% 18% 32% 59% 29% 0,79 0,23 

121 Urbano 1% 15% 1% 0% 79% 26% 38% 19% 26% 38% 26% 0,92 0,24 

122 Urbano 0% 6% 0% 0% 93% 31% 63% 20% 31% 63% 30% 0,79 0,24 

123 Urbano 0% 1% 0% 0% 86% 27% 51% 17% 27% 51% 25% 0,79 0,20 

124 Urbano 2% 32% 0% 0% 85% 26% 43% 24% 26% 43% 26% 0,86 0,23 
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125 Urbano 0% 1% 0% 0% 84% 24% 44% 17% 24% 44% 24% 0,86 0,21 

126 Urbano 1% 99% 2% 0% 94% 36% 74% 39% 36% 74% 46% 0,92 0,42 

127 Urbano 6% 99% 6% 1% 91% 39% 66% 41% 39% 66% 48% 0,99 0,47 

128 Urbano 1% 93% 0% 0% 92% 29% 60% 37% 29% 60% 42% 0,99 0,41 

129 Urbano 1% 95% 0% 1% 85% 28% 57% 36% 28% 57% 37% 0,92 0,35 

130 Urbano 2% 97% 1% 1% 89% 29% 61% 38% 29% 61% 42% 0,99 0,42 

131 Urbano 1% 95% 1% 1% 77% 23% 39% 35% 23% 39% 32% 0,99 0,32 

132 Urbano 2% 95% 1% 0% 87% 27% 53% 37% 27% 53% 36% 0,92 0,33 

133 Urbano 1% 2% 0% 0% 90% 26% 46% 18% 26% 46% 26% 0,86 0,22 

134 Urbano 2% 98% 0% 1% 86% 29% 53% 38% 29% 53% 39% 0,99 0,39 

135 Urbano 0% 0% 0% 0% 94% 26% 66% 19% 26% 66% 29% 0,79 0,23 

136 Urbano 0% 30% 0% 0% 78% 21% 42% 22% 21% 42% 22% 0,79 0,18 

137 Urbano 0% 54% 2% 0% 51% 15% 21% 21% 15% 21% 16% 0,86 0,14 

138 Urbano 0% 53% 0% 0% 56% 15% 20% 22% 15% 20% 15% 0,79 0,12 

139 Urbano 0% 13% 0% 0% 79% 21% 35% 18% 21% 35% 21% 0,86 0,18 

140 Urbano 1% 23% 0% 0% 80% 21% 39% 21% 21% 39% 23% 0,86 0,20 

141 Urbano 0% 2% 0% 0% 84% 23% 48% 17% 23% 48% 25% 0,86 0,22 

142 Urbano 0% 45% 4% 0% 92% 27% 65% 28% 27% 65% 34% 0,86 0,30 

143 Urbano 14% 30% 5% 0% 88% 28% 56% 27% 28% 56% 34% 0,92 0,32 

144 Urbano 0% 98% 0% 0% 79% 28% 43% 36% 28% 43% 33% 0,92 0,30 

145 Urbano 0% 92% 0% 0% 56% 13% 16% 30% 13% 16% 16% 0,79 0,12 

146 Urbano 0% 86% 0% 0% 64% 17% 22% 30% 17% 22% 18% 0,79 0,14 

147 Urbano 0% 94% 0% 0% 70% 12% 29% 33% 12% 29% 20% 0,79 0,15 

148 Urbano 0% 94% 0% 0% 72% 18% 33% 33% 18% 33% 22% 0,79 0,17 

149 Urbano 0% 89% 0% 0% 72% 16% 29% 32% 16% 29% 20% 0,79 0,16 

150 Urbano 0% 82% 3% 0% 49% 10% 23% 27% 10% 23% 17% 0,86 0,14 
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151 Urbano 1% 86% 0% 0% 50% 14% 22% 27% 14% 22% 18% 0,86 0,16 

