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1.4.8.1.1 Principais represas, localização (bacia hidrográfica, 
coordenadas do centro da barragem, área e altura) 
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área inundada e potência MW) 
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1.4.11 Espécies da fauna baiana ameaçadas de extinção
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1.5.1 Povos e terras indígenas (área total, população indígena estimada, 
situação jurídica e municípios abrangidos)
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municípios abrangidos)
1.5.3 Região semi-árida - FNE 
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2. Características Demográficas e Sociais da População 

2.1 Demografia 
2.1.1 População residente por sexo, localização do domicílio, área e 
densidade demográfica, segundo as regiões econômicas e municípios, 
Bahia - 2000 
2.1.2 Distribuição dos ocupados por posição na ocupação - Região 
Metropolitana de Salvador Dezembro de 1998 - outubro de 2001
2.1.3 Taxas de desemprego e de participação, trimestral, por tipo, na Região 
Metropolitana de Salvador – 1998 - 2001

2.2 Saúde 
2.2.1 Hospitais conveniados com o SUS, segundo a natureza, leitos 
existentes e contratados, segundo as regiões econômicas e municípios, 
Bahia – 1999
2.2.2 Servidores estaduais da área de saúde, segundo o tipo de ocupação, 
por regiões econômicas e municípios, Bahia - 1999
2.2.3 Óbitos de residentes segundo grupo de causas e faixa etária,Salvador 
– 1998 
2.2.4 Óbitos de residentes segundo grupo de causas e faixa etária,Bahia – 
1998 
2.2.5 Vacinas aplicadas segundo os tipos, no município de Salvador e na 
Bahia - 1998 - 1999 
2.2.6 Vacinas aplicadas em menores de 1 ano, segundo os tipos, no 
município de Salvador e na Bahia – 1998 - 1999
2.2.7 Casos de algumas doenças transmissíveis, de notificação obrigatória, 
independentes de confirmação, segundo o município de residência, Bahia - 
1998 
2.2.8 Casos confirmados de algumas doenças, de notificação obrigatória, 
segundo os municípios de residência, Bahia - 1998 
2.2.9 Casos de algumas doenças sexualmente transmissíveis, de notificação 
obrigatória, independentes de confirmação, segundo o município de 
residência, Bahia - 1998 

2.3 Educação e Cultura
2.3.1 Ensino Pré-Escolar

2.3.1.1 Número de estabelecimentos que ministram a educação 
infantil e classes de alfabetização, por localização e dependência 
administrativa, segundo as regiões econômicas e municípios, Bahia – 
2000
2.3.1.2 Matrícula inicial na educação infantil e classes de 
alfabetização, por localização e dependência administrativa, segundo 
as regiões econômicas e municípios, Bahia – 2000
2.3.1.3 Número de docentes em exercício na educação infantil e 
classes de alfabetização, por localização e dependência 
administrativa, segundo as regiões econômicas e municípios, Bahia – 
2000

2.3.2 Educação Fundamental
2.3.2.1 Número de estabelecimentos que ministram ensino 
fundamental, por localização e dependência administrativa, segundo 
as regiões econômicas e municípios, Bahia – 2000
2.3.2.2 Matrícula inicial no ensino fundamental, por localização e 
dependência administrativa, segundo as regiões econômicas e 
municípios, Bahia - 2000



2.3.2.3 Número de docentes em exercício no ensino fundamental, por 
localização e dependência administrativa, segundo as regiões 
econômicas e municípios, Bahia – 2000
2.3.2.4 Número de docentes, por grau de formação, no ensino 
fundamental de 1ª a 4ª séries, segundo a localização e municípios, 
Bahia – 2000 
2.3.2.5 Número de docentes, por grau de formação, no ensino 
fundamental de 5ª a 8ª séries, segundo a localização e municípios, 
Bahia – 2000 

