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Apresentação A Bahia que cresce, desenvolve e transforma para melhor a vida dos baianos está apre-
sentada nas estatísticas que compõem a publicação Números da Bahia 2007 – 2020. 

Este material apresenta os resultados das principais políticas públicas implementadas pe-
los governos nos últimos anos, de forma simples e fácil, com o objetivo de auxiliar o cida-
dão a conhecer os principais avanços e acompanhar os resultados das políticas do Estado. 

O caderno Números da Bahia está organizado em treze eixos estratégicos com conteúdos 
das diversas áreas prioritárias que compõem o conjunto das políticas públicas, através de 
séries históricas e quadros consolidados a partir dos dados secundários das pesquisas dos 
institutos nacionais e dos dados primários das áreas de atuação do Governo. 

Os investimentos para melhoria das rodovias, indústria e comércio são só algumas das 
informações que estão apresentadas nos gráficos que compõem a publicação. A eles, 
somam-se informações sobre a agricultura, convivência com o semiárido, ampliação 
do abastecimento de água e da rede de esgoto e expansão da cobertura da rede elé-
trica, com a ampliação do número de localidades rurais contempladas. 

O governo está atento às demandas históricas do povo baiano por mudanças na infraes-
trutura social, e, pautado nisso, realizou importantes ações a fim de proporcionar mais 
qualidade de vida para a população, com destaque para os programas de melhoria das 
condições de moradia. 

Estes últimos anos estão marcados pelo avanço da saúde pública, que recebeu investimen-
tos recordes do governo, resultando na ampliação da oferta de serviços, com melhoria em 
diversos índices da saúde da população, mesmo diante do enfrentamento da pandemia de 
Covid-19 em 2020. Educação tem uma atenção especial, com programas e ações que obje-
tivam garantir o acesso, investindo em valorização de profissionais, na expansão da rede, 
para a garantia da inclusão. 

Esta publicação é um resumo de quatorze anos de trabalho contínuo realizado para quem mais 
precisa. É o reflexo de uma política que vem transformando a Bahia para melhor e a consolida-
ção do compromisso assumido com todos os baianos e baianas: cuidar de nossa gente.
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POPULAÇÃO, 
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Distribuição da população residente por sexo 
(%)

A população baiana é majoritariamente feminina (51,6%), com 
uma presença relativa maior na capital (54,7%). De composição 

etária eminentemente jovem e adulta (66%), seus habitantes se 
autodeclaram em grande peso negros (80%).

Gráfico
Distribuição da população residente por sexo (%)
Bahia, Região Metropolitana de Salvador e Salvador, 2019

Fonte: IBGE-PNADC.
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Distribuição da população residente por grupos de 
idade (%)

Gráfico
Distribuição da população residente por  grupos de idade (%)
Bahia, Região Metropolitana de Salvador e Salvador, 2019

Fonte: IBGE-PNADC.

Distribuição da população residente por raça ou cor 
(%)

Gráfico
Distribuição da população residente por  raça ou cor (%)
Bahia, Região Metropolitana de Salvador e Salvador, 2019

Fonte: IBGE-PNADC
Nota: ¹Os chamados negros, são os autodeclarantes pretos ou pardos.
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Gráfico
População extremamente pobre
Bahia - 2006-2019

Fonte: IBGE - PNAD 2006 e PNADC 2012 e 2018. Cálculos da SEI a partir dos microdados.
Notas:
Foram consideradas extremamente pobres a porcentagem da população vivendo com menos do que $1,90 por dia, aos preços 
internacionais de 2011. Utiliza-se a paridade do poder de compra (PPP) de 2011, segundo o Programa de Comparação Internacional 
(ICP) do Banco Mundial.
Foi considerada a variável de rendimento domiciliar per capita (habitual de todos os trabalhos e efetivo de outras fontes)  
(exclusive o rendimento das pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente 
do empregado doméstico)

População extremamente pobre (%) 

- Linha do Banco Mundial

Em 2019 houve uma redução de aproximadamente 30,0% do percentual da 
população total em condição de extrema pobreza no estado em relação 

a 2006. O indicador, que correspondia a 18,5%, em 2006, passou a 12,5% em 
2019 . Cerca de 793 mil pessoas saíram dessa categoria na Bahia e pouco mais 
de dois terços desses residiam nos domicílios rurais (569 mil pessoas).  No 
entano,  com relação a  2012, a população em condição de extrema pobreza 
no estado representou um crescimento de  6,0 % na comparação com 2019. 
Entre 2019 e 2018 registrou-se um decréscimo  aproximado de 2,8%  na popu-
lação sob condição de extrema pobreza.
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População pobre (%), por área - Linha do Banco Mundial

Gráfico
População pobre (%), por área
Bahia, 2019

Fonte: Elaborado pela SEI\Dipeq\Copes a partir dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019, conso-
lidado de primeiras entrevistas.
Notas: 
Rendimentos domiciliar per capita (habitual de todos os trabalhos e efetivo de outras fontes) deflacionados para reais médios dde 2019 
com base nos deflatores disponibilizados para os ODS pelo IBGE.

24,8
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20,9

33,1

48,7

59,4

População pobre (%), por gênero - Linha do Banco 
Mundial

Gráfico
População pobre (%), por gênero
Bahia, 2019

Fonte: Elaborado pela SEI\Dipeq\Copes a partir dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019, conso-
lidado de primeiras entrevistas.
Notas: 
Rendimentos domiciliar per capita (habitual de todos os trabalhos e efetivo de outras fontes) deflacionados para reais médios de 2019 
com base nos deflatores disponibilizados para os ODS pelo IBGE.

24,7

40,9

24,9

40,0
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População pobre (%), por raça - Linha do Banco 
Mundial

Gráfico
População pobre (%), por raça¹
Bahia, 2019

Fonte: Elaborado pela SEI\Dipeq\Copes a partir dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019, conso-
lidado de primeiras entrevistas.
Notas: 
Rendimentos domiciliar per capita (habitual de todos os trabalhos e efetivo de outras fontes) deflacionados para reais médios de 2019 
com base nos deflatores disponibilizados para os ODS pelo IBGE.

14,8

34,2 32,4

42,0
Os indicadores de vulnerabilidade social calculados a partir da parame-

trização internacional definida pelo PNUD e IBGE para os Objetivos de 
Desenvolvimentos Sustentáveis (ODS) expõem diferenças estruturais entre 
o território baiano e o nacional.  Em 2019,  estima-se que cerca de 24,8% da 
população braisleira se encontrava em condição de pobreza ou pobreza extrema 
enquanto, na Bahia, essa proporção era de 40,5%. O meio rural baiano  (59,4%) 
também é mais afetado que o nacional (48,7%). Do ponto de vista de gênero, não 
há diferença significativa  quanto à incidência da vulnerabilidade, estando os 
dois gêneros no Brasil e na Bahia. Quanto à incidência da vulnerabilidade por 
raça, se observa maior intensidade na população negra, já que no Brasil, 14,8% 
dos brancos se encontravam nessa condição, contra  32,4% de negros (diferença 
de 17,6 pontos percentuais). Na Bahia, a diferença é também intensa: 34,2% dos 
brancos estão nessa situação enquanto a incidência no grupo dos negros é 
de 42,0% (7,8 pontos percentuais de diferença) - indicando que a diferença da 
incidência da pobreza entre raças na Bahia é menor que  no espaço nacional.
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Os dados do gráfico mostram que em 2006 o PIB de Salvador correspondia 
a 25,4% do PIB total da Bahia e em 2017 essa participação recua para 

24,2%.  No mesmo período, a participação dos municípios da região do semi-
árido aumentou de 29,8% para 33,7%. Esse processo revela a descentralização 
da atividade produtiva da capital em direção aos municípios do interior, 
particularmente aqueles com menor dinâmica econômica. Contribuiu para 
esse aumento de participação os diversos investimentos realizados nestes 
municípios onde o principal destaque é o investimento realizado na geração 
de energia eólica, a qual tem alavancado a economia de diversos municípios 
localizados na região do semiárido.  Em relação a 2017, no ano de 2018, houve 
um incremento de 6,5%, 1,3%, 9,9%,  no PIB da Bahia, Salvador,  e semiárido 
baiano, respectivamente.

Produto Interno Bruto (PIB) 

Gráfico
Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes (em R$ milhões) 
Bahia, Salvador e Semiárido - 2006-2018*

Fonte: SEI / IBGE. Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes 2021.
Notas:
Valores nominais
¹ Dados do último ano disponibilizado sujeitos a retificação.
² Cálculo com base no PIB trimestral da Bahia.
³ O semiárido baiano, segundo mais nova delimitação do Conselho Deliberativo da Sudene, compreende 278 municípios 
(classificação de 23/11/2017) . O PIB da região, assim, decorreu do somatório dos valores municipais.
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Gráfico
Número de famílias beneficiárias no Programa Bolsa Família¹ e valor do repasse 
(em R$ bilhões) - Bahia - 2006-2020²

Fonte: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Matriz de Informações Sociais.
Notas:
Valores nominais
¹O número de famílias beneficiárias foi representado pelo registro do mês de dezembro, seguindo o praticado pela Secretaria 
Especial do Desenvolvimento Social. A exceção ficou por conta do ano de 2020, que utilizou o quantitativo de agosto por se tratar 
do último dado disponível até o instante da coleta dos dados.
²O montante repassado em 2020 contempla os valores disponíveis no momento da coleta, os meses de janeiro a agosto no caso.

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família e valor do repasse

A Bahia tem 1,8 milhões de  famílias beneficiárias do Programa 
Bolsa Família (agosto de 2020). Entre 2006 e 2020 o programa 

ampliou a sua cobertura, saindo de 1,4 milhão de famílias (cerca 
de 34% da população do estado) para 1,8 milhões (cerca de 42% da 
população baiana).  Os valores repassados às famílias, em 2019 e 
2020, foram R$ 4,1 e R$ 1,2 bilhões de reais respectivamente. 
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TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE

MUNICÍPIOS COM BENEFICIÁRIOS
DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

MUNICÍPIOS COM BENEFICIÁRIOS
DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

ESTADO DA BAHIA - 2020Beneficiários Programa Primeiro Emprego 

Gráfico
Evolução do número acumulado de beneficiários do Programa Primeiro Emprego por 
modalide e espaço de atuação. Estado da Bahia, 2016-2020 (Em nºs absolutos)

Fonte: SETRE, Fundação Estadual Saúde da Família – FESF, Fundação Luís Eduardo Magalhães – FLEM
Nota:
Elaboração: Coordenação de Acompanhamento as Políticas Sociais - COAPS
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Beneficiários Programa Primeiro Emprego (%)

Gráfico
Beneficiários do Programa Primeiro Emprego (%), por sexo, raça e faixa etária 
Bahia - 2020

Fonte: SETRE, Fundação Estadual Saúde da Família – FESF, Fundação Luís Eduardo Magalhães – FLEM
Elaboração: Coordenação de Acompanhamento as Políticas Sociais - COAPS

Sexo Raça/Cor Faixa etária

26,32

73,68

52,98

4,37
1,83

8,37
0,35

32,10 78,59

0,73
1,79

12,54
6,35 O Programa Primeiro Emprego, ação integrada que envolve  as secretarias de 

Educação, Trabalho, Administração, Desenvolvimento Econômico, Desenvol-
vimento Rural e Casa Civil, garante experiência profissional aos egressos de cursos 
técnicos de nivel médio da rede estadual, em espaço público e privado, por meio 
de contrato de ocupação formal (CLT), aprendizagem ou estágio. Presente em todos 
os territórios, a ocupação das vagas segue um “ranking” da média de notas obtidas 
durante todo o curso, com prioridade para pessoas com deficiência. No espaço 
público os beneficiários do programa também fazem curso de aperfeiçoamento, 
elaboram projetos de inovação, além de ter todos os direitos trabalhistas  garan-
tidos por carteira assinada por entidade parceira. A maioria dos participantes do 
programa são jovens, mulheres e pessoas negras.
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Taxa de mortalidade infantil  

De 2006 a 2019, na Bahia, a taxa de mortalidade infantil diminuiu de 22,0 
para 15,0 óbitos por mil nascidos vivos. Tal redução ocorreu mesmo com 

a diminuição do número de nascimentos, pois o número de óbitos diminuiu 
de maneira mais intensa.