152 Urbano 0% 99% 0% 0% 93% 36% 61% 38% 36% 61% 39% 0,86 0,33 

153 Urbano 2% 99% 3% 2% 93% 27% 59% 40% 27% 59% 42% 0,99 0,41 

154 Urbano 0% 100% 0% 0% 63% 12% 21% 33% 12% 21% 17% 0,79 0,14 

155 Urbano 0% 80% 0% 0% 68% 21% 37% 30% 21% 37% 23% 0,79 0,18 

156 Urbano 0% 99% 0% 0% 85% 21% 41% 37% 21% 41% 26% 0,79 0,21 

157 Urbano 0% 96% 0% 0% 81% 24% 39% 36% 24% 39% 28% 0,86 0,24 

158 Urbano 8% 96% 5% 2% 95% 36% 63% 41% 36% 63% 46% 0,99 0,46 

159 Urbano 0% 100% 0% 0% 83% 22% 45% 37% 22% 45% 27% 0,79 0,22 

160 Urbano 0% 99% 0% 2% 86% 21% 52% 37% 21% 52% 34% 0,92 0,31 

161 Urbano 1% 96% 1% 0% 89% 30% 54% 38% 30% 54% 37% 0,92 0,34 

162 Urbano 45% 29% 40% 3% 88% 31% 62% 41% 31% 62% 44% 0,99 0,44 

163 Urbano 31% 100% 50% 16% 88% 47% 56% 57% 47% 56% 53% 0,99 0,52 

164 Urbano 33% 52% 31% 1% 87% 39% 58% 41% 39% 58% 46% 0,99 0,45 

165 Urbano 8% 99% 15% 15% 95% 31% 65% 46% 31% 65% 47% 0,99 0,47 

166 Urbano 4% 100% 15% 6% 96% 36% 71% 44% 36% 71% 50% 0,99 0,49 

167 Urbano 0% 99% 0% 0% 83% 25% 42% 36% 25% 42% 27% 0,79 0,22 

168 Urbano 0% 10% 1% 0% 70% 20% 30% 16% 20% 30% 19% 0,86 0,16 

169 Urbano 1% 47% 0% 0% 76% 24% 38% 25% 24% 38% 27% 0,92 0,25 

170 Urbano 0% 0% 0% 0% 58% 15% 23% 12% 15% 23% 12% 0,73 0,09 

171 Urbano 1% 32% 0% 1% 80% 19% 36% 23% 19% 36% 24% 0,92 0,22 

172 Urbano 1% 94% 0% 1% 94% 30% 63% 38% 30% 63% 40% 0,92 0,37 

173 Urbano 0% 2% 0% 0% 83% 14% 48% 17% 14% 48% 21% 0,79 0,16 

174 Urbano 16% 17% 52% 4% 87% 33% 59% 35% 33% 59% 42% 0,99 0,42 

175 Urbano 2% 99% 0% 0% 94% 32% 62% 39% 32% 62% 44% 0,99 0,44 

176 Urbano 1% 97% 3% 1% 91% 29% 73% 39% 29% 73% 47% 0,99 0,46 
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177 Urbano 8% 99% 13% 3% 97% 45% 76% 44% 45% 76% 55% 0,99 0,54 

178 Urbano 6% 92% 35% 2% 91% 35% 61% 45% 35% 61% 47% 0,99 0,46 

179 Urbano 7% 98% 8% 2% 92% 33% 63% 41% 33% 63% 45% 0,99 0,45 

180 Urbano 10% 98% 4% 1% 95% 36% 69% 42% 36% 69% 48% 0,99 0,48 

181 Urbano 21% 99% 5% 1% 94% 33% 57% 44% 33% 57% 44% 0,99 0,44 

182 Urbano 5% 98% 3% 0% 97% 32% 77% 41% 32% 77% 49% 0,99 0,49 

183 Urbano 2% 70% 1% 2% 96% 39% 62% 34% 39% 62% 44% 0,99 0,44 

184 Urbano 6% 99% 12% 2% 96% 39% 75% 43% 39% 75% 52% 0,99 0,51 

185 Urbano 34% 98% 22% 0% 88% 31% 50% 48% 31% 50% 43% 0,99 0,42 

186 Urbano 57% 9% 14% 0% 78% 31% 40% 32% 31% 40% 32% 0,92 0,29 

187 Urbano 23% 95% 7% 0% 83% 28% 48% 42% 28% 48% 39% 0,99 0,38 

188 Urbano 58% 99% 40% 6% 91% 35% 72% 59% 35% 72% 55% 0,99 0,54 

189 Urbano 7% 1% 0% 0% 39% 7% 10% 9% 7% 10% 8% 0,86 0,07 

190 Urbano 3% 1% 0% 0% 50% 11% 12% 11% 11% 12% 10% 0,86 0,08 

191 Urbano 0% 0% 0% 0% 76% 18% 32% 15% 18% 32% 16% 0,73 0,11 

192 Urbano 3% 13% 0% 1% 91% 31% 63% 22% 31% 63% 36% 0,92 0,33 

193 Urbano 1% 5% 0% 0% 94% 30% 67% 20% 30% 67% 39% 0,99 0,39 

194 Urbano 0% 1% 3% 0% 91% 26% 59% 19% 26% 59% 30% 0,86 0,26 

195 Urbano 1% 2% 0% 0% 53% 17% 25% 11% 17% 25% 15% 0,86 0,13 

196 Urbano 0% 0% 0% 0% 52% 12% 23% 10% 12% 23% 12% 0,79 0,09 

197 Urbano 0% 4% 0% 0% 24% 2% 15% 5% 2% 15% 6% 0,79 0,05 

198 Urbano 1% 25% 0% 0% 74% 21% 36% 20% 21% 36% 22% 0,86 0,19 

199 Urbano 0% 14% 0% 0% 77% 17% 42% 18% 17% 42% 20% 0,79 0,16 

200 Urbano 2% 98% 3% 2% 97% 38% 76% 40% 38% 76% 51% 0,99 0,51 

201 Urbano 2% 99% 0% 1% 93% 32% 62% 39% 32% 62% 41% 0,92 0,38 

202 Urbano 0% 8% 0% 0% 70% 19% 28% 16% 19% 28% 18% 0,86 0,15 
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203 Urbano 0% 8% 0% 0% 51% 15% 23% 12% 15% 23% 16% 0,92 0,14 

