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Apresentação 

Este relatório descreve o processo de desenvolvimento do Produto 5: Produção de 06 mapas 

estaduais temáticos sobre Educação Profissional, e 27 mapas territoriais reunindo dados 

relevantes da Educação Profissional. Este produto foi elaborado pelo Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) no âmbito do Convênio SEC/DIEESE no 

524/2008, Subprojeto II - Dados Estratégicos para a Educação Profissional: Oferta, Demanda e 

Disseminação de Informações.  

O projeto tem como objetivo contribuir para a renovação e expansão da Educação Profissional da 

Bahia por meio de estudos, subsídios, desenvolvimento de metodologias, formação, capacitação e 

assessoria aos gestores públicos e atores sociais, em consonância com o Plano de Educação 

Profissional, lançado pelo governo do estado da Bahia em 2007. A estratégia e principais ações do 

Plano buscam ampliar a oferta de vagas e reestruturar a educação profissional do estado e com isso 

implantar as bases para a construção de uma política pública para a educação profissional, vinculada 

às demandas do desenvolvimento socioeconômico e ambiental do estado e dos territórios de 

identidade1. Essa política direciona-se aos jovens, trabalhadores e trabalhadoras, alunos e alunas 

oriundos da escola pública, e objetiva elevar a escolaridade e a inserção cidadã dessas pessoas no 

mundo do trabalho. O Plano serve também como elemento articulador das ações públicas e privadas 

relativas à educação profissional, estabelecendo o seu marco regulatório, o modelo de gestão e os 

recursos necessários à sua operacionalização. 

O Subprojeto II tem como objetivo geral produzir subsídios e instrumentos para a promoção e 

avaliação da educação profissional no estado da Bahia parte da premissa de que a disponibilidade de 

informações sobre a questão da educação profissional é fundamental para subsidiar a elaboração das 

políticas públicas e a tomada de decisões, desde uma análise da relação entre educação formal e 

mercado de trabalho até a identificação da oferta e demanda local pela educação. As ações propostas 

no âmbito deste Subprojeto visam produzir subsídios e instrumentos ao desenvolvimento 

metodológico de construção de indicadores sobre a dinâmica do mundo do trabalho e a relação com a 

educação profissional do trabalhador. 

Utilizando-se os microdados do Censo Demográfico de 2010, divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), dados do Ministério do Meio Ambiente e da Superintendência de 

Educação Profissional (SUPROF), foram elaborados 6 mapas estaduais temáticos e 27 mapas 

                                                 
1 Considera-se Território de Identidade o agrupamento identitário municipal formado de acordo com critérios sociais, 
culturais, econômicos e geográficos, que é reconhecido pela sua população como o espaço historicamente construído ao 
qual pertence, com identidade que amplia as possibilidades de coesão social e territorial (§ 1º decreto nº 12.354 de 25 de 
agosto de 2010) 
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territoriais com informações auxiliares sobre oferta estadual de matrículas em educação profissional 

apresentados em gráficos de pizza com distribuição de frequências.   

As informações contidas nos cartogramas e gráficos de pizza contemplam a nova configuração 

territorial, portanto, para os 27 Territórios de Identidade da Bahia, assim denominados de Irecê, Velho 

Chico, Chapada Diamantina, Sisal, Litoral Sul, Baixo Sul, Extremo Sul, Médio Sudoeste da Bahia, 

Vale do Jequiriçá, Sertão do São Francisco, Bacia do Rio Grande, Bacia do Paramirim, Sertão 

Produtivo, Piemonte do Paraguaçu, Bacia do Jacuípe, Piemonte da Diamantina, Semiárido Nordeste II, 

Litoral Norte e Agreste Baiano, Portal do Sertão, Vitória da Conquista, Recôncavo, Médio Rio de 

Contas, Bacia do Rio Corrente, Itaparica, Piemonte Norte do Itapicuru, Metropolitana de Salvador e 

Costa do Descobrimento.  

O relatório está organizado em duas seções. A primeira descreve a definição dos temas, seleção dos 

indicadores e bases de dados utilizadas. A segunda seção relaciona o conjunto de cartogramas 

elaborado, bem como seus gráficos auxiliares, informando o objetivo de cada um deles, a sua ficha 

sintética e uma breve análise descritiva dos indicadores apresentados. 
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1. Produção de 06 mapas estaduais temáticos sobre Educação Profissional, e 27 mapas 

territoriais reunindo dados relevantes da Educação Profissional 

 

1.1 Definição dos temas, seleção dos indicadores e bases de dados utilizadas 

Na etapa de definição dos temas, cujos indicadores foram representados na forma de cartogramas, 

adotou-se como critérios a atualidade e relevância de estatísticas que permitam aprimorar a análise de 

políticas públicas no campo da educação profissional relacionando-o com trabalho, juventude, 

exclusão social e meio ambiente. Os mapas estaduais abrangem as delimitações dos Territórios de 

Identidade do estado da Bahia e os mapas territoriais apresentam a desagregação das informações no 

interior do Território de Identidade, ou seja, o município passa a ser a unidade geográfica de análise. 

Nos mapas temáticos cada cartograma representa um tema/indicador. Para os mapas territoriais o 

mesmo tema/indicador é replicado para cada um dos 27 Territórios de Identidade. 

A seleção dos temas e indicadores ocorreu a partir da percepção da necessidade dos diversos atores 

sociais envolvidos na política pública de educação profissional do estado da Bahia. Essa constatação 

foi fruto da relevante intervenção dos participantes nas diferentes atividades de produção e 

disseminação dos dados estratégicos construídos coletivamente ao longo do desenvolvimento do 

projeto. Além disso, a contribuição técnica dos profissionais da Superintendência de Educação 

Profissional da Bahia – SUPROF foi de elevada importância. 

A equipe responsável pelo desenvolvimento do produto utilizou além da base de microdados do Censo 

Demográfico de 2010 para captação das informações ao nível municipal, fontes do Ministério do Meio 

Ambiente e registro administrativo da SUPROF. O tratamento das variáveis teve como procedimento 

básico a observância dos critérios usualmente adotados pelos principais órgãos produtores de 

informação do país, admitindo-se sempre a análise crítica no tratamento de dados estatísticos inerente 

à longa experiência de trabalho do DIEESE. Quando do uso de estimativas, foram considerados 

aspectos relativos a erros amostrais associados para publicação dos dados. 

 

1.2 Descrição dos Mapas 

Nesta seção, será relacionado o conjunto de cartogramas, bem como os gráficos de pizza com a 

distribuição de frequência das matrículas de educação profissional ofertada na rede estadual, seus 

objetivos, ficha sintética do mapa (gráfico de pizza) e uma breve análise descritiva do indicador. 
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1.2.1 Objetivo do Mapa Estadual Temático 1, Ficha Sintética e Breve Análise Descritiva 

Objetivo: Identificar quais Territórios de Identidade do estado da Bahia concentram as mais elevadas 

proporções de domicílios com pessoas pobres. Esta informação contribui para a articulação das 

políticas públicas de trabalho, educação e de combate à desigualdade e pobreza. 