A queda dos óbitos infantis é consequência da ampliação da cobertura do 
Programa Saúde da Família e do aumento da estrutura de oferta da atenção 
básica de saúde no meio rural baiano e, também, de uma forte influência das 
condicionalidades impostas para o recebimento do benefício do Bolsa Família. Gráfico

Taxa de mortalidade infantil (Por 1.000 nascidos vivos), de residentes na 
Bahia, Nordeste* e Brasil*, 2006 - 2020**

Fonte: Datasus/MS, Tabnet- SIM, SINASC, Divep/Suvisa/Sesab, 2021
Nota:
* Dados do Nordeste e Brasil disponíveis até 2019, com informações processadas até 21.06.2021 
** Dados preliminares para a Bahia, para o ano de 2020, com informações processadas até 21.06.2021

30 31



Em 2006, a Razão de Mortaliade Materna (RMM) na Bahia era 71,8, supe-
rior  à do Nordeste (63,6) e à do Brasil (55,1). Após atingir o pico de 89,6 

óbitos por 100 mil nascidos vivos em 2009, a RMM no estado  apresentou 
tendência predominante de redução até 2018. Neste ano de encerramento 
da série, a RMM na Bahia (57,5) ficou muito próxima à do Brasil (56,3), e 
também melhorou a posição do estado em relação à região Nordeste, que 
foi superior (62,7).

Razão de mortalidade materna - Brasil, Nordeste e 
Bahia 

Gráfico
Razão de mortalidade materna
Brasil, Nordeste e Bahia - 2006-2018

Fonte: DATASUS - SIM e SINASC.
Notas: 
Consulta em  08/08/2020.
A razão de mortalidade materna corresponde aos óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos.
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Percentual de nascimetos de mães que realizaram  
7 ou mais consultas pré-natal

Gráfico
Nascimento cuja mãe realizou 7 ou mais consultas pré-natal
Bahia - 2006-2020*

Fonte: SINASC, Divep/Suvisa/Sesab, 2021
Nota:
* Dados preliminares, com informações processadas até 21.06.2021.        

(%)

No período de 2006 a 2020, observa-se aumento de cerca de 92% na pro-
porção de nascidos vivos de gestante que realizaram 7 ou mais consultas 

de pré-natal, passando de 33,9 por cem, em 2006, para 65,0 em 2021.
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Taxa de incidência de hanseníase 

Entre 2006 e 2020 houve redução na taxa de incidência de hanseníase de 
21,7 para 9,3 casos por 100 mil habitantes. Esse efeito pode estar relacio-

nado as ações de educação permanente dos profissionais da atenção básica. 
Em 2020,  houve acentuada redução do número de casos diagnosticados, o 
que pode ser decorrente da pandemia da Covid-19, cujas ações foram redi-
recionadas para o enfrentamento dessa emergência em saúde pública.  

Gráfico
Taxa de incidência de hanseníase
Bahia - 2006-2020

Fonte: Sinan, Divep/Suvisa/Sesab, 2021
Notas: 
* Dados coletados e atualizados em 21.07.2021

(por 100 mil hab.)

Taxa de incidência de tuberculose  

Ao analisar a série histórica dos casos de Tuberculose no estado da Bahia, 
evidencia-se tendência de queda de 2006 até o ano de 2016. Essa redução 

de 25,6% no número de casos, pode estar relacionada a melhoria das condições 
de vida da população. Contudo, a partir de 2017, nota-se recrudescimento 
no número de casos, que perdura até 2019, o que indica a necessidade de 
intensificar as ações de prevenção a tuberculose. Já em 2020, ano em que o 
Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(SARS-CoV-2), observa-se redução dos casos de TB. Entretanto, essa redução 
pode estar relacionada a baixa notificação e diagnóstico dos casos no Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

Gráfico
Taxa de incidência de tuberculose    
Bahia - 2006-2020

Fonte: Sinan, Divep/Suvisa/Sesab, 2021. 
Notas:
*Dados até dezembro de 2020, atualizados em 22/06/2021, sujeitos a alterações.

(por 100 mil hab.)
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Casos novos e taxa de detecção de AIDS em 
menores de 5 anos 

Gráfico
Casos novos e taxa de detecção de AIDS em menores de 5 
anos, segundo ano de diagnóstico - Bahia - 2006-2020*

Fonte: Sinan, Divep/Suvisa/Sesab, 2021. 
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Casos prováveis e coeficiente de incidência (CI) de 
Dengue 

Gráfico
Casos prováveis e coeficiente de incidência (CI) de Dengue
Bahia - 2006-2020*

Fonte: Sinan-online, Divep/Suvisa/Sesab, 2021.
Nota:
*Dados atualizados até 29.05.2021 e processados em 22.06.2021, sujeito à alterações.
Casos prováveis (excluindo os descartados).
CI por 100.000 habitantes.
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Número de casos prováveis de Chikungunya 

Gráfico
Número de casos prováveis* e coeficiente de incidência de Chikungunya 
Bahia - 2014-2020**

Fonte: Sinan on line, Divep/Suvisa/Sesab, 2021.
Notas:
*Dados processados em 22.06.2021, sujeitos a alterações.
1. Casos prováveis (excluindo os descartados).
2. CI por 100.000 habitantes
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Casos prováveis e coeficiente de incidência (CI) de 
Zika

Gráfico
Casos prováveis e coeficiente de incidência (CI) de Zika
Bahia - 2015-2020*

Fonte: Sinan, Divep/Suvisa/Sesab, 2021.
Nota:
*Dados processados em 22.06.2021, sujeitos a alterações.
Casos prováveis (excluindo os descartados).
CI por 100.000 habitantes.
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Evolução dos recursos aplicados pela Sesab

Entre 2006 e 2020 houve um aumento nominal de 255% do valor dos recur-
sos aplicados (liquidados) pela Sesab, saindo de  R$ 1,9 bilhões para R$ 

6,6 bilhões. Em termos reais (descontada a inflação do período), o acréscimo 
foi da ordem de 72%.

 

Gráfico
Evolução dos recursos aplicados pela Sesab
Bahia - 2006-2020

Fonte: Sefaz/Fiplan - Despesa empenhada, até 29/06/2021.

(em R$ bilhões nominais)

Gasto em Saúde por habitante

Entre 2006 e 2020 o valor gasto em saúde por habitante cresceu 257% em 
termos nominais, saindo de R$ 133,6 para R$ 477,1. Em termos reais (des-

contada a inflação do período), o acréscimo foi da ordem de 75%.

 

Gráfico
Gasto em Saúde (em R$) 
Bahia - 2006-2020

Fonte: MS/SIOPS.
Nota:
Valores nominais
Consulta realizada em junho de 2021.

(por habitante)
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Gastos com procedimentos de alta complexidade

Gráfico
Gastos com procedimentos de alta complexidade (em milhões nominais) 
Bahia - 2007-2020

Fonte: SESAB, 2021
Nota:
Valores nominais

Procedimentos de alta complexidade

Gráfico
Procedimentos de alta complexidade (em milhões) 
Bahia - 2007-2020

Fonte: SESAB, 2021
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Recursos aplicados pela Sesab na assistência 
farmacêutica

Entre 2006 e 2020, os recursos aplicados na assitência farmacêutica avançaram 
370%, saindo de R$ 54 milhões para R$ 254 milhões nominais. Em termos reais, 

o avanço foi da ordem de 127%.

Gráfico
Recursos aplicados pela Sesab na assistência farmacêutica (em R$ milhões) 
Bahia - 2006-2020*

Fonte: Sesab
Nota:
* Dados até dezembrode 2020.
Valores nominais

Evolução do incentivo estadual para a Estratégia de 
Saúde da Família 

Gráfico
Evolução do incentivo estadual para a Estratégia de Saúde da Família 
Bahia - 2007-2020*

Em R$ milhões nominais

Fonte: Sesab 2020.
Notas:
* Projetado para Dezembro de 2020.
Corrigido pelo IPCA.
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Atualmente a Bahia é o 2º Estado com maior nº de NASF e o único com uma 
Política Estadual para o NASF, aprovado em CIB ( Comissão Intergestores 

Bipartite), através da Resolução CIB/BA 66 de 2010, que dispõe sob as diretrizes 
estaduais para o NASF. 

As equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), Saúde Bucal (ESB) e do 
Núcleo da Apoio a Saúde da Família (NASF) se ampliaram entre 2006 e 2020. Mais 
especificamente, as ESF saíram de 2.180 para 3.821 entre 2006 e 2020, aumento de 
75,3%. As ESB saíram de 1.316 para 2.911 entre 2006 e 2020, crescimento de 121,2%. 
Já os NASF, que iniciaram em 2010, cresceram 323% ao saírem de 111 para 470.

Evolução do número de equipes de Estratégia de Saúde 
da Família e de Saúde Bucal

Gráfico
Evolução do número de equipes de Estratégia de Saúde da Família e de Saúde Bucal
Bahia - 2006-2020

Fonte: DAB/MS.
Nota: 
*dados de dezembro de 2020
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Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) habilitados

Entre 2006 e 2019 a Bahia registrou um aumento expressivo no número de 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) habilitados, saindo de 84 para 246 

- crescimento de 193%.