204 Urbano 5% 2% 1% 0% 97% 33% 73% 21% 33% 73% 42% 0,99 0,42 

205 Urbano 0% 6% 0% 0% 25% 12% 17% 6% 12% 17% 10% 0,86 0,09 

206 Urbano 4% 3% 0% 0% 16% 10% 8% 5% 10% 8% 6% 0,86 0,05 

207 Urbano 1% 90% 0% 0% 58% 18% 26% 30% 18% 26% 21% 0,86 0,18 

208 Urbano 4% 14% 1% 0% 86% 23% 39% 21% 23% 39% 26% 0,92 0,24 

209 Urbano 0% 7% 1% 0% 90% 26% 57% 20% 26% 57% 34% 0,99 0,34 

210 Urbano 1% 22% 88% 0% 87% 23% 46% 39% 23% 46% 33% 0,92 0,31 

211 Urbano 0% 98% 0% 0% 51% 13% 18% 30% 13% 18% 18% 0,86 0,15 

212 Urbano 1% 97% 0% 0% 88% 24% 51% 37% 24% 51% 34% 0,92 0,32 

213 Urbano 0% 0% 0% 0% 80% 18% 38% 16% 18% 38% 19% 0,79 0,15 

214 Urbano 0% 99% 0% 0% 64% 20% 29% 33% 20% 29% 21% 0,79 0,17 

215 Urbano 0% 1% 0% 0% 84% 24% 42% 17% 24% 42% 22% 0,79 0,17 

216 Urbano 2% 2% 0% 1% 96% 30% 70% 20% 30% 70% 37% 0,92 0,34 

217 Urbano 8% 100% 8% 1% 93% 37% 64% 42% 37% 64% 47% 0,99 0,47 

218 Urbano 2% 1% 1% 1% 95% 33% 73% 20% 33% 73% 42% 0,99 0,41 

219 Urbano 60% 26% 9% 0% 85% 27% 50% 36% 27% 50% 35% 0,92 0,32 

220 Urbano 0% 24% 3% 3% 83% 27% 38% 23% 27% 38% 27% 0,92 0,25 

221 Urbano 4% 0% 0% 0% 21% 14% 8% 5% 14% 8% 7% 0,79 0,06 

222 Urbano 2% 78% 3% 0% 45% 19% 25% 25% 19% 25% 22% 0,92 0,20 

223 Urbano 1% 31% 2% 0% 53% 20% 25% 17% 20% 25% 21% 0,99 0,20 

224 Urbano 23% 27% 19% 1% 91% 24% 59% 32% 24% 59% 38% 0,99 0,38 

225 Urbano 0% 83% 0% 0% 85% 32% 50% 34% 32% 50% 30% 0,79 0,24 

226 Urbano 5% 19% 1% 0% 97% 37% 80% 24% 37% 80% 47% 0,99 0,46 

227 Rural 91% 19% 73% 0% 85% 28% 58% 54% 28% 58% 43% 0,92 0,40 

228 Rural 98% 99% 100% 6% 96% 41% 75% 80% 41% 75% 65% 0,99 0,64 
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229 Rural 100% 100% 100% 8% 97% 38% 67% 81% 38% 67% 61% 0,99 0,61 