Ficha Sintética: 

Título: Percentual de domicílios com pessoas na extrema pobreza 

Tema/Indicador: Socioeconômico/Exclusão Social 

Base de dados: Censo Demográfico de 2010 

Obs.: Valor monetário da linha de pobreza adotada equivalente ao utilizado pelo Ministério do  

Desenvolvimento Social – MDS. Público potencial do Programa Brasil Sem Miséria.   

 

MAPA 1 
Percentual de domicílios com pessoas na extrema pobreza 

Bahia 2010 

 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
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Breve Análise Descritiva: Territórios de Identidade localizados a noroeste do estado, com exceção 

do território Bacia do Rio Grande, possuem elevado percentual de domicílios com pessoas na 

extrema pobreza, segundo os dados do Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A condição de pobreza está associada ao nível de rendimento que 

permite aos indivíduos garantirem sua subsistência. Domicílios cuja renda domiciliar per capita, no 

máximo, tenha se igualado ao limite de R$ 70 definido pelo Programa Social “Brasil Sem Miséria” 

foram classificados na condição de extrema pobreza. Os seguintes Territórios de Identidade na Bahia 

registraram, em 2010, elevado percentual de domicílios com pessoas na extrema pobreza: Bacia do 

Rio Corrente, (23,1%); Velho Chico, (25,7%); Bacia do Paramirim (23,2%); Chapada Diamantina 

(21,6%); Sisal (22,2%); Piemonte Norte do Itapicuru (21,0%) e Semiárido Nordeste II, com 22,6% de 

domicílios com pessoas extremamente pobres. Por outro lado, os territórios da Região Metropolitana 

de Salvador, Portal do Sertão, Vitória da Conquista, Médio Sudoeste da Bahia, Litoral Sul, Costa do 

Descobrimento e Extremo Sul registraram os menores percentuais de domicílios com pessoas na 

extrema pobreza. 

 

1.2.2 Objetivo do Mapa Estadual Temático 2, Ficha Sintética e Breve Análise Descritiva 

Objetivo: Permitir que os atores sociais discutam a participação relativa na ocupação total das 

diferentes estratégias não assalariadas de sobrevivência das famílias, principalmente aquelas ligadas à 

agricultura familiar e aos pequenos negócios. A informação da taxa de emprego formal contribui para 

identificar o alcance do emprego formal nos Territórios de Identidade.  

Ficha Sintética: 

Título: Taxa de assalariamento total e proporção de emprego formal 

Tema/indicador: Trabalho/Relações capitalistas de produção, Proteção Social (Direitos 

Trabalhistas e Previdenciários) e estratégias de trabalho 

Base de dados: Censo demográfico de 2010  

Obs.: a) Assalariamento total: quociente entre o total de assalariados (empregados com carteira, 

empregados sem carteira, trabalhadores domésticos com e sem carteira, militares e estatutários) em 

relação ao total de ocupados. 

        b) Proporção de emprego formal: quociente de assalariados com carteira (empregados com 

carteira, trabalhadores domésticos com carteira, militares e estatutários) no total de assalariados 

(empregados com carteira, empregados sem carteira, trabalhadores domésticos com e sem carteira, 

militares e estatutários).  
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MAPA 2 
Taxa de assalariamento total e proporção de assalariados com carteira 

Bahia 2010 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 

 

Breve Análise Descritiva: O mapa mostra que ao sul do estado da Bahia há o predomínio de 

assalariados entre os ocupados (Territórios de Identidade de Médio Rio de Contas, Vitória da 

Conquista, Médio Sudoeste da Bahia, Litoral Sul, Costa do Descobrimento, Extremo Sul e 

Metropolitana de Salvador) com  taxas de assalariamento variando de 64,4% a 77,5%. Os Territórios 

de Identidade onde se encontram as menores taxas de assalariamento, entendendo taxa de 

assalariamento total como à razão entre o total de pessoas que trabalhavam para um empregador ou 

prestavam serviços domésticos, obrigando-se ao cumprimento de uma jornada diária em troca de 

remuneração em dinheiro ou benefícios são, o Velho Chico, Bacia do Paramirim, Vale do Jequiriçá, 

Baixo Sul, Bacia do Jacuípe, Sisal e Semiárido Nordeste II. 

 



 

CONVÊNIO nº 524/2008 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/SUPROF/DIEESE 

11 

1.2.3 Objetivo do Mapa Estadual Temático 3, Ficha Sintética e Breve Análise Descritiva 

Objetivo: Revelar os contrastes territoriais dos indicadores da população jovem, contribuindo para a 

compreensão das diferentes realidades de exclusão dos jovens. Combinar a análise do indicador de 

permanência/acesso do jovem de 15 a 17 anos na modalidade de ensino adequada a sua idade com a 

necessidade e intensidade de sua inserção na economia do Território de Identidade.    

Ficha Sintética: 

Título: Taxa de desocupação e proporção de jovens de 15 a 17 anos matriculados no Ensino Médio 

Tema/Indicador: Trabalho, Educação e Juventude/Exclusão Social e Permanência/Acesso dos 

Jovens na Escola. 

Base de dados: Censo Demográfico de 2010 

 

MAPA 3 
Taxa de participação e proporção de jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio 

Bahia 2010 

 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
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Breve Análise Descritiva: Conforme o conceito da taxa de participação de jovens de 15 a 17 anos, 

que corresponde à proporção de pessoas que trabalham ou procuram trabalho em relação ao total de 

pessoas da mesma faixa etária, potencialmente aptas ao exercício do trabalho, podemos ver que no 

estado da Bahia, em 2010, os territórios que possuíam as maiores taxas de participação de jovens eram 

aqueles que registraram as proporções mais baixas de jovens matriculados no ensino médio, na mesma 

faixa etária, com exceção do território da Bacia do Paramirim. Em Piemonte da Diamantina (33,2%), 

Sisal (34,0%), Semiárido Nordeste II (34,5%) e Bacia do Paramirim (35,3%) registraram os valores 

mais elevados de jovens em idade ativa incorporado ao mercado de trabalho como ocupado ou 

desempregado. Portanto, um dos fatores decisivos para a entrada precoce dos jovens no mercado de 

trabalho está fortemente associado à situação socioeconômica em que se encontra a família. 

 

1.2.4 Objetivo do Mapa Estadual Temático 4, Ficha Sintética e Breve Análise Descritiva 

Objetivo: Identificar a presença da agricultura familiar nos Territórios de Identidade por meio do 

tipo de produção possibilita o planejamento da oferta de conteúdos em cursos de educação 

profissional que privilegie práticas sustentáveis de manejo e conservação de solos, controle 

ambiental/biológico de pragas e doenças, produção livre de agrotóxicos, organização social da 

produção, estratégicas de comercialização de produtos agrícolas familiares, cooperativismo etc. 

Ficha Sintética: 

Título: Atividades econômicas territoriais que se destacam em relação à produção total dos 

estabelecimentos da agricultura familiar no estado 

Tema/Indicador: Agricultura familiar e Reforma Agrária/Tipo de produção 

Base de dados: Censo Agropecuário de 2006 
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MAPA 4 
Atividades econômicas territoriais que se destacam em relação à produção total dos 

estabelecimentos da agricultura familiar no estado 
Bahia 2006 

 
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 
Elaboração: DIEESE 

Animais criados em cativeiros (jacaré, escargô, capivara e outros)
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Exploração mineral

Húmus

Outras atividades não-agrícolas realizadas no estabelecimento (artesanato, tecelagem, etc.)