2.3.3 Educação Média 
2.3.3.1 Número de estabelecimentos que ministram ensino médio, por 
localização e dependência administrativa, segundo as regiões 
econômicas e municípios, Bahia – 2000 
2.3.3.2 Matrícula inicial no ensino médio, por localização e 
dependência administrativa, segundo as regiões econômicas e 
municípios, Bahia - 2000
2.3.3.3 Número de docentes em exercício no ensino médio, por 
localização e dependência administrativa, segundo as regiões 
econômicas e municípios, Bahia – 2000
2.3.3.4 Número de docentes, por grau de formação, no ensino médio, 
segundo a localização e municípios, Bahia - 2000 

2.3.4 Ensino Superior 
2.3.4.1 Candidatos ao concurso vestibular, número de vagas 
oferecidas e preenchidas, matrícula e conclusão, segundo a 
localização e cursos das Faculdades que pertencem à estrutura das 
Universidades, Bahia - 2000
2.3.4.2 Titulação ou grau de formação do professor, no ensino 
superior, Bahia - 2000

2.3.5 Ensino profissional
2.3.5.1 Matrícula, evasão e conclusão nos cursos do SENAC, 
segundo as regiões econômicas e municípios, Bahia - 2000
2.3.5.2 Matrícula, carga horária e conclusão dos cursos de 
aprendizagem industrial ministrados pelo SENAI, nos municípios de 
Salvador e Feira de Santana, Bahia - 2000
2.3.5.3 Matrícula, evasão e conclusão nos cursos ministrados pelo 
SESI, segundo os municípios, Bahia - 2000

2.4 Justiça e Segurança Pública
2.4.1 Justiça

2.4.1.1 Movimentação de processos da Justiça Federal, Seção 
Judiciária, Bahia – 1998 – 2000 
2.4.1.2 Atividades judicantes dos feitos criminais, com maior 
freqüência, no Estado da Bahia - 2000 
2.4.1.3 Atividades judicantes dos feitos cíveis, com maior freqüência, 
no Estado da Bahia - 2000 
2.4.1.4 Ações iniciadas, segundo os Juizados Especiais Cíveis, 
Salvador - 2000 
2.4.1.5 Ações iniciadas, segundo os Juizados Especiais Cíveis 
( Defesa do Consumidor e Pequenas Causas ), Interior da Bahia - 
2000 

2.4.2 Justiça Eleitoral
2.4.2.1 Eleitorado, votantes, abstenções, votos válidos, brancos e 
nulos na eleição para prefeito, segundo as regiões econômicas e 



municípios, Bahia – 2000 
2.4.3 Ocorrências Policiais 

2.4.3.1 Ocorrências policiais registradas nas unidades policiais do 
Estado da Bahia - 2000

2.4.4 Acidentes de Trânsito
2.4.4.1 Acidentes de trânsito com vítimas, segundo a natureza, 
Salvador - 2000
2.4.4.2 Acidentes de trânsito e vítimas,segundo as especificações, 
Salvador -1995-2000

3. Aspectos das Atividades Agropecuárias e Extração Vegetal

3.1 Crédito e Assistência Rural  
3.1.1 Financiamentos concedidos a produtores e cooperativas por atividade 
e finalidade,   Bahia - 1987-1999 

3.2 Produção Agrícola, Extração Vegetal e Silvicultura  
3.2.1 Área plantada e colhida, quantidade produzida, rendimento médio e 
valor das culturas temporárias, segundo os municípios, Bahia – 1990-2000
3.2.2 Área plantada e colhida, quantidade produzida, rendimento médio e 
valor das culturas temporárias, segundo os municípios, Bahia – 1999
3.2.3 Área plantada e colhida, quantidade produzida, rendimento médio e 
valor das culturas permanentes, segundo os municípios, Bahia – 2000
3.2.4 Área plantada e colhida, quantidade produzida, rendimento médio e 
valor das culturas permanentes, segundo os municípios, Bahia – 1999
3.2.5 Produção e valor das espécies florestais nativas, segundo os principais 
produtos, Bahia - 1995 - 2000
3.2.6 Produção e valor das espécies florestais nativas, Bahia – 1995 - 2000