Gráfico
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) habilitados
Bahia - 2006-2019

Fonte: MS/Datasus.
Notas:
Valores acumulados.
Não houve projeção para o ano de 2020 devido à falta de perspectiva do Ministério da Saúde de habilitar 
dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)
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Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e 
Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD) 
em funcionamento

O número de Centros de Especialidade Odontológicas (CEO) e Laboratórios 
Regionais de Próteses Dentárias (LRPD) em funcionamento no estado 

cresceu significativamente entre 2006 e 2020. Os CEO, eram 29 em 2006 e pas-
saram a ser 84 em funcionamento em 2020 - aumento de  189%. Já o número 
de LRPD em funcionamento cresceu de forma ainda mais intensa, partindo de 
9 em 2006, para 175 em 2020 - crescimento de 1.844%. Gráfico

Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e Laboratórios Regionais de 
Próteses Dentárias (LRPD) em funcionamento - Bahia - 2006-2020*

Fonte: DAB/SAS/MS em novembro de 2015. Sala de Situação/MS.
Nota:
* Dados acumulados até abril de 2020.
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Policlínicas inauguradas e previstas ao ano

 

Gráfico
Policlínicas inauguradas e previstas ao ano
Bahia - 2017-2021*

Fonte: Sistema Integrado de Gestão (Siges).
Notas: 
*Quantitativo previsto.
*Dados até dezembro de 2020.

 
4 4 
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Exames e consultas realizadas em Policlínicas, 

ao ano

Entre 2017 e 2020 foram inauguradas 16 policlínicas na Bahia. Durante este perí-
odo foram realizadas cerca de 1,5 milhão de exames e consultas: uma média de 

377 mil por ano. Para 2021 estão previstas a serem inauguradas mais 7 policlínicas, 
totalizando 23 unidades.

 

Gráfico
Atendimentos a pacientes, por tipos de serviço prestado pelas Policlínicas da Bahia 
2017-2020

Fonte: SESAB. Dados até dezembro de 2020.

2020
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Leitos de internação, por macrorregião de saúde

 

Gráfico
Leitos de internação, por macrorregião de saúde
Bahia - 2020

Fonte: Tabnet/CNES/Datasus.
Dados até dezembro de 2020. 
Notas:
Refere-se a número de leitos de internação (especialidades básicas: clínicos, cirúrgicos, obstétricos e pediátricos) 
que não inclui leitos complementares.

Evolução do número de leitos de internação

 

Gráfico
Evolução do número de leitos de internação
Bahia - 2006-2020

Fonte: Tabnet/CNES/Datasus.
Dados até dezembro de 2020. 
Notas:
Refere-se a número de leitos de internação (especialidades básicas: clínicos, cirúrgicos, obstétricos e pediátricos) 
que não inclui leitos complementares.
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Hospital Geral Clériston Andrade

Hospital Regional Costa do Cacau

Instituto Couto Maia

Hospital de Mulher Hospital Regional da Chapada

Hospital Geral Prado Valadares

Hospital Regional de Juazeiro Hospital do Subúrbio

Hospital Eládio HGE 2

Hospital Regional Santo Antônio de Jesus Hospital Mario Dourado Sobrinho
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Evolução do número de leitos complementares do 
SUS

O número de leitos complementares no estado cresceu 122% entre 2006 
e 2020, partindo de  893 leitos para 1.981. Adicionalmente, em 2020, 

foram disponibilizados mais 983 leitos provisórios, totalizando 2.964 leitos 
complementares disponíveis neste ano, sendo 594 deles habilitados pelo 
Ministério da Saúde.

Gráfico
Evolução do número de leitos complementares do SUS
Bahia, 2006 a 2020

Fonte: Tabnet/CNES/Datasus.
Notas: 
Dados de dezembro de 2020.
Leitos provisórios: 983 leitos (Tipo adulto II COVID-19, pediátrica II COVID-19 e suporte ventilatório para COVID-19), 
dos quais 594 estão habilitados pelo MS.
Entre os provisórios já estão incluídos os contratados/contratualizados.
Leitos Complementares são leitos de unidades intermediárias neonatais, isolamento, UTI adulto tipos I, II e III, 
UTI pediátrica Tipo I, II e III, UTI Neontal Tipo I, II e III, UTI Queimados, Coronariana, UCI neonatal convencional, 
Canguru, pediátrica e adulto.

2.964

Leitos provisórios e permanentes

Gráfico
Leitos provisórios e permanentes, Bahia - 2020

Fonte: Tabnet/CNES/Datasus.
Notas: 
Dados de dezembro de 2020.
Provisórios: 983 leitos, dos quais 594 estão habilitados pelo MS.
Entre os provisórios já estão incluídos os contratados/contratualizados.

Leitos complementares, por macrorregião de saúde

Gráfico
Leitos complementares, por macrorregião de saúde, Bahia - 2020

Fonte: Tabnet/CNES/Datasus.
Notas:
Dados de dezembro de 2020.
Do total de 2.575, 594 leitos são leitos provisórios habilitados pelo MS (Tipo adulto II COVID-19, pediátrica II COVID-19 
e suporte ventilatório para COVID-19)
Entre os provisórios já estão incluídos os contratados/contratualizados.
Leitos Complementares são leitos de unidades intermediárias neonatais, isolamento, UTI adulto tipos I, II e III, 
UTI pediátrica Tipo I, II e III, UTI Neontal Tipo I, II e III, UTI Queimados, Coronariana, UCI neonatal convencional, 
Canguru, pediátrica e adulto.64 65



Evolução do número de leitos de UTI no SUS

Onúmero de leitos de UTI no SUS no estado cresceu 290% entre 2006 e 2020, 
partindo de  319 leitos para 1.244, sendo a maior parte destes (61%) do tipo 

UTI Adulto  (764 leitos)  e, os demais, divididos entre UTI Neonatal, Coronariana e 
Pediátrica. Adicionalmente, em 2020, foram disponibilizados mais 965 leitos provi-
sórios para o tratamendo da COVID-19, sendo 929 do tipo UTI adulto (566 habilitados 
pelo MS) e 36 do tipo UTI pediátrica (10 foram habilitados pelo MS).

 

Gráfico
Evolução do número de leitos de UTI no SUS
Bahia, 2006 a 2020

Fonte: Tabnet/CNES/Datasus.
Nota:
Dados até dezembro de 2020.
Leitos provisórios: 965 leitos (Tipo adulto II COVID-19 e pediátrica II COVID-19), dos quais 576 estão habilitados pelo MS.

2.209

Leitos de UTI- COVID 
provisórios, segundo 
habilitação

Gráfico
Leitos de UTI- COVID provisórios, segundo 
habilitação - Bahia - 2020

Fonte: Tabnet/CNES/Datasus.
Nota:
Dados de dezembro de 2020.
Os dados referem-se aos leitos de UTI COVID habilitados 
temporariamente, nos moldes da Portaria MS/GM nº 568, 
de 26 de março de 2020.

Gráfico
Leitos de UTI SUS
Bahia - 2020

Fonte: Tabnet/CNES/Datasus.
Nota:
Dados de dezembro de 2020.

Leitos de UTI SUS

Gráfico
Leitos de UTI- COVID provisórios, segundo 
habilitação - Bahia - 2020

Fonte: Tabnet/CNES/Datasus.
Nota:
Dados de dezembro de 2020.
Os dados referem-se aos leitos de UTI COVID habilitados 
temporariamente, nos moldes da Portaria MS/GM nº 568, 
de 26 de março de 2020.

Gráfico
Leitos de UTI SUS
Bahia - 2020

Fonte: Tabnet/CNES/Datasus.
Nota:
Dados de dezembro de 2020.
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Órteses e próteses concedidas ao ano

A concessão de órteses e próteses registrou importante aumento na Bahia 
entre 2006 e 2020. Mais especificamente, o estado realizou 62 concessões 

no início de período e, no final, concedeu 268 órteses e próteses - cresci-
mento de 331%. 

Gráfico
Órteses e próteses concedidas ao ano, em milhares
Bahia - 2006-2020

Fonte: Sesab/SAIS.
Notas: 
Dados consultados em janeiro de 2021.
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Bolsas de hemocomponentes produzidas pela 
Fundação Hemoba

A produção de bolsas de hemocomponentes pela Fundação HEMOBA na Bahia 
cresceu, entre 2006 e 2020, 117% ao partir de 125 mil para 270 mil bolsas. 

Também houve ampliação do número de atendimentos hematológicos realizados 
no período de 2007 a 2020: 15%. No início do período, foram realizados 80 mil 
atendimentos e, em 2020, 92 mil.

 

Gráfico
Bolsas de hemocomponentes produzidas pela Fundação Hemoba
Bahia - 2006-2020

Fonte: Sesab/Fundação Hemoba.

Atendimentos hematológicos realizados pela 
Fundação Hemoba

 

Gráfico
Atendimentos hematológicos realizados pela Fundação Hemoba, ao ano
Bahia - 2007-2020

Fonte: Sesab/Fundação Hemoba.
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Quantitativo anual de análises e produção 
de insumos realizados pela Rede Estadual de 
Laboratórios de Saúde Pública - RELSP

A Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública (RELSP) ampliou a 
oferta de seus serviços entre 2008 e 2019 em 147%, partindo de 790 mil 

análises e insumos produzidos para 1,96 milhão. Em 2020, foram produzidas 
cerca de 2,01 milhões de análises, sendo 628 mil análises relacionadas ao 
diagnóstico do SARS-CoV-2.

Gráfico
Quantitativo anual de análises e produção de insumos realizados pela Rede
Estadual de Laboratórios de Saúde Pública - RELSP - Bahia - 2008-2020*   

Fonte: GAL, Lacen-BA/Suvisa/Sesab
Notas: 
*Dados até dezembro de 2020.
Para PPA 2020-2023,  o indicador sofreu alteração, de modo que será computado a atividade fim, ou seja, a "Produção 
de análise laboratoriais realizadas".
¹ O total de 2020 inclui a produção laboratorial de outros laboratórios para a Covid-19: LMRR Paulo Afonso, 
LERR Jequié, LMRR Porto Seguro, ICS-UFBA, UESC/LAFEM, LMRR Vitória da Conquista, UFOB/LAIVE e Fiocruz-Ba.

0,62

1,37

2,01

(em milhões)

Hospitais contratualizados/credenciados e recursos 
investidos

De 2014 a 2020 a Bahia contratualizou e credenciou 392 hospitais. O inves-
timento nominal total foi de R$ 1,097 bilhão. Apenas em 2020, o estado 

investiu R$ 467 milhões, reflexo do esforço necessário para reduzir os efeitos 
da pandemia.

 

Gráfico
Hospitais contratualizados/credenciados e recursos investidos (em R$ milhões)
Bahia - 2014-2020

Fonte: Suregs/SESAB
Notas:
Dados até dezembro de 2020 (consultados em agosto de 2021).
Acompanhamento a partir de 2014 com a inclusão dos processos digitais.

120
R$ 20,5

R$ 130,9

R$ 17,4
R$ 81,1

R$ 204,0

R$ 433,3

R$ 210,0

85
36 27 51 14

59
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Procedimentos anuais de alta complexidade 
cardiovascular (AIH)

A produção aual de alta complexidade cardiovascular na Bahia cresceu 
138% entre 2008 e 2020, partindo de 3,4 mil AIH para 8,2 mil. 