Prestação de serviço de beneficiamento e/ou transformação de produtos agropecuários para terceiros

Prestação de serviço para empresas integradoras

Produtos da agroindústria

Produtos vegetais

* Número total de estabelecimentos da agricultura familiar no território

Limite do território
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Breve Análise Descritiva: Utilizando-se os dados do Censo Agropecuário de 2006, definiu-se como 

atividade econômica de destaque aquela com a mais elevada sobrerepresentação relativa desta 

atividade comparativamente a sua presença no total de estabelecimentos do estado. A ideia de 

sobrerepresentação indica que o território pode apresentar algum grau de especialização nestas 

atividades, ou seja, que possui um número de estabelecimentos relativamente maior realizando estas 

atividades em relação ao total de estabelecimentos da agricultura familiar com esta atividade no estado 

da Bahia. Por exemplo, verifica-se que os territórios de Sisal e Semiárido Nordeste II apresentam uma 

maior participação de estabelecimentos com atividades não agrícolas no território em relação à 

participação desta atividade no total de estabelecimentos de agricultura familiar no estado da Bahia. O 

mapa ainda apresenta o total de estabelecimentos da agricultura familiar situados nos Territórios de 

Identidade, revelando a importância que tem o setor na região.  

 

1.2.5 Objetivo do Mapa Estadual Temático 5, Ficha Sintética e Breve Análise Descritiva 

Objetivo: Conhecer a localização da demarcação de terras indígenas com o objetivo de promover o 

debate sobre políticas sociais e de preservação das populações tradicionais. Com o avanço das escolas 

de educação profissional para todos os Territórios de Identidade o cartograma possibilita ao gestor 

tomar a decisão sobre adequação da oferta de vagas de educação profissional e cursos/eixos 

tecnológicos que atendam as necessidades dessas populações, bem como a inserção de temas de seu 

interesse nos conteúdos dos cursos, ampliando o acesso dos demais residentes nos Territórios de 

Identidade ao conhecimento da cultura indígena.  

Ficha Sintética: 

Título: Terras indígenas 

Tema/Indicador: Socioambiental/Preservação dos povos indígenas 

Base de dados: Ministério do Meio Ambiente 
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MAPA 5 
Terras indígenas 

Bahia 2010 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: Disponível em http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm. Acesso em 20/07/2012 

 

Breve Análise Descritiva: O mapa revela que as terras ocupadas pelos índios na Bahia, em 2010, 

estão situadas a leste do estado, concentradas nos Territórios de Identidade de Itaparica, Semiárido 

Nordeste II, Litoral Sul, Costa do Descobrimento, Baixo Sul, Extremo Sul e no centro oeste do 

estado, o Território de Identidade do Velho Chico. 

 

1.2.6 Objetivo do Mapa Estadual Temático 6, Ficha Sintética e Breve Análise Descritiva 

Objetivo: Conhecer a localização das áreas estaduais de preservação ambiental permite a integração 

entre as políticas públicas de educação profissional e ambientais. A apropriação desse conhecimento 

por parte da população residente nos Territórios de Identidade aproxima a formação do estudante 

com o meio ambiente em que está socioambientalmente inserido. 
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Ficha Sintética: 

Título: Áreas estaduais de preservação ambiental 

Tema/indicador: Meio Ambiente/Preservação ambiental 

Base de dados: Ministério do Meio Ambiente 

 

MAPA 6 
Áreas estaduais de preservação ambiental 

Bahia 2010 

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: Disponível em http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm. Acesso em 20/07/2012 

 

Breve Análise Descritiva: O patrimônio biológico existente na Bahia, de acordo com o mapa, de 

2010, revela que as áreas de proteção ambiental estão concentradas em regiões limítrofes, a oeste e 

leste da Bahia, tanto para territórios que fazem limite com outros estados, quanto nas regiões que 

estão junto ao oceano. Conforme o Ministério do Meio Ambiente, geralmente, a área de proteção 

ambiental é extensa, com o objetivo de proteger a diversidade biológica, estruturado no ordenamento 

da ocupação humana do solo, assegurando, portanto, a sustentabilidade dos recursos naturais. 



 

CONVÊNIO nº 524/2008 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/SUPROF/DIEESE 

17 

Territórios como a Bacia do Rio Grande, Velho Chico, Sertão do São Francisco, Litoral Norte e 

Agreste Baiano, Baixo Sul, Litoral Sul, concentram as áreas de proteção ambiental, com destaque 

para o parque da Chapada Diamantina, e áreas de refúgio de vida silvestre nos Territórios de 

Identidade do Sertão Produtivo e Costa do Descobrimento.  

 

1.2.7 Objetivo dos Mapas Territoriais (27 cartogramas), Ficha Sintética e Breve Análise 

Descritiva  

Objetivo: Combinar a análise entre a necessidade de criação de oportunidades de trabalho para os 

jovens, as atividades econômicas que mais geram emprego e ocupam os jovens com a oferta/demanda 

de educação profissional nos Territórios de Identidade.  

Ficha Sintética (dos 27 Mapas): 

Municípios dos Territórios de Identidade: Irecê, Velho Chico, Chapada Diamantina, Sisal, 

Litoral Sul, Baixo Sul, Extremo Sul, Médio Sudoeste da Bahia, Vale do Jequiriçá, Sertão do São 

Francisco, Bacia do Rio Grande, Bacia do Paramirim, Sertão Produtivo, Piemonte do Paraguaçu, 

Bacia do Jacuípe, Piemonte da Diamantina, Semiárido Nordeste II, Litoral Norte e Agreste 

Baiano, Portal do Sertão, Vitória da Conquista, Recôncavo, Médio Rio das Contas, Bacia do Rio 

Corrente, Itaparica, Piemonte Norte do Itapicuru, Metropolitana de Salvador e Costa do 

Descobrimento. 

Título 1:  Taxa de desocupação e principais atividades econômicas que mais ocupam jovens de 16 

a 29 anos 

Tema/Indicador: Trabalho, Juventude e Exclusão Social/Desemprego e Ocupação Setorial 

Base de dados: Censo Demográfico de 2010 

Obs.: Optou-se pela faixa etária de 16 a 29 anos de idade para jovens em virtude de ter sido esta a 

mais amplamente adotada nas políticas públicas. 