230 Rural 38% 93% 49% 4% 92% 34% 57% 55% 34% 57% 48% 0,99 0,47 

231 Rural 16% 100% 75% 4% 98% 43% 81% 59% 43% 81% 60% 0,99 0,60 

232 Rural 97% 100% 70% 1% 96% 44% 55% 73% 44% 55% 57% 0,99 0,56 

233 Rural 100% 95% 84% 5% 95% 30% 63% 76% 30% 63% 56% 0,99 0,55 

234 Rural 91% 100% 93% 9% 100% 49% 90% 78% 49% 90% 72% 0,99 0,71 

235 Rural 18% 100% 38% 7% 95% 37% 67% 52% 37% 67% 51% 0,99 0,51 

236 Rural 100% 99% 97% 0% 94% 29% 59% 78% 29% 59% 51% 0,92 0,47 

237 Rural 100% 100% 67% 0% 98% 40% 69% 73% 40% 69% 56% 0,92 0,52 

238 Rural 99% 100% 83% 0% 99% 39% 87% 76% 39% 87% 62% 0,92 0,58 

239 Rural 99% 72% 47% 3% 96% 33% 62% 63% 33% 62% 52% 0,99 0,52 

240 Rural 96% 70% 52% 2% 98% 34% 70% 64% 34% 70% 56% 0,99 0,55 

241 Urbano 0% 98% 0% 2% 94% 41% 74% 39% 41% 74% 51% 0,99 0,50 

242 Urbano 1% 93% 0% 0% 95% 38% 74% 38% 38% 74% 43% 0,86 0,37 

243 Urbano 0% 99% 0% 0% 98% 38% 83% 40% 38% 83% 42% 0,79 0,33 

244 Urbano 0% 1% 0% 0% 3% 17% 1% 1% 17% 1% 5% 0,79 0,04 

245 Urbano 0% 32% 0% 0% 78% 17% 41% 22% 17% 41% 21% 0,79 0,17 

246 Urbano 2% 0% 0% 0% 47% 12% 17% 10% 12% 17% 10% 0,79 0,08 

247 Urbano 7% 0% 0% 0% 66% 12% 34% 14% 12% 34% 16% 0,79 0,13 

248 Urbano 2% 0% 1% 1% 36% 9% 9% 8% 9% 9% 8% 0,92 0,07 

249 Urbano 0% 0% 0% 0% 57% 10% 13% 11% 10% 13% 8% 0,73 0,06 

250 Urbano 0% 0% 0% 0% 57% 11% 26% 12% 11% 26% 13% 0,79 0,10 

251 Urbano 0% 0% 0% 0% 77% 23% 27% 15% 23% 27% 16% 0,73 0,11 

252 Urbano 2% 3% 0% 1% 80% 22% 40% 17% 22% 40% 24% 0,92 0,22 

253 Urbano 2% 2% 0% 0% 81% 19% 38% 17% 19% 38% 21% 0,86 0,18 

254 Urbano 4% 0% 0% 0% 90% 26% 48% 19% 26% 48% 29% 0,92 0,27 
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255 Urbano 2% 0% 1% 0% 97% 45% 76% 20% 45% 76% 40% 0,86 0,35 

256 Urbano 2% 0% 0% 0% 90% 31% 57% 19% 31% 57% 28% 0,79 0,22 

257 Urbano 3% 2% 0% 1% 71% 25% 42% 15% 25% 42% 25% 0,92 0,24 

258 Urbano 0% 0% 0% 0% 23% 8% 3% 5% 8% 3% 4% 0,73 0,03 

259 Urbano 0% 0% 0% 0% 67% 22% 24% 13% 22% 24% 16% 0,79 0,13 

260 Urbano 2% 0% 0% 0% 48% 15% 16% 10% 15% 16% 11% 0,79 0,09 

261 Urbano 1% 3% 1% 0% 66% 17% 24% 14% 17% 24% 17% 0,92 0,16 

262 Urbano 4% 1% 0% 0% 86% 26% 46% 18% 26% 46% 26% 0,86 0,22 

263 Urbano 0% 1% 0% 0% 77% 19% 27% 16% 19% 27% 16% 0,79 0,13 

264 Urbano 2% 1% 1% 1% 90% 29% 45% 19% 29% 45% 31% 0,99 0,30 

265 Urbano 1% 0% 0% 0% 90% 19% 66% 18% 19% 66% 27% 0,79 0,22 

266 Urbano 1% 1% 1% 0% 66% 17% 30% 14% 17% 30% 19% 0,92 0,17 

267 Urbano 0% 1% 0% 0% 29% 10% 8% 6% 10% 8% 6% 0,79 0,05 

268 Urbano 0% 1% 0% 0% 64% 19% 22% 13% 19% 22% 14% 0,79 0,11 

269 Urbano 3% 5% 0% 0% 65% 18% 27% 15% 18% 27% 17% 0,86 0,15 

270 Urbano 0% 2% 0% 0% 76% 19% 31% 16% 19% 31% 17% 0,79 0,14 

271 Urbano 0% 1% 0% 0% 74% 25% 37% 15% 25% 37% 20% 0,79 0,16 

272 Urbano 2% 3% 0% 0% 54% 16% 19% 12% 16% 19% 15% 0,92 0,14 

273 Urbano 0% 2% 0% 0% 53% 16% 22% 11% 16% 22% 13% 0,79 0,10 

274 Urbano 5% 0% 0% 0% 46% 12% 16% 10% 12% 16% 10% 0,79 0,08 

275 Urbano 4% 1% 0% 0% 61% 16% 19% 13% 16% 19% 14% 0,86 0,12 

276 Urbano 0% 27% 0% 0% 81% 17% 35% 22% 17% 35% 20% 0,79 0,16 

277 Urbano 1% 4% 0% 1% 68% 22% 30% 15% 22% 30% 21% 0,92 0,19 

278 Urbano 2% 6% 0% 0% 63% 19% 30% 14% 19% 30% 18% 0,86 0,15 

279 Urbano 4% 0% 0% 1% 69% 16% 27% 15% 16% 27% 17% 0,86 0,14 

280 Urbano 1% 2% 0% 0% 70% 18% 30% 14% 18% 30% 18% 0,86 0,15 
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281 Urbano 1% 1% 0% 0% 68% 18% 30% 14% 18% 30% 18% 0,86 0,15 