 

Gráfico
Procedimentos anuais de alta complexidade cardiovascular (AIH)
Bahia - 2008-2020*

Fonte: Datasus/Tabwin
Nota:
* Dados até dezembro de 2020

Transplantes realizados anualmente

Entre 2006 e 2019 o estado da Bahia ampliou o número de transplantados 
em cerca de 550%, partindo de 180 para 1.170. Em 2020, foram realiza-

dos 588 transplantes. A queda na realização dos transplantes ocorreu em 
decorrência da Pandemia de COVID-19. 

 

Gráfico
Número de transplantes realizados anualmente
Bahia, 2006-2020*

Fonte: Datasus/Tabwin
Nota:
* Dados até dezembro de 2020
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Procedimentos anuais de alta complexidade 
oftalmológica

A produção anual de alta complexidade oftalmológica ambulatorial e 
hospitalar, em 2008, foi de 6 mil. Até 2014, houve crescimento variável, 

atingindo 63 mil. Entre 2015 e 2017 a produção se estabilzou em cerca de 
34 mil quando, em 2018 e 2019 voltou a crescer alcançando cerca de 81 mil 
procedimentos. Em 2020, foram quase 30 mil procedimentos realizados. 
A queda na produção ocorreu em decorrência da Pandemia de COVID-19.

Gráfico
Procedimentos anuais de alta complexidade oftalmológica 
(ambulatorial e hospitalar) - Bahia - 2008-2020*

Fonte: Datasus/Tabwin
Notas: 
* Dados até dezembro de 2020

Produção anual de alta complexidade oncológica

A produção anual de alta complexidade oncológica ambulatorial e hospi-
talar, em 2008, foi de 401,8 mil procedimentos. Até 2018, houve cresci-

mento , atingindo 958 mil. Em 2019, a produção registrou queda (para 497 mil 
procedimentos). Em 2020, a produção foi de 215 mil. A queda na produção 
em 2020 ocorreu em decorrência da Pandemia de COVID-19.

Gráfico
Produção anual de alta complexidade oncológica (ambulatorial e hospitalar)
Bahia - 2008-2020*

Fonte: Datasus/Tabwin
Notas: 
* Dados até dezembro de 2020
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EDUCAÇÃO 
E ESPORTE
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Frequência escolar de 6 a 14 anos (%)

Gráfico
Frequência escolar de 6 a 14 anos (%) por área, gênero e raça, 
Bahia – 2006-2019

Fonte: IBGE. Microdados da PNAD para o período de 2006 a 2015. Microdados da PNADC - Educação para o período de 2016 a 2019. 
Notas: 
De acordo com o IBGE, os indicadores do período de 2006 a 2015 não são comparáveis ao período de 2016 a 2019, pois decorrem 
de metodologias  de pesquisas diferentes.

Os resultados da priorização do Governo do Estado em relação à edu-
cação se estende a todas faixas etárias, gêneros, etnias e situação 

geográfica, com a meta de universalizar a educação básica. De 2007 a 2019 
observa-se que foi consolidada a garantia de educação para todas as 
crianças com equidade, buscando a superação das lacunas entre: negros 
e não-negros, gêneros e  população rural e urbana, com a Bahia apresen-
tando índices dentro da média nacional e nordestina.
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Frequência escolar de 15 a 17 anos (%)

Gráfico
Frequência escolar de 15 a 17 anos (%) por área, gênero e raça, 
Bahia – 2006-2019

Fonte: IBGE. Microdados da PNAD para o período de 2006 a 2015. Microdados da PNADC - Educação para o período de 2016 a 2019. 
Notas: 
De acordo com o IBGE, os indicadores do período de 2006 a 2015 não são comparáveis ao período de 2016 a 2019, pois decorrem 
de metodologias  de pesquisas diferentes.

Os resultados da priorização do Governo do Estado em relação à 
educação se estende a todas faixas etárias, gêneros, etnias e situ-

ação geográfica, com a meta de universalizar a educação básica. Ainda 
há muito a ser feito, mas de 2007 a 2019 observa-se a continuidade do 
processo de garantia de educação para todos os adolescentes, com equi-
dade, buscando a superação das lacunas entre: negros e não-negros, 
gêneros e população rural e urbana. Com  aumento de cerca de 11% na 
participação de adolescentes na escola no período, a Bahia apresenta 
índices superiores à média nacional e nordestina.
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Frequência escolar de 18 a 24 anos (%) 

Gráfico
Frequência escolar de 18 a 24 anos (%) por área, gênero e raça, 
Bahia – 2006-2019

Fonte: IBGE. Microdados da PNAD para o período de 2006 a 2015. Microdados da PNADC - Educação para o período de 2016 a 2019. 
Notas:
Nota: De acordo com o IBGE, os indicadores do período de 2006 a 2015 não são comparáveis ao período de 2016 a 2019, pois decorrem 
de metodologias  de pesquisas diferentes.

Os resultados da priorização do Governo do Estado em relação à educação 
se estende a todas faixas etárias, gêneros, etnias e situação geográ-

fica, com a meta de ampliar a oferta educacional para jovens (nível médio e 
superior) ou resgatar seu direito à educação negado nos anos anteriores (EJA 
ensinos fundamental e médio). Apesar de sair de um patamar muito baixo, 
cerca de 15%, de 2007 a 2019 mais que duplicamos a participação educacional 
de jovens, com equidade, buscando a superação da lacuna entre: negros e 
não-negros, gêneros e  população rural e urbana. Ainda há muito a ser feito, 
pois a Bahia apresenta índice inferior à média nacional e semelhante a nor-
destina. Também se pode verificar o efeito da crise econômica nos indices 
a partir de 2016, decorrentes da pressão sobre os jovens para adentrarem 
ao mercado de trabalho ou dar exclusividade à obtenção de renda para sua 
sobrevivência e da familia.
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Frequência escolar e conclusão do ensino 
fundamental de 6 a 14 anos (%) 

Gráfico
Frequência escolar e conclusão do ensino fundamental de 6 a 14 anos (%) por área, 
gênero e raça, Bahia – 2006-2019

Fonte: IBGE. Microdados da PNAD para o período de 2006 a 2015. Microdados da PNADC - Educação para o período de 2016 a 2019. 
Notas:
De acordo com o IBGE, os indicadores do período de 2006 a 2015 não são comparáveis ao período de 2016 a 2019, pois decorrem de 
metodologias  de pesquisas diferentes.

Os resultados da prioridade do Governo do Estado em relação à edu-
cação com equidade a todas faixas etárias, gêneros, etnias e situação 

geográfica, também impactaram o  fluxo escolar. De 2007 a 2019 observamos 
que houve aumento de frequência e conclusão no ensino fundamental, 
consolidando a universalização desta etapa de ensino. A Bahia apresenta 
indices próximos da média nacional e nordestina, entretanto, isto aponta 
tanto a continuidade das ações educacionais de redução do abandono, da 
reprovação e de busca ativa, quanto a ampliação de ações permanentes 
de Educação de Jovens e Adultos.
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Frequência escolar e conclusão do ensino médio de 
15 a 17 anos (%) 

Gráfico
Frequência escolar e conclusão do ensino médio de 15 a 17 anos (%) por área, 
gênero e raça, Bahia – 2006-2019

Fonte: IBGE. Microdados da PNAD para o período de 2006 a 2015. Microdados da PNADC - Educação para o período de 2016 a 2019. 
Notas:
Nota: De acordo com o IBGE, os indicadores do período de 2006 a 2015 não são comparáveis ao período de 2016 a 2019, pois decorrem 
de metodologias  de pesquisas diferentes.

Os resultados da prioridade do Governo do Estado em relação à educação 
com equidade a todas faixas etárias, gêneros, etnias e situação geográ-

fica, também se referem à garantia do direito à educação àqueles que tiveram 
tal direito negado em algum momento da vida. De 2007 a 2019 observamos 
que houve aumento de frequência e conclusão no ensino médio entre ado-
lecentes, quase duplicando a frequência e conclusão, apesar do baixo índice 
de partida (32% em 2006). Houve significativa diminuição da diferença entre 
população urbana e rural em 10 pontos em relação à média. Entretanto, a 
Bahia apresenta índices abaixo da média nacional e nordestina, e isto indica 
a necessidade  tanto a continuidade das ações educacionais de redução do 
abandono, da reprovação e de busca ativa, quanto a ampliação de ações 
permanentes de Educação de Jovens e Adultos voltadas para este público.
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Educação superior de 18 a 24 anos (%) 

Gráfico
Educação superior de 18 a 24 anos (%) por área, gênero e raça, 
Bahia – 2006-2019

Fonte: IBGE. Microdados da PNAD para o período de 2006 a 2015. Microdados da PNADC - Educação para o período de 2016 a 2019. 
Notas:
De acordo com o IBGE, os indicadores do período de 2006 a 2015 não são comparáveis ao período de 2016 a 2019, pois decorrem de 
metodologias  de pesquisas diferentes.

Os resultados da prioridade do Governo do Estado em relação à educação 
com equidade a todas faixas etárias, gêneros, etnias e situação geográ-

fica, também contribuem para a possibilidade de  continuidade de estudos 
para o nivel superior. De 2007 a 2019 observamos que houve quase triplicação 
da participação de jovens (total, mulheres e negros), sendo que apesar do 
percentual ainda baixo, a população rural cursando ensino superior quadru-
plicou. Tal aumento se deu sobretudo ao aumento de oferta federal (univer-
sidades e institutos federais) e privada (sobretudo as matrículas financiadas 
pelo ProUNI e FIES).  Entretanto, a Bahia apresenta índices abaixo da média 
nacional e nordestina, e isto indica a necessidade  tanto a continuidade das 
ações educacionais de ampliação da política de expansão do ensino superior.
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Taxa de alfabetização (%) 

Gráfico
Taxa de alfabetização (%) por área, gênero e raça, 
Bahia - 2006-2019

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).
Notas:
Os anos de 2007 a 2015 tiveram como fonte a PNAD e os de 2016 a 2019, a PNADC. Os dados oriundos da PNAD foram extraídos com o auxílio do BME.
A taxa de analfabetismo foi calculada tomando como referência o grupo populacional de 15 anos ou mais.
Os dados para o município de Salvador não estão disponíveis na PNAD

A alfabetização de adolescentes, jovens, adultos e idosos é um dos 
meios de garantir o direito a educação a quem foi negado no tempo 

adequado, que não prescreve com a idade. Neste sentido o governo da 
Bahia atuou tanto na educação básica e também com programas como 
o TOPA, que entre 2007 e 2016 alfabetizou 1,45 milhão de pessoas. Os 
resultados são muito significativos, em particular na população rural, 
que amplou em 9 pontos percentuais a taxa de alfabetização entre 2006 
e 2019. Entretanto, a ação do governo continua, na busca de garantir a 
universalização da alfabetização na Bahia.