Título 2: Distribuição das matrículas de Educação Profissional por eixos tecnológicos 

Tema/Indicador: Educação Profissional/Oferta e Demanda de Educação Profissional 

Base de dados: Registro Administrativo da SUPROF 
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MAPA 1 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Irecê 2010 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com maior número de 
ocupados 

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, serviços domésticos e manutenção e reparação de veículos automotores

Cultivo de banana, serviços domésticos e cultivo de milho

Cultivo de café, cultivo de milho e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Cultivo de café, produção de sementes e mudas certificadas e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

Cultivo de milho, atividades de apoio à agricultura e pós-colheita e horticultura

Cultivo de milho, pré-escola e ensino fundamental e serviços domésticos

Cultivo de milho, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Horticultura, atividades de apoio à agricultura e pós-colheita e cultivo de cana-de-açúcar

Horticultura, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

Horticultura, cultivo de milho e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

Horticultura, serviços domésticos e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

Horticultura, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Pré-Escola e ensino fundamental, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e cultivo de mandioca

Produção de sementes e mudas certificadas, cultivo de milho e horticultura

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e comércio de artigos do vestuário, complementos, calçados e artigos de viagem

Serviços domésticos, cultivo de milho e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Serviços domésticos, pesca e pré-escola e ensino fundamental

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e cultivo de mandioca

Serviços domésticos, produção de sementes e mudas certificadas e cultivo de milho

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 1 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Irecê 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
                 Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: O Território de Identidade do Irecê é formado por 20 municípios, 

localizado no centro-norte baiano. Em 2010, os municípios que apresentaram as maiores taxas de 

desocupação da população jovem, na faixa etária dos 16 a 29 anos, eram América Dourada (28,5%), 

Ipupiara (21,4%) e Xique-xique (20,2%). As menores taxas de desocupação juvenil foram observadas 

nas cidades de Barro Alto, registrando 6,6%, Presidente Dutra, com 6,8% e Cafarnaum, com 7,1%. A 

cidade de América Dourada, localidade com a maior taxa de desocupação juvenil, vê seus jovens 

ocupados, predominantemente, em atividades econômicas, ligadas à agricultura, como na 

horticultura, atividades de apoio à agricultura e pós-colheita, e cultivo de cana-de-açúcar. Em 

Ipupiara predominam atividades no comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, serviços 

domésticos e manutenção e reparação de veículos automotores. O município de Xique-Xique ocupa a 

força de trabalho jovem em atividades relacionadas, principalmente, a serviços domésticos, pesca e 

no ensino da pré-escola e fundamental.  
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De acordo com os dados da Superintendência de Educação Profissional da Bahia (SUPROF), de 2012, 

as matrículas da rede estadual de educação profissional estão distribuídas, majoritariamente, com 

60,3% nos eixos tecnológicos “Recursos Naturais”, seguido de “Ambiente, Saúde e Segurança”, com 

25,1% das matrículas totais neste eixo. Somente 0,9% do total das matrículas da rede estadual de 

ensino encontram-se no eixo tecnológico “Infraestrutura”, e 1,2% em “Produção Alimentícia”.  
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MAPA 2 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Velho Chico 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com maior 
número de ocupados 

Criação de bovinos, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Cultivo de algodão, serviços domésticos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Cultivo de banana, serviços domésticos e criação de bovinos

Cultivo de cana-de-açúcar, cultivo de mandioca e serviços domésticos

Cultivo de cana-de-açúcar, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Cultivo de cana-de-açúcar, serviços domésticos e produção de sementes e mudas certificadas

Produção de sementes e mudas certificadas, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Serviços domésticos, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e produção de sementes e mudas certificadas

Serviços domésticos, atividades de apoio à agricultura e pós-colheita e cultivo de cana-de-açúcar

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e cultivo de milho

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e manutenção e reparação de veículos automotores

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e pré-escola e ensino fundamental

Serviços domésticos, criação de bovinos e pré-escola e ensino fundamental

Serviços domésticos, cultivo de banana e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e supermercado e hipermercado

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 2 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Velho Chico 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação - Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: No Território de Identidade do Velho Chico, em 2010, o município que 

apresentou a maior taxa de desocupação, entre os jovens de 16 a 29 anos, foi a cidade de Oliveira de 

Brejinhos, com taxa de desocupação jovem de 24,9%, cuja principal atividade econômica está ligada 

aos serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e pré-escola e ensino 

fundamental. O segundo município com a maior taxa de desocupação jovem, no território do Velho 

Chico, é Igaporã, com 23,8% de desocupados, cuja principal atividade econômica desta cidade é o 

cultivo de cana-de-açúcar, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo. 

Entretanto, o município do Velho Chico que tem a menor taxa de jovens em condição de desocupação 

(9,0%) é Barra, norte do território, cuja principal atividade dos jovens está ligada ao cultivo de cana-

de-açúcar e mandioca, além dos serviços domésticos.    

As matrículas da rede estadual de educação profissional estão distribuídas nos eixos tecnológicos 

“Ambiente, Saúde e Segurança”, com 24,3%, seguido de 22,3% dos matriculados da rede estadual no 

eixo “Recursos Naturais”, enquanto de 21,6% das matrículas da rede estão no eixo “Produção 
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Alimentícia”.  Eixos tecnológicos de educação profissional do estado baiano com a menor proporção 

de matrículas, no Território de Identidade do Velho Chico, são “Hospitalidade e Lazer”, com 5,3%, e 

com 7,2% o eixo de “Informação e Comunicação”. 

 



 

CONVÊNIO nº 524/2008 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/SUPROF/DIEESE 

24 

MAPA 3 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Chapada Diamantina 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com 
maior número de ocupados 

Administração publica e regulação da política econômica e social - municipal, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e serviços domésticos

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Cultivo de café, cultivo de cana-de-açúcar e serviços domésticos

Cultivo de café, cultivo de mandioca e serviços domésticos

Cultivo de café, serviços domésticos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Cultivo de café, serviços domésticos e cultivo de mandioca

Cultivo de café, serviços domésticos e horticultura

Cultivo de café, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Horticultura, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e cultivo de banana

Horticultura, cultivo de café e serviços domésticos

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e criação de bovinos

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e cultivo de café

Serviços domésticos, cultivo de café e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

Serviços domésticos, cultivo de café e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, cultivo de café e cultivo de cana-de-açúcar

Serviços domésticos, cultivo de mandioca e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e agropecuária

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

Serviços domésticos, restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas e alojamento

Serviços domésticos, serviços especializados para construção e cultivo de mandioca

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 3 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Chapada Diamantina 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: O Território de Identidade da Chapada da Diamantina está localizado no 

centro oeste baiano e é composto pelos 24 municípios: Abaíra, Andaraí, Barra da Estiva, Boninal, 

Bonito, Ibicoara, Ibitiara, Iaramaia, Iraquara, Iataeté, Jussiape, Lençóis, Marcionílio Souza, Morro do 

Chapéu, Mucugê, Nova Redenção, Novo Horizonte, Palmeiras, Piatã, Rio de Contas, Seabra, Souto 

Soares, Utinga e Wagner. Do total de municípios, os três que possuem as maiores taxas de 

desocupação dos jovens, de 16 a 29 anos de idade são Marcionílio Souza, com 30,3%, Andaraí, com 

26,4% e Nova Redenção, com 23,7%. De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010, é 

possível verificar as atividades econômicas predominantes daqueles jovens que estão ocupados nesses 

três municípios com maiores taxas de desocupação entre a população jovem. A cidade de Marcílio de 

Souza ocupa grande parte da sua população jovem nos serviços domésticos, comércio de produtos 

alimentícios, bebidas e fumo e criação de bovinos, ao passo que o município de Andaraí, localizado no 

centro sul baiano, emprega sua população, de 16 a 29 anos de idade, em setores de atividade 

econômica da administração pública e regulação da política econômica e social – municipal, comércio 
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de produtos alimentícios, bebidas e fumo e serviços domésticos. A cidade de Nova Redenção, também 

no centro sul baiano, ocupa, majoritariamente, este mesmo grupo populacional nos serviços 

domésticos, além de ocupações no cultivo de café e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita. 