282 Urbano 1% 5% 0% 1% 77% 21% 35% 17% 21% 35% 22% 0,92 0,21 

283 Urbano 1% 3% 0% 0% 80% 20% 39% 17% 20% 39% 22% 0,86 0,19 

284 Urbano 1% 3% 0% 1% 73% 19% 43% 16% 19% 43% 24% 0,92 0,22 

285 Urbano 1% 10% 0% 0% 52% 17% 15% 13% 17% 15% 13% 0,86 0,11 

286 Urbano 1% 4% 0% 1% 52% 13% 15% 12% 13% 15% 12% 0,92 0,11 

287 Urbano 2% 4% 0% 0% 57% 18% 24% 13% 18% 24% 16% 0,86 0,14 

288 Urbano 0% 3% 0% 0% 45% 15% 14% 10% 15% 14% 10% 0,46 0,05 

289 Urbano 0% 0% 0% 0% 18% 10% 4% 4% 10% 4% 4% 0,40 0,02 

290 Urbano 0% 0% 0% 0% 17% 6% 7% 3% 6% 7% 4% 0,73 0,03 

291 Urbano 1% 0% 0% 0% 36% 8% 8% 7% 8% 8% 6% 0,46 0,03 

292 Urbano 3% 0% 0% 0% 62% 18% 23% 13% 18% 23% 17% 0,92 0,15 

293 Urbano 7% 88% 3% 1% 76% 16% 38% 35% 16% 38% 29% 0,99 0,29 

294 Urbano 2% 5% 0% 1% 81% 25% 45% 18% 25% 45% 27% 0,92 0,25 

295 Urbano 0% 1% 0% 0% 83% 24% 48% 17% 24% 48% 24% 0,79 0,19 

296 Urbano 3% 0% 0% 0% 78% 23% 38% 16% 23% 38% 20% 0,79 0,16 

297 Urbano 2% 95% 0% 0% 84% 26% 46% 36% 26% 46% 31% 0,86 0,26 

298 Urbano 6% 26% 0% 0% 75% 23% 32% 21% 23% 32% 22% 0,86 0,19 

299 Urbano 0% 0% 0% 0% 87% 25% 51% 17% 25% 51% 23% 0,73 0,16 

300 Urbano 0% 13% 1% 0% 88% 20% 55% 20% 20% 55% 27% 0,86 0,24 

301 Urbano 0% 20% 0% 0% 93% 28% 57% 23% 28% 57% 28% 0,79 0,23 

302 Urbano 0% 3% 0% 0% 87% 27% 50% 18% 27% 50% 25% 0,79 0,20 

303 Urbano 0% 92% 0% 1% 64% 13% 23% 31% 13% 23% 19% 0,86 0,16 

304 Urbano 0% 89% 0% 0% 72% 16% 30% 32% 16% 30% 21% 0,79 0,16 

305 Urbano 0% 91% 0% 0% 71% 14% 25% 32% 14% 25% 19% 0,46 0,09 

306 Urbano 0% 1% 0% 0% 70% 18% 29% 14% 18% 29% 16% 0,79 0,13 
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PRIVAÇÕES NOS INDICADORES (HABITANTES) 
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307 Urbano 0% 87% 0% 0% 73% 18% 24% 32% 18% 24% 19% 0,79 0,15 

308 Urbano 0% 97% 0% 0% 89% 23% 52% 37% 23% 52% 30% 0,79 0,23 

309 Urbano 0% 91% 0% 0% 70% 16% 33% 32% 16% 33% 21% 0,79 0,17 

310 Urbano 0% 98% 0% 0% 60% 16% 27% 32% 16% 27% 20% 0,79 0,16 

311 Urbano 1% 0% 0% 0% 72% 17% 35% 14% 17% 35% 18% 0,79 0,14 

312 Urbano 0% 13% 0% 0% 92% 22% 62% 21% 22% 62% 28% 0,79 0,22 

313 Urbano 0% 1% 0% 0% 70% 20% 28% 14% 20% 28% 18% 0,86 0,15 

314 Urbano 2% 0% 0% 1% 91% 26% 54% 19% 26% 54% 28% 0,86 0,24 

315 Urbano 0% 98% 0% 0% 53% 21% 16% 30% 21% 16% 18% 0,46 0,08 

316 Urbano 0% 7% 0% 1% 90% 34% 69% 20% 34% 69% 35% 0,86 0,30 

317 Urbano 0% 0% 0% 0% 21% 15% 18% 4% 15% 18% 9% 0,73 0,07 

318 Urbano 0% 0% 0% 0% 18% 8% 5% 4% 8% 5% 4% 0,73 0,03 

319 Urbano 0% 0% 0% 0% 17% 9% 3% 3% 9% 3% 4% 0,40 0,02 

320 Urbano 4% 0% 1% 0% 79% 28% 42% 17% 28% 42% 25% 0,86 0,21 

321 Urbano 0% 58% 0% 0% 56% 17% 25% 23% 17% 25% 17% 0,79 0,14 

322 Urbano 1% 0% 0% 0% 26% 14% 14% 6% 14% 14% 10% 0,86 0,08 

323 Urbano 0% 1% 0% 0% 9% 13% 4% 2% 13% 4% 6% 0,86 0,05 

324 Urbano 0% 0% 0% 0% 15% 18% 5% 3% 18% 5% 6% 0,73 0,05 

325 Urbano 0% 3% 3% 0% 16% 9% 8% 4% 9% 8% 6% 0,86 0,05 

326 Urbano 0% 1% 0% 0% 10% 7% 3% 2% 7% 3% 3% 0,79 0,02 

327 Urbano 0% 56% 0% 0% 71% 13% 43% 25% 13% 43% 21% 0,79 0,17 

328 Urbano 0% 7% 0% 0% 60% 16% 26% 13% 16% 26% 15% 0,79 0,12 

329 Urbano 1% 94% 0% 1% 86% 20% 58% 37% 20% 58% 35% 0,92 0,33 

330 Urbano 0% 90% 0% 0% 76% 20% 35% 33% 20% 35% 23% 0,79 0,18 

331 Urbano 2% 1% 0% 0% 51% 11% 28% 11% 11% 28% 14% 0,86 0,12 

332 Urbano 0% 2% 0% 0% 24% 11% 14% 5% 11% 14% 8% 0,79 0,06 
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333 Urbano 8% 1% 0% 0% 23% 7% 9% 6% 7% 9% 6% 0,86 0,05 