3.3 Produção Animal
3.3.1 Efetivos dos rebanhos, segundo as regiões econômicas e municípios, 
Bahia – 1999
3.3.2 Efetivos dos rebanhos, segundo as regiões econômicas e municípios, 
Bahia – 2000
3.3.3 Produção de mel de abelha, ovos de galinha e codorna, segundo as 
regiões econômicas e municípios, Bahia - 1999
3.3.4 Produção de mel de abelha, ovos de galinha e codorna, segundo as 
regiões econômicas e municípios, Bahia - 2000
3.3.5 Vacas ordenhadas e produção de leite, segundo as regiões 
econômicas e municípios, Bahia – 1999
3.3.6 Vacas ordenhadas e produção de leite, segundo as regiões 
econômicas e municípios, Bahia – 2000
3.3.7 Efetivo das aves, segundo as regiões econômicas e municípios, Bahia 
- 1999
3.3.8 Efetivo das aves, segundo as regiões econômicas e municípios Bahia - 
2000

4. Aspectos da Atividade Industrial

4.1 Indústria Extrativa Mineral 
4.1.1 Extração de gás natural e petróleo bruto por origem, Bahia - 1989- 
2000

4.2 Indústria de Transformação 
4.2.1 Petróleo bruto processado por origem, Bahia - 1989-2000



4.2.2 Produção de derivados de petróleo, Bahia - 1989-2000
4.2.3 Consumo de derivados de petróleo e álcool hidratado, Bahia - 
1989-2000
4.2.4 Fertilizantes por nutrientes entregue ao consumidor final, Bahia 
-1989-2000
4.2.5 Produção dos derivados do leite, Bahia -1989-2000 
4.2.6 Produção, consumo aparente e importação de cimento, Bahia - 
1989-2000

4.3 Energia 
4.3.1 Geração bruta de energia elétrica por empresa, Bahia - 1989-2000
4.3.2 Consumo de energia elétrica por classe, Bahia - 1989-2000
4.3.3 Número de consumidores de energia elétrica por classe, Bahia - 
1989-2000
4.3.4 Capacidade instalada de energia elétrica, Bahia - 1989-2000

4.4 Abastecimento de Água e Esgoto 
4.4.1 População abastecida, quantidade produzida e faturada e consumo de 
água, Bahia - 1989-2000
4.4.2 Consumo de água por classes em Salvador, 1989-2000
4.4.3 Número de ligações e economias de água faturada por classe, Bahia - 
1989-2000
4.4.4 Extensão da rede distribuidora de água e esgoto sanitário, Bahia 
-1989-2000

4.5 Recursos Hídricos 
4.5.1 Número de poços perfurados e capacidade de armazenagem das 
barragens, Bahia - 1989-2000

5. Aspectos da Atividade Serviço 

5.1 Aspectos Estruturais do Comércio
5.1.1 Empresas constituídas e extintas por atividade econômica, 
Bahia,1996-2000
5.1.2 Informações do serviço de proteção ao crédito, por tipo de registro, 
Salvador, 1989-2000
5.1.3 Veículos vendidos a concessionárias por tipo, Bahia -1989-2000

5.2 Aspectos Estruturais do Comércio Exterior 
5.2.1 Exportação 

5.2.1.1 Quantidade das exportações por grau de elaboração, Bahia - 
1989-2000
5.2.1.2 Valor das exportações por grau de elaboração, Bahia 
-1989-2000
5.2.1.3 Quantidade das exportações de cacau e derivados, Bahia - 
1989-2000
5.2.1.4 Valor das exportações de cacau e derivados, Bahia - 
1989-2000
5.2.1.5 Quantidade das exportações de derivados de petróleo, Bahia - 
1989-2000
5.2.1.6 Valor das exportações de derivados de petróleo, Bahia - 
1989-2000
5.2.1.7 Quantidade das exportações dos principais petroquímicos, 
Bahia - 1989-2000
5.2.1.8 Valor das exportações dos principais petroquímicos, Bahia - 
1989-2000



5.2.2 Importação
5.2.2.1 Quantidade das importações por grau de elaboração, Bahia - 
1989-2000
5.2.2.2 Valor das importações por grau de elaboração, Bahia - 
1989-2000