No conjunto dos eixos tecnológicos dos cursos de educação profissional do estado da Bahia, em 2012 

predominam os cursos, no Território de Identidade da Chapada Diamantina dos eixos “Recursos 

Naturais”, registrando quase a metade dos matriculados, com 49,0%, seguido do eixo tecnológico 

“Ambiente, Saúde e Segurança”, com 24,3%, e 18,1% em “Hospitalidade e Lazer”. Cursos do eixo 

“Infraestrutura”, no território, possui a menor proporção de matriculados, com apenas 8,5%.  
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MAPA 4 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Sisal 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com 
maior número de ocupados 

Cultivo de mandioca, cultivo de milho e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Cultivo de milho, serviços domésticos e agropecuária

Cultivo de milho, serviços domésticos e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

Fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material, serviços domésticos e manutenção e reparação de veículos automotores

Fabricação de produtos diversos, serviços domésticos e cultivo de milho

Pesca, cultivo de milho e cultivo de mandioca

Pré-Escola e ensino fundamental, serviços domésticos e cultivo de milho

Serviços domésticos, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e transporte rodoviário de passageiros

Serviços domésticos, agropecuária e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e cultivo de mandioca

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, criação de bovinos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, cultivo de cana-de-açúcar e pré-escola e ensino fundamental

Serviços domésticos, fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, pesca e cultivo de mandioca

Serviços domésticos, preparação de fibras, fiação e tecelagem e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, serviços especializados para construção e fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material

Serviços domésticos, serviços especializados para construção e pré-escola e ensino fundamental

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 4 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Sisal 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: O Território de Identidade de Sisal é formado por 20 municípios, fazendo 

fronteira com territórios como o Piemonte Norte do Itapicuru, Sertão do São Francisco, Semiárido 

Nordeste II, Litoral Norte e Agreste Baiano, Portal do Sertão, Bacia do Jacuípe e Piemonte da 

Diamantina. Os 20 municípios que fazem parte de Sisal são Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, 

Cansação, Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, 

Quijingue, Retirolândia, Santaluz, São Domingos, Serrinha, Teofilândia, Tucano e Valente. As três 

maiores taxas de desocupação da população jovem, de 16 a 29 anos, são das cidades de Queimadas, 

com valor de 18,3%, Santaluz, com 16,9% e Retirolândia, com 16,4%. Queimadas possui predomínio 

das atividades econômicas de serviços domésticos, criação de bovinos e no setor de comércio de 

produtos alimentícios, bebidas e fumo entre sua população jovem, em 2010. A população da mesma 

faixa etária, na cidade baiana de Santaluz, está ocupada, predominantemente, em setores dos serviços 

domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e serviços especializados para a 

construção. Os jovens ocupados do município de Retirolândia, da mesma faixa etária, estão 
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empregados em setores de atividade dos serviços domésticos, na preparação de fibras, fiação e 

tecelagem, além do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo. 

Quanto às matrículas de educação profissional da rede estadual, destacam-se três eixos tecnológicos 

com mais de 70,0% das matrículas: “Ambiente, Saúde e Segurança”, com 34,9%, “Informação e 

Comunicação”, com 20,9%, e “Recursos Naturais”, com 20,4%. Os eixos que registraram menores 

proporções de matriculados são dos eixos “Produção Alimentícia” e “Hospitalidade e Lazer”, com 

2,6% e 1,2%, respectivamente. 
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MAPA 5 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Litoral Sul 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com 
maior número de ocupados 

Administração publica e regulação da política econômica e social - municipal, cultivo de cacau e horticultura

Administração publica e regulação da política econômica e social - municipal, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, pré-escola e ensino fundamental e serviços domésticos

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, serviços domésticos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Criação de bovinos, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e serviços domésticos

Cultivo de cacau, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Cultivo de cacau, alojamento e restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Cultivo de cacau, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e pré-escola e ensino fundamental

Cultivo de cacau, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e serviços domésticos

Cultivo de cacau, serviços domésticos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Cultivo de cacau, serviços domésticos e alojamento

Fabricação de artefatos para pesca e esporte e de brinquedos e jogos recreativos, cultivo de cacau e serviços domésticos

Pesca, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Produção florestal, cultivo de cacau e agropecuária

Serviços domésticos, comércio de artigos do vestuário, complementos, calçados e artigos de viagem e cultivo de cacau

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e comércio de artigos do vestuário, complementos, calçados e artigos de viagem

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e criação de bovinos

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e cultivo de cacau

Serviços domésticos, confecção de artigos do vestuário e acessórios, sob medida ou não e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, cultivo de cacau e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, cultivo de cacau e pré-escola e ensino fundamental

Serviços domésticos, fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material e comércio ambulante e feiras

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 5 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Litoral Sul 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: Formado por 26 municípios e localizado ao sul do estado baiano, o 

território do Litoral Sul faz fronteira com os territórios Costa do Descobrimento, Médio Sudoeste da 

Bahia, Médio Rio de Contas e Baixo Sul, possuindo os seguintes municípios: Almandina, Arataca, 

Aureliano Leal, Barro Preto, Buerarema, Camacan, Canavieiras, Coaraci, Floresta Azul, Ibicaraí, 

Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Jussari, Maraú, Mascote, Pau 

Brasil, Santa Luzia, São José da Vitória, Ubaitaba, Una e Uruçuca. As três maiores taxas de 

desocupação entre os jovens, de 16 a 29 anos de idade são dos municípios do sul baiano de Itapé, com 

30,5%, Itapitanga, 20,2% e Almadina com 28,7%.  No município de Itapé o cultivo do cacau era a 

atividade que mais ocupava a população jovem, em 2010, e é neste município que se registrava a 

maior taxa de desocupação jovem do Território de Identidade do Litoral Sul. Em Itapitanga, o segundo 

município com a maior taxa de desocupação de jovens, predominavam setores de atividade econômica 

relacionados à criação de bovinos, administração pública relativa à regulação da política econômica e 

social do município, além dos serviços domésticos. A cidade de Almandina ocupava, 
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predominantemente, força de trabalho juvenil nos serviços domésticos, cultivo de cacau e no trabalho 

em pré-escolas e ensino fundamental. Se observado o Mapa as atividades predominantes dos 

municípios com menores taxas de desocupação para jovens (Maraú e Aracata), nota-se o cultivo de 

cacau, serviços domésticos, alojamentos, restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas.  

Quanto aos eixos tecnológicos da educação profissional do estado da Bahia, em 2012, as matrículas 

estavam distribuídas em cursos de “Ambiente, Saúde e Segurança”, com 24,0%, “Hospitalidade e 

Lazer”, com 21,1% e “Gestão e Negócios”, com 19,8%. As menores porcentagens foram registradas 

em cursos de “Produção Alimentícia” (1,3%), “Infraestrutura” (1,1%) e “Produção Cultural e Design”, 

com 1,0% do percentual de matriculados na rede estadual no Litoral Sul. 