334 Urbano 4% 0% 0% 0% 12% 4% 3% 3% 4% 3% 3% 0,79 0,02 

335 Urbano 4% 46% 0% 0% 63% 18% 27% 23% 18% 27% 19% 0,86 0,17 

336 Urbano 2% 15% 4% 1% 85% 23% 49% 21% 23% 49% 31% 0,99 0,31 

337 Urbano 2% 99% 0% 0% 92% 32% 63% 39% 32% 63% 41% 0,92 0,38 

338 Urbano 0% 5% 0% 1% 92% 26% 52% 19% 26% 52% 28% 0,86 0,24 

339 Urbano 1% 1% 0% 1% 89% 28% 52% 19% 28% 52% 32% 0,99 0,32 

340 Urbano 1% 93% 0% 1% 97% 32% 70% 39% 32% 70% 43% 0,92 0,40 

341 Urbano 9% 97% 0% 3% 98% 38% 78% 41% 38% 78% 49% 0,92 0,45 

342 Urbano 2% 95% 0% 1% 90% 29% 53% 38% 29% 53% 37% 0,92 0,34 

343 Urbano 1% 98% 1% 1% 88% 25% 64% 38% 25% 64% 42% 0,99 0,42 

344 Urbano 1% 95% 1% 0% 83% 28% 40% 36% 28% 40% 32% 0,92 0,29 

345 Urbano 7% 98% 1% 2% 98% 43% 79% 41% 43% 79% 54% 0,99 0,53 

346 Urbano 3% 87% 10% 1% 95% 36% 64% 39% 36% 64% 46% 0,99 0,45 

347 Urbano 0% 2% 0% 0% 27% 12% 7% 6% 12% 7% 6% 0,79 0,05 

348 Urbano 0% 9% 0% 0% 59% 19% 43% 14% 19% 43% 20% 0,79 0,16 

349 Urbano 1% 2% 0% 1% 35% 16% 16% 8% 16% 16% 12% 0,92 0,11 

350 Urbano 2% 2% 0% 0% 14% 11% 6% 4% 11% 6% 6% 0,86 0,05 

351 Urbano 2% 15% 2% 2% 85% 21% 52% 21% 21% 52% 31% 0,99 0,31 

352 Urbano 1% 1% 0% 0% 91% 27% 72% 18% 27% 72% 33% 0,86 0,29 

353 Urbano 0% 97% 0% 0% 92% 27% 66% 38% 27% 66% 35% 0,79 0,27 

354 Urbano 0% 1% 0% 0% 89% 27% 50% 18% 27% 50% 25% 0,79 0,20 

355 Urbano 6% 65% 8% 1% 94% 29% 60% 35% 29% 60% 41% 0,99 0,41 

356 Urbano 1% 99% 1% 1% 85% 26% 53% 38% 26% 53% 39% 0,99 0,38 

357 Urbano 1% 33% 0% 0% 92% 32% 67% 25% 32% 67% 35% 0,86 0,30 

358 Urbano 1% 97% 0% 1% 92% 29% 67% 38% 29% 67% 41% 0,92 0,38 
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359 Urbano 2% 100% 2% 2% 95% 35% 63% 40% 35% 63% 45% 0,99 0,45 