Os índices são superiores ao Brasil (o dobro), mas, inferiores ao Nordeste. 
Os avanços são sobretudo no meio rural, cuja taxa é superior ao Brasil 
em 1,5 vezes.
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Anos de estudos  

Gráfico
Número médio de anos de estudos para pessoas de 15 anos ou mais por área, 
gênero e raça, Bahia – 2007-2019

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).
Notas:
Os anos de 2006 a 2015 tiveram como fonte a PNAD e os de 2016 a 2019, a PNADC. Os dados oriundos da PNAD foram extraídos com o auxílio do BME.
O número médio de anos de estudo foi calculado tomando como referência o grupo populacional de 15 anos ou mais.
Os dados para o município de Salvador não estão disponíveis na PNAD.

201520142013201220112010200920082007 2016 2017 2018 2019

Os resultados dos investimentos globais na educação se refletem no 
aumento do número médio de anos de estudo da população, que sal-

tou de 5,9 anos para 8,4 anos. Entretanto somente em 2019 a população rural 
chegou ao patamar de 2006. Como a meta é chegar a 12 anos (educação básica 
completa) para todos acima de 18 anos, há um longo caminho a percorrer 
que exigirá a coninuidade das políticas de educação básica e superior para 
crianças, adolescentes e jovens e ampliação significativa da alfabetização e 
EJA para adolescentes, jovens e idosos. Os índices são inferiores ao Brasil e 
próximo da média do Nordeste. Como a população rural da Bahia é a maior do 
Brasil, isso reflete nos índices, exigindo ações específicas para o meio rural.
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Pessoas de 25 anos ou mais, com nível superior 
completo (%)

Outra medida dos resultados dos investimentos globais na educação se 
refletem no aumento das pessoas que completaram o ensino médio e 

superior. No ensino médio houve um salto de 26% para 40,9% entre 2007 e 
2019 e na educação superior de 4,2% para 11,2%. Porém, embora se situem 
em percentual abaixo da média total, a população negra multiplicou por 3,5 
vezes e a população rural quase 7 vezes. São resultados das políticas afirma-
tivas e de equidade. Os índices são inferiores ao Brasil e acima da média do 
Nordeste. Entretanto as pessoas sem ensino fundamental completo somam 
49%, sendo que o índice sobe a 75% na população rural. Como a população 
rural da Bahia é a maior do Brasil, isso reflete nos índices, exigindo ações 
de educação de jovens e adultos específicas para o meio rural.

Gráfico
Pessoas de 25 anos ou mais, com nível superior completo (%) por área, gênero, raça 
e nível de instrução, Bahia – 2007-2019

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).
Notas:
Os anos de 2007 a 2015 tiveram como fonte a PNAD e os de 2016 a 2018, a PNADC. Os dados oriundos da PNAD foram extraídos com o auxílio do BME.
 A distribuição percentual das pessoas por nível de instrução foi calculada tomando como referência o grupo populacional de 25 anos ou mais.
X - Dados restritos devido ao pequeno número de observações na amostra comprometendo a precisão da estimativa.
A categoria Sem instrução a partir de 2016 inclui pessoas com menos de um ano de estudo.
A variável com as categorias informando o nível de instrução mais elevado só está disponível a partir da Pnad do ano 2007.
Os dados para o município de Salvador não estão disponíveis na PNAD
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Evolução do número de matrículas da rede estadual 
por etapa e modalidade de ensino

Gráfico
Evolução do número de matrículas da rede estadual por etapa e modalidade 
de ensino, Bahia - 2006-2020 (Em nºs absolutos)

Fonte: MEC/Inep
Elaboração: Adaptado dos dados originais produzidos pela SEI
Nota: 
(1) Não inclui as matrículas do Magistério
Obs.: Rede pública estadual
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A rede estadual tem um papel significativo nos diversos níveis e 
modalidades de educação (a exceção da educação infantil). A evo-

lução se deve a:

1. Ensino fundamental - redução por municipalização, conforme determina 
a Lei de Diretrizes e Bases - LDB. Redução maior que Nordeste e Brasil.

2. Ensino médio - redução por questões demográficas que afetam a pira-
mide etária. Redução maior que Nordeste e Brasil.

3. Educação de Jovens e Adultos - EJA - redução por maior controle das 
matrículas e revisão de banco de dados. Entre 2007 e 2016, por meio do 
Programa TOPA, a Bahia alfabetizou 1,45 milhão de pessoas. Redução 
significativamente  maior (quase o dobro) que Nordeste e Brasil.

4. Educação profissional - forte crescimento, cerca de 2000%, o dobro do Nor-
deste e mais de 6 vezes o índice nacional.

5. Ensino superior - Redução vinculada melhoria  da qualidade  com 
aumento do investimento por aluno. No Brasil e Nordeste houve aumento 
de matrículas.
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Evolução do número de matrículas de educação 
profissional técnica de nível médio

Gráfico
Evolução do número de matrículas de educação profissional técnica de nível médio(1) 
por dependência administrativa, Bahia - 2007-2020

Fonte: MEC/Inep. Microdados do Censo Escolar da Educação Básica
Nota:
(1) Inclui as seguintes modalidades: Integrada, PROEJA Técnico, Concomitante e Subsequente 

O crescimento da educação profisisonal técnica de nível médio enquanto 
oferta regular da rede estadual, se consolidou e a tornou a segunda 

maior rede do Brasil, em 2013, posto que mantém desde então. Partindo de 
4.831 matrículas em 2006, chegou-se a 91.969 em 2019 (19 vezes mais), hoje 
correspondendo a 63% de todos os cursos técnicos de nivel médio ofertados 
na Bahia. A oferta de cursos técnicos, distribuída em todos os territórios de 
identidade em eixos tecnológicos diversos, se dá principalmente por meio 
da modalidade integrada ao ensino médio e integrada à educação de jovens 
e adultos, que correspondem a cerca de 75% da oferta total.
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Municípios com cursos técnicos de nível médio de 
educação profissional e tecnológica da rede estadual 

Gráfico
Municípios com cursos técnicos de nível médio de educação 
profissional e tecnológica da rede estadual - Bahia - 2006-2020*

Fonte: SEC/2020.
Nota: 
* Com dados até dezembro de 2020.

4 
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Alcance do Projeto Escolas Culturais

Oferta 2017 2018 2019

Municípios 85 85 85

Núcleos Territoriais de Educação 27 27 27

Unidades Escolares 85 85 85

Nota:

¹ Em decorrência da publicação do Decreto N° 19.586 de 2020, que suspendeu as atividades escolares, houve a paralisação 
na execução dos projetos Ciência na Escola, Escolas Culturais, JERP e Educação Ambiental, por isso não há dados para o 
ano de 2020.

O Projeto Escolas Culturais é uma iniciativa do governo do estado, através da 
parceria interinstitucional entre as Secretarias da Educação (SEC), Secretaria 

de Cultura (SecultBA) e Secretaria de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento 
Social (SJDHDS) com o objetivo de fomentar ações que promovam o encontro 
entre o projeto pedagógico de escolas públicas e as experiências culturais em 
comunidades locais e nos diversos territórios. De forma transversal as práticas 
sociais, educacionais e culturais dialogam com as diversas linguagens artísticas, 
de acordo com os objetivos e diretrizes do projeto, respeitando as característi-
cas dos 27 Territórios de Identidade, agregando elementos para uma formação 
humana e integral dos sujeitos envolvidos.
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ESCOLAS CULTURAIS IMPLANTADAS
 ESTADO DA BAHIA, 2017 - 2019

TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE

MUNICÍPIOS COM ESCOLAS 
CULTURAIS IMPLANTADAS
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Sempre buscando atualizar e integrar suas ações, o governo da Bahia, 
aperfeiçoou a tradição dos Jogos estudantis da rede pública (JERP) 

realizado anualmente e, a partir de 2019 ampliou para Jogos Estudantis da 
Bahia  mantendo o diferencial de agregar a comunidade escolar, acresen-
tado a função pedagógica de fortalecer no currículo da educação básica por 
meio da cultura corporal e das práticas esportivas. A relevância do trato da 
cultura corporal e especificamente o esporte escolar consiste em permitir 
a participação, diversidade, ética, cooperação, regionalismo e emancipação 
enriquecendo assim, o seu repertório com experiências inovadoras, com 
enfase na pluralidade de cada território de identidade, gênero e necessidades 
educacionais especiais. Fruto desta iniciativa e do investimento do Governo 
do Estado, houve crescimento da participação dos municípios, de escolas, 
professores e estudantes.

Evolução do número de Professores, Estudantes, 
Unidades Escolares e Municípios com práticas 
esportivas realizadas por meio dos Jogos Estudantis 

Gráfico
Evolução do número de Professores, Estudantes, Unidades Escolares e Municípios 
com práticas esportivas realizadas por meio dos Jogos Estudantis, Bahia - 2015-2019

Fonte: SEC
Nota:
¹Em decorrência da publicação do Decreto N° 19.586 de 2020, que suspendeu as atividades escolares, houve a paralisação na execução 
dos projetos Ciência na Escola, Escolas Culturais, JERP e Educação Ambiental, por isso não há dados para o ano de 2020.
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Ampliações, reformas e reparos em unidades 
escolares 

Gráfico
Unidades escolares ampliadas, reformadas ou reparadas (acumuladas ao ano)
Bahia - 2006-2020

Fonte: SEC/2020.

Unidades escolares construídas 

Gráfico
Unidades escolares construídas (acumuladas ao ano)
Bahia - 2006-2020

Fonte: SEC/2020.
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Recursos destinados ao transporte escolar através 
do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 

Gráfico
Recursos destinados ao transporte escolar (em R$ milhões de 2019) através do 
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE. Bahia - 2006-2019¹

Fonte: SEC/2020.
Nota:
¹Não houve repasse de recursos do PETE para as Prefeituras em 2020. Foi realizado pela SEC o pagamento da contratação direta de 
empresa de transporte  no valor de R$1.288.749,46

Um estado grande como a Bahia, com municípios extensos exige esforço 
considerável para garantir transporte escolar seguro e confortável para 

todos os estudantes. Os investimentos na compra de ônibus escolares (em 
parceria com o Governo Federal e com recursos próprios) para os municípios 
e na aquisição de serviços de transporte aumentaram fortemente, quintupli-
cando, na média, os recursos de 2006. Isto também, garante percursos mais 
curtos e menos tempo no percurso da casa para escola e vice-versa. 
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Investimento (em R$ de 2020) em Alimentação 
Escolar 

Gráfico
Investimento (em R$ milhões de 2020) em Alimentação Escolar
2006-2020

Fonte: SEC/2020.
Nota:
O ano de 2020 inclui recursos de 3 parcelas pagas pelo Programa Vale Alimentação Estudantil - PVAE.