 

‘
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MAPA 6 
Atividades predominantes dos ocupados e taxas de desocupação dos jovens de 16 a 29 

anos de idade por município 
Baixo Sul 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com maior 
número de ocupados 

Alojamento, restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas e pesca

Cultivo de cacau, atividades de apoio à agricultura e pós-colheita e serviços domésticos

Cultivo de cacau, cultivo de banana e serviços domésticos

Cultivo de cacau, cultivo de mandioca e serviços domésticos

Cultivo de cacau, pesca e produção florestal

Cultivo de cacau, pré-escola e ensino fundamental e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Cultivo de cacau, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Cultivo de cacau, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Cultivo de mandioca, pesca e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

Fabricação de produtos cerâmicos, cultivo de mandioca e pesca

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e cultivo de cacau

Serviços domésticos, cultivo de cacau e cultivo de cacau

Serviços domésticos, pesca e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 6 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Baixo Sul 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: O Território de Identidade do Baixo Sul está localizado próximo à região 

Metropolitana de Salvador, fazendo fronteira com o Recôncavo, Vale do Jequiriçá, Médio Rio de 

Contas e Litoral Sul. As taxas mais elevadas de desocupação da população de 16 a 29 anos estão nos 

municípios de Valença (17,7%), Teolândia (16,3%) e Camamu, com 15,3%, de acordo com os dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010.  Nesses municípios predominam as 

ocupações nos setores de atividade econômica de base agrária, que empregam força de trabalho 

juvenil nos serviços domésticos, no comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, além do 

cultivo de cacau, na cidade de Valença, sul da Bahia. No município de Teolândia, as principais 

atividades econômicas que empregam a juventude de 16 a 29 anos estão ligadas no cultivo de cacau, 

banana e nos serviços domésticos.  

Em 2012, os matriculados na rede estadual de educação profissional da Bahia estavam em sua 

maioria no eixo tecnológico “Ambiente, Saúde e Segurança”, com mais da metade do total dos 

matriculados, registrando valor de 55,4%. Os dois eixos tecnológicos com a menor porcentagem de 
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matriculados, no território do Baixo Sul são “Hospitalidade e Lazer” (5,2%) e com 1,6% das 

matrículas no eixo “Informação e Comunicação”. 

 

MAPA 7 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Extremo Sul 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com maior 
número de ocupados 

Administração publica e regulação da política econômica e social - municipal, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Agropecuária, serviços domésticos e criação de bovinos

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, pesca e cultivo de mandioca

Fabricação e refino do açúcar, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e serviços domésticos

Laticínios, serviços domésticos e cultivo de cana-de-açúcar

Pesca, serviços domésticos e serviços especializados para construção

Produção florestal, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, agropecuária e produção de biocombustíveis

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e criação de bovinos

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e produção florestal

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, cultivo de café e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 7 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Extremo Sul 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: Composto por 13 municípios, o Território de Identidade do Extremo Sul, 

está localizado no Sul da Bahia, fazendo fronteira com os estados do Espírito Santo e Minas Gerais, 

além do território Costa do Descobrimento. Os municípios deste território que apresentaram, em 

2010, as maiores taxas de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos são os municípios de Caravelas 

com taxa de desocupação jovem da ordem de 22,2%, Medeiros Neto, com 20,4% e Lajedão, com 

19,4% da sua população jovem desocupada. É possível ainda observar no Mapa que na cidade de 

Caravelas, ao sul da Bahia, as atividades econômicas predominantes dos jovens estão ligadas a 

ocupações da pesca, os serviços domésticos e serviços especializados para a construção. O município 

de Medeiros Neto ocupa os jovens, predominantemente, nos serviços domésticos, a agropecuária e na 

produção de biocombustíveis, de acordo com os dados do censo demográfico de 2010. 

A distribuição dos matriculados na rede estadual de educação profissional da Bahia, em 2012, de 

acordo com os eixos tecnológicos observa-se que a maior parte estava no território Extremo Sul, nos 

cursos de “Informação e Comunicação”, com 40,4%, seguido de 35,4% em “Ambiente, Saúde e 
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Segurança”. A menor porcentagem de matrículas verificou-se para os cursos de “Gestão e Negócios”, 

com 2,1% dos matriculados na rede estadual. 

 

MAPA 8 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Médio Sudoeste da Bahia 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com maior 
número de ocupados 

Agropecuária, fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material e fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material

Fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material, cultivo de cacau e serviços domésticos

Fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material, serviços domésticos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material, serviços domésticos e criação de bovinos

Fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material, serviços domésticos e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, cultivo de café e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material e cultivo de mandioca

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 8  
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Médio Sudoeste da Bahia 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio  

 

Breve Análise Descritiva: O Território de Identidade Médio Sudoeste da Bahia é formado por 13 

municípios, dos quais Maiquinique (20,2%), Itarantim (19,8%) e Potiraguá (18,7%) registraram, em 

2010, as maiores taxas de desocupação da população jovem no território. Ainda de acordo com o 

Censo Demográfico, as atividades econômicas predominantes, da população jovem, na faixa etária dos 

16 a 29 anos de idade, nos municípios de Maiquinique e Itarantim, são ocupações da fabricação de 

calçados e partes para calçados, de qualquer material, no trabalho nos serviços domésticos e na 

administração pública e regulação da política econômica e social. Na cidade de Potiraguá, os jovens de 

16 a 29 anos de idade estavam predominantemente ocupados em setores relativos à fabricação de 

calçados e partes para calçados, de qualquer material, os serviços domésticos e pré-escola e ensino 

fundamental.  

No Território de Identidade Médio Sudoeste da Bahia, em 2012, a Superintendência de Educação 

Profissional da Bahia (SUPROF) ofertou 36,5% das matrículas na educação profissional estadual 

baiana no eixo tecnológico “Ambiente, Saúde, e Segurança”, enquanto que 24,4% das matrículas eram 
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do eixo “Informação e Comunicação”. Somente 8,5% das matrículas estaduais de educação 

profissional estavam eram no eixo “Recursos Naturais”. 