360 Urbano 0% 93% 0% 0% 96% 34% 70% 38% 34% 70% 44% 0,92 0,40 

361 Urbano 3% 5% 0% 2% 96% 42% 76% 21% 42% 76% 43% 0,92 0,40 

362 Urbano 0% 0% 0% 1% 93% 30% 53% 19% 30% 53% 27% 0,79 0,21 

363 Urbano 1% 2% 0% 1% 90% 29% 62% 19% 29% 62% 34% 0,92 0,31 

364 Urbano 0% 0% 0% 0% 96% 35% 64% 19% 35% 64% 29% 0,73 0,21 

365 Urbano 3% 14% 6% 0% 34% 17% 15% 11% 17% 15% 14% 0,92 0,13 

366 Urbano 1% 97% 0% 0% 91% 33% 64% 38% 33% 64% 42% 0,92 0,39 

367 Urbano 0% 98% 1% 0% 75% 25% 41% 35% 25% 41% 31% 0,92 0,29 

368 Urbano 0% 96% 0% 0% 89% 29% 54% 37% 29% 54% 37% 0,92 0,34 

369 Urbano 0% 1% 1% 0% 88% 25% 53% 18% 25% 53% 27% 0,86 0,24 

370 Urbano 0% 100% 0% 0% 93% 26% 57% 39% 26% 57% 35% 0,86 0,30 

371 Urbano 0% 97% 0% 0% 91% 27% 62% 38% 27% 62% 33% 0,79 0,26 

372 Urbano 0% 19% 6% 0% 96% 33% 76% 24% 33% 76% 38% 0,86 0,33 

373 Urbano 2% 2% 1% 0% 89% 32% 58% 19% 32% 58% 34% 0,92 0,31 

374 Urbano 6% 10% 1% 1% 95% 35% 64% 23% 35% 64% 40% 0,99 0,40 

375 Urbano 3% 3% 1% 3% 96% 44% 82% 21% 44% 82% 49% 0,99 0,48 

376 Urbano 0% 86% 0% 0% 68% 19% 33% 31% 19% 33% 22% 0,79 0,17 

377 Urbano 0% 89% 0% 0% 54% 20% 26% 29% 20% 26% 20% 0,79 0,16 

378 Urbano 0% 40% 0% 0% 54% 20% 26% 19% 20% 26% 17% 0,79 0,14 

379 Urbano 0% 12% 0% 0% 54% 21% 25% 13% 21% 25% 16% 0,79 0,12 

380 Urbano 3% 100% 22% 2% 97% 40% 66% 45% 40% 66% 50% 0,99 0,49 

381 Rural 76% 100% 98% 3% 100% 41% 71% 75% 41% 71% 62% 0,99 0,61 

382 Rural 51% 99% 99% 2% 100% 42% 72% 70% 42% 72% 61% 0,99 0,60 

383 Rural 81% 95% 98% 5% 97% 43% 82% 75% 43% 82% 66% 0,99 0,66 

384 Rural 100% 88% 100% 22% 91% 35% 59% 80% 35% 59% 58% 0,99 0,57 
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385 Rural 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 11% 0,33 0,04 

386 Rural 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 11% 0,33 0,04 

387 Urbano 91% 99% 91% 10% 97% 39% 73% 78% 39% 73% 63% 0,99 0,62 

388 Rural 89% 97% 89% 0% 100% 44% 61% 75% 44% 61% 55% 0,92 0,51 

389 Rural 98% 95% 100% 3% 99% 39% 84% 79% 39% 84% 67% 0,99 0,66 

390 Rural 97% 21% 100% 2% 92% 44% 75% 62% 44% 75% 60% 0,99 0,59 

391 Rural 80% 100% 80% 40% 100% 44% 80% 80% 44% 80% 67% 0,99 0,67 

392 Rural 100% 95% 100% 5% 90% 41% 62% 78% 41% 62% 60% 0,99 0,59 

393 Rural 100% 100% 100% 20% 93% 44% 74% 83% 44% 74% 66% 0,99 0,65 

394 Rural 100% 42% 100% 3% 96% 43% 80% 68% 43% 80% 63% 0,99 0,63 

395 Rural 95% 67% 100% 5% 97% 42% 73% 73% 42% 73% 62% 0,99 0,61 

396 Rural 100% 100% 100% 11% 95% 47% 68% 81% 47% 68% 65% 0,99 0,64 

397 Rural 100% 100% 100% 3% 100% 37% 73% 81% 37% 73% 63% 0,99 0,62 

398 Urbano 98% 75% 0% 0% 97% 38% 63% 54% 38% 63% 44% 0,86 0,38 

399 Rural 97% 99% 99% 29% 98% 44% 77% 84% 44% 77% 68% 0,99 0,67 

400 Rural 95% 100% 98% 15% 93% 37% 76% 80% 37% 76% 63% 0,99 0,63 

401 Rural 100% 91% 100% 2% 100% 40% 80% 79% 40% 80% 65% 0,99 0,65 

402 Rural 100% 98% 100% 5% 95% 33% 85% 80% 33% 85% 65% 0,99 0,65 

403 Rural 100% 100% 100% 0% 100% 19% 100% 80% 19% 100% 61% 0,92 0,57 

404 Rural 100% 39% 100% 7% 96% 47% 79% 69% 47% 79% 64% 0,99 0,63 

405 Rural 100% 100% 100% 5% 99% 43% 67% 81% 43% 67% 63% 0,99 0,62 

406 Urbano 99% 99% 16% 0% 93% 36% 61% 61% 36% 61% 49% 0,92 0,45 

407 Rural 99% 100% 100% 1% 93% 27% 62% 79% 27% 62% 55% 0,99 0,55 

408 Rural 100% 99% 59% 1% 96% 28% 70% 71% 28% 70% 56% 0,99 0,55 

409 Urbano 1% 3% 1% 0% 99% 31% 61% 21% 31% 61% 35% 0,92 0,32 

410 Rural 76% 99% 97% 4% 99% 44% 75% 75% 44% 75% 64% 0,99 0,63 
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411 Rural 65% 100% 72% 7% 95% 30% 69% 68% 30% 69% 55% 0,99 0,55 