A segurança alimentar e nutricional garantida pela alimentação escolar 
significa muito para os estudantes e suas famílias, ao mesmo tempo que 

promove renda para a agricultura familiar e difunde conceitos nutricionais 
e agroecológicos. A ampliação de recursos, na média mais que o dobro em 
relação a 2006, chegando ao triplo em 2020, envolveu alimentos, equipamen-
tos, contratação de merendeiras e cozinheiras e sua capacitação garantem 
agora a sustentabilidade das ações. Este programa se integra também com 
a educação ambiental por meio das hortas escolares.
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Investimento (em R$ de 2020)  em Universidades 
Estaduais 

Gráfico
Investimento (em R$ milhões de 2020) em Universidades Estaduais
2006-2020

Fonte: SEC/2020.
Nota:
Nota: ¹Com dados até dezembro de 2020

O Governo do Estado investiu fortemente na educação superior pratica-
mente dobrando os recursos destinados à educação superior estadual 

que superam cerca de R$ 1,3 bilhões anuais. Do ponto de vista do investi-
mento por estudante passou de cerca de R$ 19 mil em 2006 para cerca de R$ 
32 mil em 2020 na perspectiva de mais oportunidade para a juventude. Além 
de mais possibilidades para a juventude prosseguir seus estudos, gratuita-
mente, próximo ao seu município de moradia. As Universidades Estaduais 
são celeiros de produção de conhecimento, desde o pedagógico, no âmbito 
do ensino, a criação de novos conhecimentos pela pesquisa à aplicação 
dos mesmos, por meio da extensão. Com maioria de professores mestres 
e doutores oferecem ensino de qualidade, contextualizado e vinculado ao 
desenvolvimento socioeconômico ambiental da Bahia.
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Estudantes, Escolas e Municípios com ações 
voltadas à Educação Ambiental 

Gráfico
Evolução do número de Estudantes, Escolas e Municípios com ações voltadas à 
Educação Ambiental. Bahia - 2010-2019 (Em nºs absolutos)

Fonte: SEC
Nota: 
*Em decorrência da publicação do  Decreto N° 19.586 de 2020, que suspendeu as atividades escolares, houve a paralisação na execução 
dos projetos Ciência na Escola, Escolas Culturais, JERP e Educação Ambiental no ano de 2020.

Como parte do enriquecimento do currículo, na perspectiva de uma edu-
cação integral, o Governo do Estado investiu na educação ambiental, 

entendida como ação estratégica na formação de valores de proteção do meio 
ambente, segurança alimentar e protagonismo juvenil. Iniciado em 2010, o 
Projeto Juventude em Ação visa fomentar a educação ambiental nas unida-
des escolares, conforme Lei Estadual nº 12.056/2011, por meio da promoção 
e formação de Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida - COM-VIDA 
e elaboração da Agenda 21 escolar. Iniciado em 2016, o Projeto Hortas Esco-
lares: Plantar, cuidar e cuidar-se tem o objetivo de estimular a implantação 
de hortas nas Unidades Escolares, como eixo de práticas pedagógicas contex-
tualizadas em consonância com o Plano Estadual de Segurança Alimentar e 
Nutricional. A Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente é um processo 
de diálogos e encontros para o fortalecimento da cidadania ambiental nas 
escolas e comunidades a partir de uma educação crítica, participativa, demo-
crática e transformadora. Em 2013, foi realizada II Conferência Estadual com o 
tema Vamos Cuidar da Bahia com Escolas. Em 2018, tivemos a III Conferência 
Estadual com o tema “As Escolas da Bahia Cuidando das Águas”. Em ambas 
edições, a Bahia ocupou, em âmbito nacional, o 2º lugar em quantitativo de 
Unidades Escolares participantes. 
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TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE

MUNICÍPIOS COM BENEFICIÁRIOS
DO PROGRAMA PARTIU ESTÁGIO

MUNICÍPIOS COM BENEFICIÁRIOS
DO PROGRAMA PARTIU ESTÁGIO

ESTADO DA BAHIA - 2020

Evolução do número acumulado de beneficiários do 
Programa Partiu Estágio

Gráfico
Evolução do número acumulado de beneficiários do Programa Partiu Estágio
Bahia - 2017-2020 (Em nºs absolutos)

Fonte: Programa Partiu Estágio
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Beneficiários Partiu Estágio (%) 

Gráfico
Beneficiários do PARTIU ESTÁGIO (%), por sexo, raça e faixa etária 
Bahia - 2020

Fonte: SAEB - Equipe/Partiu Estágio
Elaboração: Coordenação de Acompanhamento as Políticas Sociais - COAPS

Raça/Cor Faixa etária
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34,13

0,45

41,16
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Na compreensão que o estágio é um ato educativo, complementar à 
formação, que permite a inserção do estudante no cotidiano da vida 

profissional por meio da articulação teoria e prática em situação real de tra-
balho, o Governo do Estado regulamentou em 2017 a modalidade no âmbito 
público estadual, criando o Programa Partiu Estágio voltado para universitá-
rios de baixa renda, oriundos da escola pública. Assim, o Governo do Estado 
estabelece princípios éticos, valoriza os percursos individuais dos sujeitos, 
contribui para a renda e formação de quem mais precisa, rompe com a lógica 
da indicação da ocupação das vagas garantindo a lisura do processo e estreita 
os laços entre a academia e os demais segmentos da sociedade.
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O Governo do Estado, na perspectiva do atendimento à demanda dos 
estudantes e de fortalecimento da Política de Assistência Estudantil, 

instituiu em 2017 o Projeto Estadual de Auxílio Permanência (Programa Mais 
Futuro) a estudantes em condições de vulnerabilidade socioeconômica das 
Universidades Públicas Estaduais da Bahia - UNEB, UEFS, UESB e UESC. Vol-
tado para estudantes que tenham concluído até 2/3 dos créditos do curso, 
o auxílio pode ser Básico (R$ 300) ou Moradia (R$ 600,00). Após esta cota 
de créditos, o estudante é encaminhado para estágio em órgãos públicos 
aproximando-o do mundo do trabalho. Dessa forma, o Governo da Bahia 
contribui significativamente para política de permanência no ensino superior 
aos estudantes de baixa renda.

Evolução do número acumulado de beneficiários do 
Programa Mais Futuro

Gráfico
Evolução do número acumulado de beneficiários do Programa Mais Futuro
Bahia - 2017-2019 

Fonte: Programa Mais Futuro
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TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE

MUNICÍPIOS COM BENEFICIÁRIOS
DO PROGRAMA MAIS FUTURO

MUNICÍPIOS COM BENEFICIÁRIOS
DO PROGRAMA MAIS FUTURO

ESTADO DA BAHIA -2020
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Investimento em construção, reforma e ampliação 
de equipamentos esportivos

Gráfico
Recursos investidos em construções, reformas e ampliações de equipamentos 
esportivos (em R$ milhares) - Bahia - 2008-2020*

Fonte: SETRE
Notas:
Valores nominais
* Dados até dezembro de 2020
Os dados incluem valores gastos em obras concluídas, em execução e não iniciadas.
Obra de Execução Direta - Recurso integral do Estado;
Obra de Contrato de Repasse - Recurso da União e contrapartida do Estado;
Obra de Convênio  - A maior parte recurso o Estado e alguns convênios a contrapartida do Município
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SEGURANÇA PÚBLICA
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Dados da Operação Ronda Maria da Penha. Bahia, 
2015 a 2020

Pessoas 
Atendidas

Agressores 
presos

Medidas 
protetivas 

fiscalizadas

Chamadas 
de urgência 
atendidas

Palestras 
Ministradas

10.132 407 46.890 1.149 1.353

Fonte: PMBA/Ronda Maria da Penha.

A Ronda Maria da Penha foi instituída mediante Termo de Cooperação 
Técnica entre a SSP, a SPM, TJ, MP e Defensoria Pública assinado em 5 de 

março de 2015.

A Ronda Maria da Penha não é formalmente uma Unidade da PM, é uma 
Operação, ou seja, um serviço.

Bases Comunitárias - População assistida com 
ações sociais de prevenção a violência, 2015-2020

Ano
Beneficiários 
com ações de 

Educação

Beneficiários 
com ações de 

esporte e lazer

 Beneficiários 
com ações de 
arte, cultura e 

cidadania

População 
assistida

2015  5.953  1.612  12.122  19.687 

2016  28.496  17.173  9.098  54.767 

2017  16.128  8.170  8.734  33.032 

2018  5.914  8.210  3.508  17.632 

2019  34.156  27.359  44.106  105.621 

2020 3.542 1.912 22.643 28.097

Total 94.189 64.436 100.211 258.836

Fonte: SSP-Ba.
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Crimes Violentos Letais (CVLI) 

Gráfico
Variação* (%) dos Crimes Violentos Letais (CVLI). 
Bahia - 2006-2020**

Fonte: DAO/SIAP/SSP. Dados coletados em 22/07/2021, às 11h50min, sujeitos à alteração.
Nota: 
* A variação percentual refere-se ao comparativo com o ano anterior.
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CONDIÇÕES DE MORADIA,
ENERGIA ELÉTRICA,
ESGOTAMENTO E
ACESSO À ÁGUA
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Energia elétrica domiciliar 

Gráfico
Existência de energia elétrica nos domicílios (%)
Bahia - 2006-2019

Fonte: IBGE - PNAD (2006 a 2015) e PNADC (2016 a 2019) 
Nota: 
De acordo com o IBGE, os indicadores do período de 2006 a 2015 não são comparáveis ao período de 2016 a 2019, pois decorrem 
de metodologias  de pesquisas diferentes.

O Programa Luz para Todos possibilitou que o percentual de domicílios 
rurais baianos com energia elétrica saltasse de 77,7%, em 2006, para 

97,2%, em 2015. Para o total da Bahia, segundo a PNAD Anual, o acesso a 
energia elétrica ampliou de 92,9% para 99,3% no período mencionado.  

A PNAD Contínua de 2019 revelou a quase universalização do acesso a energia 
elétrica, no total da Bahia e na zona urbana.
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Energia elétrica domiciliar  

Em 2015, na Bahia, em termos absolutos, 4,9 milhões de domicílios baia-
nos possuíam acesso à energia elétrica ante a 3,6 milhões em 2006. A 

ampliação da cobertura ocorreu em ambas às situações, rural e urbana. 

Segundo a PNAD Contínua, o número de domicílios com acesso à energia 
elétrica passou de 4,8 para 5,1 milhões entre 2016 a 2019.

Gráfico
Domicílios com acesso à energia elétrica (em milhares), por área
Bahia - 2006-2019

Fonte: IBGE - PNAD (2006 a 2015) e PNADC (2016 a 2019)
Nota: 
De acordo com o IBGE, os indicadores do período de 2006 a 2015 não são comparáveis ao período de 2016 a 2019, pois decorrem 
de metodologias  de pesquisas diferentes.