 



 

CONVÊNIO nº 524/2008 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/SUPROF/DIEESE 

40 

MAPA 9 
Atividades predominantes dos ocupados e taxas de desocupação dos jovens de 16 a 29 

anos de idade por município 
Vale do Jequiriçá 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com maior 
número de ocupados 

Administração publica e regulação da política econômica e social - municipal, serviços domésticos e cultivo de mandioca

Cultivo de cacau, atividades de apoio à agricultura e pós-colheita e serviços domésticos

Cultivo de cacau, produção de sementes e mudas certificadas e serviços domésticos

Cultivo de cacau, serviços domésticos e cultivo de mandioca

Cultivo de café, atividades de apoio à agricultura e pós-colheita e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Cultivo de café, serviços domésticos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Cultivo de café, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Cultivo de mandioca, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e pré-escola e ensino fundamental

Cultivo de mandioca, agropecuária e moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e criação de bovinos

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e cultivo de cacau

Horticultura, serviços domésticos e cultivo de café

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e fabricação de produtos diversos

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e horticultura

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e manutenção e reparação de veículos automotores

Serviços domésticos, cultivo de café e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Serviços domésticos, cultivo de café e cultivo de café

Serviços domésticos, cultivo de mandioca e fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 9 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Vale do Jequiriçá 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação - Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: O Território de Identidade Vale do Jequiriçá, localizado no centro sul 

baiano, é composto por 20 municípios, dos quais duas das cidades vizinhas têm as maiores taxas de 

desocupação da sua população jovem, de 16 a 29 anos, em Nova Itarana e Brejões, respectivamente, 

com valores de 29,4% e 22,6%. Lafaiete Coutinho registrou, em 2010, a terceira maior taxa de 

desocupação (25,1%) da população jovem, no Território de Identidade, e possui população ocupada, 

predominantemente, em setores da administração pública e regulação da política econômica e social 

do município, serviços domésticos e no cultivo de mandioca. Nova Itarana vê sua população jovem, 

de mesma faixa etária, ocupada no cultivo de café, nos serviços domésticos, administração pública 

municipal e regulação da política econômica e social, ao passo que os jovens da cidade de Brejões 

estavam, majoritariamente, empregados no cultivo de café, serviços domésticos, comércio de 

produtos alimentícios, bebidas e fumo.  

Dos três eixos tecnológicos existentes na rede estadual de educação profissional da Bahia, no 

Território de Identidade Vale do Jequiriçá, a maioria das matrículas, isto é, 40,6% eram do eixo 
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“Produção Alimentícia”, enquanto que 30,4% foram ofertadas em “Ambiente, Saúde e Segurança”. 

Apenas 29,0% das matrículas foram destinadas ao eixo tecnológico “Recursos Naturais”, conforme 

dados administrativos da Superintendência de Educação Profissional (Suprof). 
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MAPA 10 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Sertão do São Francisco 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas 
com maior número de ocupados 

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, serviços domésticos e cultivo de uva

Cultivo de banana, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e serviços domésticos

Cultivo de banana, criação de caprinos e ovinos e serviços domésticos

Cultivo de milho, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Cultivo de uva, serviços domésticos e criação de caprinos e ovinos

Pesca, agropecuária e serviços domésticos

Serviços domésticos, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e pesca

Serviços domésticos, pesca e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e serviços especializados para construção

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 10 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Sertão do São Francisco 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: O Território de Identidade Sertão do São Francisco é formado por 10 

municípios, localizado no Vale do São Francisco. Trata-se de um território que faz fronteira com 

estados de Pernambuco e Piauí. É possível perceber que as três maiores taxas de desocupação da 

população jovem, com idades entre 16 a 29 anos de idade, encontram-se nas cidades de Sobradinho 

(21,1%), Juazeiro (17,4%) e Sento Sé (14,3%), municípios vizinhos e caracterizados pela localização 

comum ao sul da Barragem de Sobradinho, cortado pela bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Na 

cidade de Sobradinho, do território do Sertão do São Francisco, onde há a maior taxa de desocupação 

jovem, as atividades econômicas que mais ocupavam os jovens estão relacionadas aos serviços 

domésticos, a administração pública e regulação da política econômica e social municipal, além de 

atividades nos restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas, segundo 

informações do Censo Demográfico de 2010. A cidade de Juazeiro oferta, em maior número, 

atividades econômicas aos jovens, da mesma faixa etária, relacionadas ao comércio de produtos 

alimentícios, bebidas e fumo, serviços domésticos e cultivo de uva. O município de Sento Sé possui a 
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atividade econômica da pesca e da agropecuária, no predomínio das ocupações dos jovens, além dos 

serviços domésticos.  

Em 2012, a maior parte das matrículas na rede estadual de educação profissional é constituída pelo 

eixo tecnológico “Recursos Naturais”, com 58,7%, seguido de 18,6% de matriculados em cursos de 

“Ambiente, Saúde e Segurança”, e 18,5% em “Gestão e Negócios”, no território Sertão de São 

Francisco. A menor porcentagem de matrículas ainda nesse território está no eixo “Produção 

alimentícia”, com 4,1%, somente. 
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MAPA 11 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Bacia do Rio Grande 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades 
econômicas com maior número de ocupados 

Produção de sementes e mudas certificadas, pré-escola e ensino fundamental e serviços domésticos

Serviços domésticos, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e agropecuária

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, criação de bovinos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Serviços domésticos, cultivo de cana-de-açúcar e cultivo de milho

Serviços domésticos, cultivo de mandioca e cultivo de milho

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e cultivo de soja

Serviços domésticos, serviços especializados para construção e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

Serviços domésticos, serviços especializados para construção e serviços de escritório e apoio administrativo

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 11 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Bacia do Rio Grande 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: Território de Identidade localizado no extremo oeste baiano, Bacia do Rio 

Grande é composta por 14 municípios que fazem fronteira com os estados de Goiás, Tocantins e 

Piauí, além dos territórios Bacia do Rio Corrente, Velho Chico e Sertão do São Francisco. Nestes 

territórios os três municípios que possuem as mais altas taxas de desocupação, da população de 16 a 

29 anos de idade, são Riachão das Neves, com 20,8%, Formosa do Rio Preto, com valor de 

desocupados jovens de 20,7% e Cotegipe, com 17,3%.  A cidade de Formosa do Rio Preto apresenta 

predomínio de oportunidades de trabalho para os jovens, de 16 a 29 anos, nos serviços domésticos, 

pré-escola e ensino fundamental, e cultivo de soja.  Já os municípios de Riachão das Neves e 

Cotegipe ocupam, predominantemente, sua população jovem, de acordo com o Censo Demográfico 

de 2010, nos setores econômicos dos serviços domésticos, na administração pública (regulação da 

política econômica e social do município) e a agropecuária. 

No Território de Identidade Bacia do Rio Grande, a Superintendência de Educação Profissional da 

Bahia, em 2012 ofertou 37,7% das matrículas da educação profissional estaduais no eixo tecnológico 
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“Recursos Naturais”, enquanto que a menor porcentagem de matrículas está no eixo tecnológico  

“Produção Alimentícia”. 