412 Rural 100% 100% 100% 4% 94% 40% 70% 80% 40% 70% 62% 0,99 0,62 

413 Rural 100% 99% 100% 2% 95% 38% 65% 79% 38% 65% 60% 0,99 0,59 

414 Rural 100% 73% 100% 0% 91% 31% 67% 73% 31% 67% 52% 0,92 0,48 

415 Urbano 97% 92% 11% 6% 99% 49% 81% 61% 49% 81% 63% 0,99 0,62 

416 Urbano 12% 97% 12% 3% 97% 45% 65% 44% 45% 65% 51% 0,99 0,51 

417 Rural 96% 98% 99% 1% 96% 43% 71% 78% 43% 71% 63% 0,99 0,62 

418 Rural 100% 99% 100% 11% 96% 44% 75% 81% 44% 75% 66% 0,99 0,65 

419 Rural 100% 6% 100% 0% 98% 50% 89% 61% 50% 89% 62% 0,92 0,57 

420 Rural 75% 99% 100% 3% 100% 45% 82% 76% 45% 82% 67% 0,99 0,66 

421 Rural 100% 54% 12% 1% 95% 38% 73% 53% 38% 73% 54% 0,99 0,53 

422 Rural 99% 98% 100% 1% 97% 37% 80% 79% 37% 80% 65% 0,99 0,64 

423 Urbano 55% 98% 0% 1% 98% 44% 78% 50% 44% 78% 53% 0,92 0,49 

424 Urbano 8% 30% 5% 1% 90% 36% 50% 27% 36% 50% 37% 0,99 0,37 

425 Urbano 14% 60% 25% 1% 94% 33% 64% 39% 33% 64% 45% 0,99 0,44 

426 Rural 100% 99% 100% 4% 99% 44% 70% 80% 44% 70% 64% 0,99 0,63 

427 Rural 85% 100% 44% 1% 98% 33% 51% 65% 33% 51% 49% 0,99 0,49 

428 Rural 85% 100% 88% 10% 94% 40% 62% 75% 40% 62% 58% 0,99 0,58 

429 Rural 97% 99% 85% 3% 95% 42% 58% 76% 42% 58% 58% 0,99 0,58 

430 Rural 99% 15% 97% 1% 98% 24% 72% 62% 24% 72% 52% 0,99 0,52 

431 Rural 98% 75% 100% 10% 97% 49% 70% 76% 49% 70% 64% 0,99 0,64 

432 Rural 14% 99% 22% 1% 91% 35% 54% 45% 35% 54% 45% 0,99 0,44 

433 Rural 95% 92% 13% 0% 86% 31% 52% 57% 31% 52% 43% 0,92 0,40 

434 Rural 100% 45% 100% 0% 100% 49% 45% 69% 49% 45% 50% 0,92 0,46 

435 Rural 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 11% 0,33 0,04 

436 Rural 100% 95% 58% 0% 89% 22% 56% 68% 22% 56% 45% 0,92 0,42 
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437 Rural 100% 97% 31% 0% 94% 32% 65% 64% 32% 65% 50% 0,92 0,46 

438 Rural 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 11% 0,33 0,04 

439 Rural 91% 96% 76% 3% 94% 34% 78% 72% 34% 78% 61% 0,99 0,60 

440 Rural 100% 100% 100% 0% 93% 40% 64% 79% 40% 64% 56% 0,92 0,52 

441 Urbano 3% 91% 1% 0% 91% 26% 57% 37% 26% 57% 37% 0,92 0,34 

442 Rural 89% 81% 100% 8% 97% 45% 74% 75% 45% 74% 64% 0,99 0,63 

443 Rural 21% 68% 93% 2% 97% 36% 68% 56% 36% 68% 53% 0,99 0,53 

444 Rural 3% 97% 97% 3% 97% 38% 74% 59% 38% 74% 56% 0,99 0,56 

445 Rural 0% 100% 100% 0% 100% 31% 62% 60% 31% 62% 44% 0,86 0,37 

446 Urbano 100% 100% 61% 2% 90% 34% 65% 71% 34% 65% 56% 0,99 0,56 

447 Urbano 100% 99% 96% 1% 98% 41% 77% 79% 41% 77% 65% 0,99 0,65 

448 Rural 67% 97% 100% 3% 92% 49% 61% 72% 49% 61% 60% 0,99 0,59 

449 Rural 100% 94% 99% 2% 98% 43% 74% 79% 43% 74% 65% 0,99 0,64 

450 Urbano 5% 12% 19% 0% 95% 26% 55% 26% 26% 55% 36% 0,99 0,35 

451 Urbano 7% 98% 10% 1% 89% 27% 50% 41% 27% 50% 39% 0,99 0,38 

452 Rural 85% 100% 96% 3% 99% 37% 69% 76% 37% 69% 60% 0,99 0,60 

453 Rural 14% 98% 90% 2% 88% 31% 67% 59% 31% 67% 52% 0,99 0,51 

454 Rural 92% 100% 100% 5% 94% 41% 73% 78% 41% 73% 63% 0,99 0,63 

455 Rural 21% 93% 66% 0% 97% 33% 59% 55% 33% 59% 45% 0,92 0,42 

456 Rural 34% 2% 80% 7% 95% 32% 75% 44% 32% 75% 50% 0,99 0,49 

457 Urbano 93% 94% 25% 1% 88% 44% 62% 60% 44% 62% 55% 0,99 0,54 

458 Rural 88% 93% 82% 1% 98% 31% 81% 73% 31% 81% 61% 0,99 0,60 

459 Rural 99% 100% 99% 8% 97% 35% 69% 81% 35% 69% 61% 0,99 0,60 

460 Rural 100% 100% 100% 3% 97% 41% 85% 80% 41% 85% 68% 0,99 0,67 

Fonte: Elaboração própria. 

(conclusão) 