5.3Transportes 
5.3.1 Rodoviário

5.3.1.1Veículos cadastrados por tipo, Bahia 1995 - 2000
5.3.2 Ferroviário

5.3.2.1 Movimento de passageiros, carga transportada, Bahia 
1989-2000

5.3.3 Marítimo 
5.3.3.1 Movimento de navios e mercadorias por portos organizados, 
Bahia - 1989-2000

5.3.4 Aéreo 
5.3.4.1 Movimento de aeronaves, passageiros, cargas e correio no 
Aeroporto Internacional Deputado Luis Eduardo Magalhães, Salvador 
- 1989-2000

5.4 Comunicações
5.4.1 Correios e telégrafos

5.4.1.1 Agências de correios e unidades operacionais de atendimento, 
Bahia - 1993-2000

5.4.2 Telecomunicações
5.4.2.1 Número de chamadas interurbanas completadas e impulsos 
locais, Bahia - 1989-2000
5.4.2.2 Terminais e telefones em serviço, fixo e móvel celular, Bahia - 
1989-2000
5.4.2.3 Emissoras de rádio OM e FM licenciadas, segundo os 
municípios, Bahia - 2001
5.4.2.4 Emissoras de televisão licenciadas, segundo os municípios, 
Bahia - 2001

5.5 Fluxo de Turistas
5.5.1 Meios de hospedagem 

5.5.1.1 Número de estabelecimentos, vagas, hóspedes e alguns 
indicadores, Salvador, 1989-2000
5.5.1.2 Número de hóspedes estrangeiros em hotéis classificados, 
segundo o país de residência permanente, Salvador, 1993-2000 
5.5.1.3 Número de hóspedes nacionais em hotéis classificados, 
segundo os estados e regiões de residência permanente, Salvador, 
1993-2000
5.5.1.4 Número de hóspedes em hotéis classificados segundo a 
categoria, Salvador, 1990-2000
5.5.1.5 Taxa de ocupação de unidades habitacionais em hotéis 
classificados segundo a categoria, Salvador, 1994-2000 
5.5.1.6 Movimento de passageiros transportados em vôos chaters no 
Aeroporto Internacional Deputado Luis Eduardo Magalhães, Salvador, 
1991-2000 

6. Índices

6.1 Variação percentual dos índices de preços ao consumidor, por grupos de 
consumo em Salvador, 1989-2000



7. Agregados Macroeconômicos

7.1 Arrecadação Federal 
7.1.1 Arrecadação dos tributos federais, Bahia, 1989-2000

7.2 Arrecadação Estadual 
7.2.1 Arrecadação tributária por tipo de impostos, Bahia - 1989-2000
7.2.2 Arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços 
por delegacia, Bahia - 1989-2000
7.2.3 Arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços 
por atividade econômica, Bahia - 1989-2000

7.3 Balanço da administração direta do governo estadual
7.3.1 Receita arrecadada por categoria econômica, Bahia - 1989-2000
7.3.2 Despesa realizada por categoria econômica, Bahia - 1989-2000

7.4 Sistema monetário e financeiro 
7.4.1 Saldo dos recursos do BANEB, Bahia -1989-2000
7.4.2 Aplicações dos recursos pelo BANEB, Bahia - 1989-2000
7.4.3 Fonte de recursos do Banco de Desenvolvimento da Bahia -1989-2000
7.4.4 Saldo das aplicações por setor do Banco de Desenvolvimento da 
Bahia - 1989-2000
7.4.5 Saldo das aplicações por setor do Banco de Desenvolvimento da 
Bahia – 1989 - 2000 

7.5 Contas regionais
7.5.1 PIB Brasil total e per capita e relação PIB Bahia / PIB Brasil - 
1990-2000
7.5.2 PIB total, per capita, população residente e deflator implícito, Bahia - 
1989-2000
7.5.3 PIB total e per capita índices e taxas de crescimento, Bahia - 
1989-2000