4 4
 4 

4 4 4 4 

140 141



Realizações do Programa Água para Todos -  Bahia, 
2007 a 2020*

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Total de ligações de água Realizadas 1.625.277

Cisternas para consumo humano implantadas¹ 368.246

Sistemas de abastecimento de água (construção, 
recuperação e ampliação)² 9.104

Poços perfurados 8.084

Barragem (construção, recuperação e ampliação) 82

Grandes barragens³ 6

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Total de ligações de esgoto realizadas 934.943

Melhorias sanitárias domiciliares realizadas 29.937

Sistemas de esgotamento sanitário (construídos, 
recuperados e ampliados) 299

Fonte: Ministério da Integração 2016, CERB,EMBASA/PAT Bahia 2020.
Notas:
* Com dados até dezembro de 2020.
¹ Os serviços de cisternas para consumo humano Inclui produção federal até o ano de 2015.
² Sistemas de abastecimento de água (construção, recuperação e ampliação): agrega os sistemas  convencionais, integrados e simplificados 
(apenas os SSAA do tipo construçao e ampliação 6.699)
³ Barragem de Cristalândia, Barragem de Serra Preta, Barragem de Riacho de Santana,Barragem de Mulugum do Morro/Souto Soares, Barragem 
da Lagoa da Torta, Barragem do Rio Colônia.
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Barragem de Cristalândia

Grandes Barragens Construídas e em Construção 
entre 2007 e 2020

Grandes Barragens construídas (06)

Cristalândia, Serra Preta, Riacho de Santana, Mulungum do Morro/Souto 
Soares,  Lagoa da Torta  (municípios de Igaporã e Matina) e barragem do 
Rio Colônia (municípios de Itabuna e Itapé). 

Grandes Barragens em construção* (02) 

Catolé e Baraúnas.

Destaque para as ampliações de  Barragens (FUSEGATE) (03)

Barragem do França - ampliou a reservação em 7 milhões de m³, o que 
corresponde a 29% e passou o volume de 24,2 hm³ para 31,2 hm³; Barragem 
de Tapera - ampliou o volume reservado em cerca de 40%; Barragem de 
Ponto Novo - ampliou o volume reservado em cerca de 24%.
*07/2021
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Investimentos em saneamento 

Gráfico
Investimentos em saneamento (em R$ milhões)
Bahia, 2006 a 2020*

Fonte:  Embasa, CERB, PAT.
Nota: 
* Com dados até dezembro de 2020.

146 147



Construção e ampliação de sistemas de água para 
consumo humano 

Gráfico
Sistemas simplificados de abastecimento de água para consumo humano construídos 
ou ampliados (valores acumulados por período), Bahia - 2006-2020*

Fonte: CERB/PAT, 2020.
Notas:
* Com dados até dezembro de 2020.

Poços perfurados

Gráfico
Poços perfurados (valores acumulados ao ano)
Bahia - 2006-2020*

Fonte: CERB/PAT, 2020.
Nota: 
* Com dados até dezembro de 2020.
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Ligações de esgoto  

Gráfico
Ligações de esgoto existentes (acumulado ao ano, em milhares)
Bahia - 2006-2020*

Fonte: Embasa, PAT 2020.
Notas:
* Com dados até dezembro de 2020.
Inclui ações do Programa Água para Todos (PAT)

1.430

Construção de Cisternas para consumo humano e 
outras tecnologias

Gráfico
Cisternas de consumo humano e outras tecnologias construídas através do Programa 
Água para Todos (PAT) e execução federal (acumulado ao ano) - Bahia, 2006-2020*

Fonte: Ministério da Integração, 2016, CERB/PAT Bahia, 2020.
Notas: 
* Dados até dezembro de 2020.
Os dados de 2011 a 2015 incluem execução federal + tecnologias produção do relatório da SJDHDS (SIG).
Os dados de 2016 a 2020  se referem às tecnologias executadas através do PAT Estadual e Federal (184 unidades - 177 em 2016 e 7 em 2017).

4 

4 4 

4 

4 4 4 4 
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Construção, recuperação e restauração de rodovias 

Gráfico
Recursos investidos em construção, recuperação e restauração de rodovias 
(em R$ milhões nominais acumulados ao ano) - Bahia - 2007-2020*

Fonte: SEINFRA
Notas:
¹ Os dados acima incluem os investimentos realizados pelas obras do PREMAR, da PPP Estrada do Feijão, e também os dados de 
quilômetros das obras em andamento ou em licitação e correspondem à média anual de 2015 a 2021.

Construção, recuperação e restauração de rodovias 

Gráfico
Rodovias construídas, recuperadas e restauradas (em km acumulados ao ano) 
Bahia - 2007-2020*

Fonte: SEINFRA 2021
Nota:
¹ Os dados acima incluem os quilômetros construídos a partir das obras do PREMAR, da PPP Estrada do Feijão, e também os dados de 
quilômetros das obras em andamento ou em licitação e correspondem à média anual de 2015 a 2021.
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Obras concluídas (R$ nominais) - Bahia, 2007 a 
2020*

CONCLUÍDAS

OBRAS
INVESTIMENTO 
(R$ milhões)

SISTEMA METROVIÁRIO - LINHA 1 e 2 (OBRA + CONTRAPRESTAÇÃO) 6.714 

VIA EXPRESSA + 4 PASSARELAS 497 

CONTORNO VIÁRIO DE LAURO DE FREITAS - VIA METROPOLITANA 220 

COMPLEXO VIÁRIO IMBUÍ - NARANDIBA;LIGAÇÃO LEM / CURRALINHO; 
ALÇA LEM; ALARGAMENTO DO SARAH

167 

ESTUDOS REALIZADOS DA PONTE SALVADOR - ITAPARICA 87 

VIADUTOS COMPLEMENTARES AO SMSL 65 

CONSTRUÇÃO DA AV. MÁRIO SÉRGIO - BARRADÃO 40 

COMPLEXO VIÁRIO DOIS DE JULHO 31 

ANEL VIÁRIO CANDEIAS 30 

Total concluídas 7.851 

Fonte: Casa Civil, 2021
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Obras em andamento (R$ nominais) - Bahia, 2007 a 
2020*

EM ANDAMENTO

OBRAS
INVESTIMENTO 
(R$ milhões)

SVO - SISTEMA RODOVIÁRIO OESTE - PONTE SSA/ITAPARICA 7.115

 VLT/MONOTRILHO ELEVADO 2.465 

METRÔ - TRAMO 3 DA LINHA 1 (PIRAJÁ ATÉ ÁGUAS CLARAS/
CAJAZEIRAS)

571

CORREDOR I - LINHA AZUL COM A DUPLICAÇÃO DA AV. PINTO DE 
AGUIAR/ GAL COSTA,LIGAÇÃO LOBATO-PIRAJÁ.

647 

CORREDOR II - LINHA VERMELHA (ETAPA 4: AV. REGIONAL 
(INTERSECÇÃO) ATÉ BR - 324

582 

NOVA RODOVIÁRIA 120 

Total em andamento 11.500

INVESTIMENTO TOTAL

Concluídas + Em andamento 19.351

Fonte: Casa Civil, 2021.

158 159



AGRICULTURA FAMILIAR, 
INCLUSÃO PRODUTIVA E 
SEGURANÇA ALIMENTAR

161



Títulos de terra 

Gráfico
Títulos de terra individuais e coletivos emitidos 
(valores acumulados ao ano) - Bahia - 2007-2020*

Fonte: SDR - Coordenação de Desenvolvimento Agrário - Fiplan
Nota: 
Área regularizada ainda sob análise pela CDA
* Dados até dezembro de 2020.

Área regularizada 

Gráfico
Área regularizada, em hectares 
(valores acumulados ao ano) - Bahia - 2007-2020*

Fonte: SDR - Coordenação de Desenvolvimento Agrário - Fiplan
Nota: 
Área regularizada ainda sob análise pela CDA
* Dados até dezembro de 2020.
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Atendimentos da Assistência Técnica Rural (ATER) 

Gráfico
Atendimentos da  ATER - Assistência Técnica Rural a famílias 
Bahia - 2007-2020*

Fonte: SDR - Bahiater - Fiplan
Nota:
* Dados até dezembro de 2020.
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Declarações de Aptidão do Produtor (DAP) 

Gráfico
Declarações de Aptidão do Produtor (DAP) emitidas  
Bahia - 2007-2020*

Fonte: SDR - Bahiater - Fiplan
Nota:
* Dados até dezembro de 2020.
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Garantia Safra - municípios atendidos 

Gráfico
Municípios atendidos pelo Programa Garantia Safra
Bahia - 2007-2020*

Fonte: MDA/SAF e SDR/SUAF
Nota: 
¹ Inclui bolsa estiagem
* Dados até dezembro de 2020

Garantia Safra - Agricultores atendidos e 
indenizados  

Gráfico
Agricultores famililares atendidos e indenizados pelo Programa Garantia Safra
Bahia - 2007-2020*

Fonte: MDA/SAF e SDR/SUAF
Nota: 
¹ Inclui bolsa estiagem
* Dados até dezembro de 2020
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Garantia Safra: indenizações pagas aos agricultores  

Gráfico
Indenizações pagas aos agricultores familiares atendidos 
pelo Programa Garantia Safra, Bahia - 2007-2020

Fonte: MDA/SAF e SDR/SUAF
Nota: 
¹ Inclui bolsa estiagem
* Dados até dezembro de 2020
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Gráfico
Mudas de palma, mandioca, frutíferas e essências florestais distrbuídas e famílias 
de agricultores atendidas - Bahia - 2007-2020*

Fonte: SDR/SUAF
Nota: 
 * Dados até dezembro de 2020.

Distribuição de mudas e essências florestais 
a agricultores  

Foram destinadas para Unidades Técnicas Demonstrativas 
- UTD 4,1 milhões de mudas.

Os investimentos foram para convênios que tiveram início no 
exercício de 2016 mas que só começaram a dar resultados sig-
nificativos a partir de 2017.
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Programa de Distribuição de Sementes - famílias de 
agricultores atendidos e valor investido 

Gráfico
Famílias de agricultores atendidos pelo Programa de Distribuição de Sementes e 
valor investido (em R$ milhões nominais) - Bahia - 2007-2017

Fonte: SDR/SUAF
Nota: 
Dados até 13/07/2020.
A partir de 2018 a política de distribuição de sementes se volta exclusivamente ao resgate das sementes crioulas e à conservação
 da semente tradicional.

Investimento estadual em agricultura familiar  

Gráfico
Investimento estadual em Agricultura Familiar (em R$ milhões)
Bahia - 2013-2020*

Fonte: SDR 
Nota:
Valores nominais 
*Dados de dezembro de 2020
Não existe no Fiplan informação consolidada para os exercícios 2007-2012, por esta razão não há dados para o período.
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Agricultura Familiar - investimentos em tratores e 
implementos agrícolas 

Gráfico
Investimento em tratores e implementos agrícolas para Agricultura Familiar 
(em R$ milhões nominais e quantidade de equipamentos doados) - Bahia - 2015-2020*

Fonte: SDR.
Nota: 
* Dados até dezembro de 2020
Foram disponibilizados ao todo 1.341  equipamentos (Tratores, Microtratroes e implementos como Arado Reversível, Grade Niveladora, 
Carreta Agrícola, Guincho Hidráulico e Cultivador/Estratificador).
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Agricultura Familiar - investimento estadual em 
agroindústrias  

Gráfico
Investimento estadual em Agroindústrias para Agricultura Familiar 
(em R$ milhões nominais) - Bahia - 2008-2020*

Fonte: SDR
Nota: 
* Dados até dezembro de 2020
Dados não disponíveis para a série completa
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PIB da agricultura familiar  

Gráfico
PIB da agricultura familiar (R$ milhões nominais)
Bahia - 2010-2018

Fonte: SEI
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Economia Solidária - investimento e famílias 
beneficiadas 

Gráfico
Investimento anual (em R$ milhões nominais) em Assistência Técnica para Empre-
endimentos de Economia Solidária e famílias beneficiadas - Bahia, 2013-2020*

Fonte: SETRE
Nota:
*Com dados até dezembro de 2020
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Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) - 
Distribuição de leite 

Gráfico
Unidades de leite distribuídas no âmbito do PAA Leite (em litros)
Bahia - 2016-2020

Fonte: SJDHDS/SISA, 2021.
Nota:
¹ Dados até dezembro de 2020.

Restaurantes populares: refeições distribuídas  

Gráfico
Refeições distribuídas através de restaurantes populares estaduais 
(valores acumulados) - Bahia - 2007-2020*

Fonte: SJDHDS/SISA, 2021.
Notas: 
Estas refeições foram distribuídas por 2 unidades, localizadas nos bairros do Comércio e da Liberdade.
* Dados até dezembro de 2020
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Gráfico
PIB do Agronegócio (em R$ milhão)
Bahia e Brasil - 2006-2019* 

Fonte: SEI, CEPEA/CNA
Notas:
Valores nominais 
nd (não disponível).
* Dados para Bahia sujeitos a alteração
**Ano de 2020 ainda não tem resultado consolidado

2018*
2019*

Bahia Brasil

PIB do Agronegócio 

O gráfico mostra a evolução do PIB do agronegócio brasileiro e baiano, 
onde as estimativas para a Bahia iniciam-se em 2012. Conforme se pode 

verificar, em 2012 o PIB do agronegócio baiano correspondia a apenas 2,9% 
do agronegócio brasileiro; já em 2019, as primeiras estimativas apontam para 
uma representatividade de 4,2%. Essa evolução do agronegócio baiano está 
associada sobretudo aos excelentes desempenhos da produção agrícola de 
culturas já tradicionais (soja, algodão, milho) que vem elevando a cada ano 
a quantidade produzida. Para os próximos anos espera-se que essa partici-
pação aumente com o crescimento da produção agrícola bem como com uma 
maior integração entre a produção agropecuária e a transformação industrial.
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Exportação de Grãos (US$) 

Gráfico
Exportação de Grãos (em US$ Milhões FOB)
Bahia e Brasil, Safras 2006/2007 a 2019/2020

Fonte: Ministério da Economia - MDIC/SECEX.
Nota: 
* Dados até setembro.

Exportação de Grãos 

Gráfico
Exportação de Grãos (em milhões de kg)
Bahia e Brasil, Safras 2006/2007 a 2019/2020

Fonte: Ministério da Economia - MDIC/SECEX.
Nota: 
* Dados até setembro.
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Produção de Grãos  

Gráfico
Produção de Grãos (em milhões de toneladas)
Bahia, safras de 2014 a 2020

Fonte: Conab.
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Projetos, Obras e Restaurações 

Gráfico
Recursos aplicados em Projetos, Obras e Restauro (R$ milhões nominais)
Bahia - 2007-2020*

Fonte: SECULT-SIIC.
Nota:
*Com dados até dezembro de 2020

Reformas e intervenções em espaços culturais 

Gráfico
Recursos aplicados em reformas e intervenções em espaços culturais 
(R$ milhões nominais) - Bahia - 2011-2020¹

Fonte: SECULT-SIIC.
Nota:
*Com dados até dezembro de 2020

192 193



IGUALDADE 
DE GÊNERO 
E RAÇA

195



Atendimentos de casos de racismo e intolerância 
religiosa (acumulados ao ano) - Bahia, 2013 a 2020*

Período Racismo
Intolerância 

Religiosa
Casos correlatos

2013 8 2 4

2014 39 24 23

2015 83 53 42

2016 141 85 47

2017 186 106 47

2018 270 153 57

2019 360 202 66

2020 422 231 68

Fonte: Centro de Referência e Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela (CRNM).
Nota: 
* Dados acumulados até dezembro de 2020.

196 197



Editais da SEPROMI - recursos aplicados

Gráfico
Recursos aplicados através dos editais da SEPROMI (em R$ nominais), 
por Territórios de Identidade, Bahia - 2016-2020

Fonte: SEPROMI
Nota:
Dados até dezembro de 2020

Recursos aplicados através de editais da SPM (em R$ 
nominais) - Bahia, 2015 a 2019

Ano Instituições Beneficiadas Valor investido  (R$)

2015 16 1.794.899

2016 17 372.023 

2017 11 594.211 

2018 13 404.156 

2019 2 150.000 

Total 59  3.315.290 

Fonte: SPM, 2021.
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CRAS e CREAS implantados

Gráfico
Quantidade de CRAS e CREAS implantados, dados acumulados
Bahia - 2007 - 2020

Fonte: SJDHDS
Nota:
Dados até dezembro de 2020.

Beneficiários do Programa Corra pro Abraço

Gráfico
Número de Beneficiários do Progama Corra pro Abraço (acumulados ao ano) 
Bahia - 2013-2020

Nota: Dados até dezembro de 2020.
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Famílias Beneficiadas pelo CRAS e CREAS

Gráfico
Quantidade de Famílias Beneficiadas pelo CRAS e CREAS
Bahia - 2007-2020

Fonte: SJDHDS
Nota:
Dados até dezembro de 2020.
 Este dado se refere ao número de famílias acompanhadas, o volume de famílias beneficados tende a ser superior, pois neste dado 
não estão contabilizadas as famílias que não estão em processo de acompanhamento.   De 2006 a 2010 não havia nenhum sistema para 
apuração das famílias beneficiadas.

Cofinanciamento Estadual dos Serviços e Benefícios 
do SUAS e municípios beneficiados pelo CRAS e 
pelo CREAS

Gráfico
Cofinanciamento Estadual dos Serviços e Benefícios do SUAS (em milhões de R$) e 
quantidade de municípios beneficiados pelo CRAS e pelo CREAS, Bahia - 2007 - 2020

Fonte: SJDHDS
Nota:
Dados até dezembro de 2020.
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Gráfico
Servidores que passaram por promoção ou progressão na Educação, Saúde 
e Segurança - 2006-2020*

Fonte: SAEB.
Nota:
* Com dados até agosto 2020.

Promoções e progressões na Educação, 
Saúde e Segurança 

O destravamento das carreiras (ascensão vertical, 
horizontal ou enquadramento) possibilitou que se 

efetivasse entre janeiro/2006 e agosto/2020, um total 
de avanços na carreira nas áreas de Educação, Saúde 
e Segurança: 217.699 promoções e 174.438 progressões. 
Total: 392.137 avanços.
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Admitidos por concurso público 

Gráfico
Admitidos por concurso público (valores acumulados ao ano)
Bahia - 2006-2020

Fonte: SAEB.

Evolução do número de prestadores cadastrados na 
rede assistencial do PLANSERV 

Gráfico
Evolução do número de prestadores cadastrados na rede assistencial do PLANSERV
Bahia - 2006-2020

Fonte: SAEB/PLANSERV
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Beneficiários do PLANSERV 

Gráfico
Evolução do número de beneficiários do PLANSERV
Bahia - 2006-2020

Fonte: SAEB/PLANSERV

Participação (%) das MPEs nas Compras 
Governamentais  

Gráfico
Participação (%) das MPEs nas Compras Governamentais 
(em R$ milhões nominais) - 2006-2020

Fonte: SAEB.
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Execução orçamentária  

Gráfico
Resultado da execução orçamentária (em R$ milhões de 2020) 
do estado da Bahia - 2003-2020

Fonte:  Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - 2003 a  2012 - SICOF Gerencial / 2013 a 2020 - FGWEB - FIPLAN Gerencial Web
Notas: 
A correção inflacionária foi realizada utilizando como índice o IPCA.
Os valores foram corrigidos para dezembro de 2020.

Arrecadação - ICMS 

Gráfico
Variação (%) da arrecadação de ICMS das 
principais economias entre 2006 e 2020

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.
Notas:
(*) Período atualizado até dezembro de 2020.
A correção inflacionária foi realizada utilizando como índice o IPCA dez 2020.

(%)
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Investimento público 

Gráfico
Investimento público (em R$ milhões) do estado da Bahia 
entre 2006 e 2020

Fonte:  Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - 2003 a  2012 - SICOF Gerencial / 2013 a 2020 - FGWEB - FIPLAN Gerencial Web
Notas: 
Valores históricos empenhados no grupo de despesa 4.

Política de Qualidade do Gasto Público

Gráfico
Política de Qualidade do Gasto Público: Economia nominal (em R$ Bilhões) 
2015-2020

Fonte: SEFAZ, 2021.
Notas: 
¹Sem despesas com COVID (Fontes: 186 e 286) e despesas da Lei Aldir Blanc (Fonte:163)
²O gráfico demonstra a economia acumulada de custeio 2015-2020, no valor de mais de R$ 7,8 bi, referente às despesas monitoradas 
(exemplo de terceirizado, energia elétrica, água e esgoto e material de consumo) aplicando o índice de  IPCA anual de cada ano. 
Assim, no exercício de 2020, o valor efetivamente executado com as depesas monitoradas foi de R$ 6,938 bi, valor este menor que o 
valor gasto em 2018. 

Economia nominal total: R$ 7,8 bilhões
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Investimento liquidado por Estado

2015 a 2020

Estado Investimentos

SP 45.621.347 

BA 14.860.809 

RJ 13.409.009 

CE 12.724.728 

PA 9.334.908 

MG 8.706.612 

Estado Investimentos

PR 8.875.568 

SC 8.433.441 

MA 5.851.756 

PE 5.553.243 

MS 5.213.451 

GO 4.964.463 

Estado Investimentos

AM 4.580.727 

MT 4.502.458 

ES 4.217.490 

AL 4.144.175 

PI 4.045.048 

RS 3.784.028 

Estado Investimentos

DF* 3.664.081 

PB 3.385.422 

RN 2.326.809 

TO 2.066.364 

Fonte: SICONFI 
* Dados de investimento até o quinto bimestre 
APENAS para o DF.
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