 

MAPA 12 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Bacia do Paramirim 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas 
com maior número de ocupados 

Atividades de apoio à agricultura e pós-colheita, pré-escola e ensino fundamental e serviços domésticos

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Produção de sementes e mudas certificadas, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Produção de sementes e mudas certificadas, serviços especializados para construção e serviços domésticos

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Serviços domésticos, fabricação e refino do açúcar e cultivo de cana-de-açúcar

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Serviços domésticos, serviços especializados para construção e fabricação e refino do açúcar

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 12 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Bacia do Paramirim 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: Formado por nove municípios do centro sul baiano, o Território de 

Identidade Bacia do Paramirim faz fronteira com os territórios Sertão Produtivo, ao sul, Chapada 

Diamantina, a leste, e a oeste com o território Velho Chico. De acordo com o Mapa, é possível 

perceber que as maiores taxas de desocupação da população de 16 a 29 anos de idade estão nas 

cidades de Paramirim, com 17,8%, Ibipitanga, com 16,8% e Boquira, com 13,8% de sua população 

jovem desocupada. A juventude da cidade de Paramirim está, predominantemente, ocupada nos 

setores econômicos dos serviços domésticos, serviços especializados para a construção e fabricação e 

refino do açúcar. O município de Ibipitanga concentra a força de trabalho juvenil nas atividades 

econômicas dos serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental, e comércio de produtos 

alimentícios, bebidas e fumo, enquanto que o município de Boquira, a noroeste do território, tem sua 

população jovem empregada, majoritariamente, nos serviços domésticos, comércio de produtos 

alimentícios, bebidas e fumo, nos restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e 

bebidas. 
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A maior parte das matrículas está distribuída no eixo tecnológico “gestão e negócios”, apresentando 

valor de 42,7% do total de matriculados na rede estadual de educação profissional no Território de 

Identidade Bacia do Paramirim, em 2012, e com 20,8% dos matriculados em cursos relacionados a 

“Ambiente, Saúde e Segurança”. Destaque para a menor porcentagem para as matrículas em eixos 

tecnológicos do eixo “Produção Cultural e Design”, com 3,0%, conforme dados da Superintendência 

de Educação Profissional da Bahia (Suprof), em 2012. 
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MAPA 13 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Sertão Produtivo 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com 
maior número de ocupados 

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, serviços domésticos e cultivo de frutas cítricas

Criação de bovinos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Cultivo de algodão, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Cultivo de café, pré-escola e ensino fundamental e serviços domésticos

Cultivo de café, serviços domésticos e agropecuária

Cultivo de café, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Cultivo de cana-de-açúcar, agropecuária e serviços domésticos

Cultivo de cana-de-açúcar, serviços domésticos e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

Cultivo de mandioca, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e serviços domésticos

Fabricação de produtos cerâmicos, serviços domésticos e cultivo de cana-de-açúcar

Pré-Escola e ensino fundamental, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

Serviços domésticos, atividades de apoio à agricultura e pós-colheita e cultivo de cana-de-açúcar

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e comércio de madeira, material de construção, ferragens e ferramentas

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e manutenção e reparação de veículos automotores

Serviços domésticos, confecção de artigos do vestuário e acessórios, exceto sob medida e confecção de artigos do vestuário e acessórios, sob medida ou não

Serviços domésticos, confecção de artigos do vestuário e acessórios, sob medida ou não e restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Serviços domésticos, cultivo de cana-de-açúcar e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 13 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Sertão Produtivo 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: O Sertão Produtivo é formado por 19 municípios, localizado no centro sul 

baiano, fazendo fronteira com os territórios de identidade Vitória da Conquista, Médio Rio de 

Contas, Chapada Diamantina, Bacia do Paramirim e Velho Chico, além do estado de Minas Gerais. 

Desses 19 municípios, três que possuem as maiores taxas de desocupação dos jovens, de 16 a 29 

anos, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, são Iuiú (20,8%), Contendas do Sincorá (18,9%) 

e Urandi (16,1%). Nessas localidades as atividades econômicas, que mais ocupam os jovens são em 

Iuiú, no cultivo de algodão, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental. Aos jovens, 

Urandi, oferta predominantemente oportunidades de atividades econômicas nos serviços domésticos, 

cultivo de cana-de-açúcar e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita. Em Contendas do 

Sincorá predomina o emprego no cultivo de café, nos serviços domésticos e pré-escola e ensino 

fundamental. 

As matrículas da rede estadual de educação profissional da Bahia, em 2012, de acordo com os dados 

administrativos da Superintendência de Educação Profissional (Suprof) estão majoritariamente 
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distribuídas no eixo tecnológico “Gestão e Negócios”, com porcentagem de 38,0%, e 30,8% das 

matrículas na mesma dependência administrativa em cursos de “Ambiente, Saúde e Segurança”. Ainda 

é possível observar no Gráfico que o eixo tecnológico com a menor porcentagem, no Território de 

Identidade Sertão Produtivo, está relacionado a cursos de “Informação e Comunicação”, com 1,4% das 

matrículas preenchidas nesse eixo tecnológico. 
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MAPA 14 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Piemonte do Paraguaçu 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com maior número de 
ocupados 

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, serviços domésticos e comércio ambulante e feiras

Cultivo de café, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Cultivo de mandioca, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

Cultivo de mandioca e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Cultivo de milho, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e pré-escola e ensino fundamental

Serviços domésticos, cultivo de mandioca e criação de bovinos

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e cultivo de café

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 14 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Piemonte do Paraguaçu 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação - Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: Composto por 13 municípios de Boa Vista do Tupim, Iaçu, Ibiquera, 

Itaberaba, Itatim, Lajedinho, Macajuba, Mundo Novo, Piritiba, Rafael Jambeiro, Ruy Barbosa, Santa 

Teresinha e Tapiramutá, o Território de Identidade Piemonte do Paraguaçu está localizado no centro 

norte baiano. No mapa é possível perceber que os municípios com as três maiores taxas de 

desocupação da população jovem, assim como quais as atividades econômicas que mais ocupam os 

jovens nessas cidades onde a desocupação é elevada. No município de Macajuba, predominam 

atividades econômicas, para o jovem, relacionadas ao cultivo de mandioca e atividades de apoio à 

agricultura e pós-colheita, com taxa de desocupação jovem de 27,0%. Lajedinho, município 

fronteiriço ao território Chapada Diamantina, registrou em 2010, taxa de desocupação da população, 

de 16 a 29 anos de idade, de 23,4%, ao passo que município a registrar, no Território de Identidade, o 

terceiro maior valor foi Ruy Barbosa, com 22,6% da sua população jovem desocupada.  

Praticamente predominam três eixos tecnológicos na distribuição de matrículas da rede estadual de 

educação profissional no Território de Identidade Piemonte do Paraguaçu, na Bahia, de acordo com os 
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dados de 2012, da Superintendência de Educação Profissional da Bahia (Suprof). Com 36,9% de 

matrículas, encontram-se o eixo “Informação e Comunicação”, e, com 26,7%, os cursos de “Recursos 

Naturais”. Com 26,4% do total das matrículas em cursos de “Ambiente, Saúde e Segurança”. Somente 

0,9% dos matriculados estão distribuídos no eixo tecnológico “Produção Alimentícia”. 
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MAPA 15 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Bacia do Jacuípe 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com 
maior número de ocupados 

Administração publica e regulação da política econômica e social - municipal, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Cultivo de mandioca, produção de sementes e mudas certificadas e horticultura

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Cultivo de milho, criação de bovinos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Produção de sementes e mudas certificadas, serviços domésticos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e criação de bovinos

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, construção de edifícios e construção de edifícios

Serviços domésticos, criação de bovinos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, cultivo de milho e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material e fabricação de artigos de viagem e de artefatos diversos de couro

Serviços domésticos, produção de sementes e mudas certificadas e cultivo de mandioca

Serviços domésticos, serviços especializados para construção e cultivo de milho

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 15 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional(1) por eixos 

tecnológicos 
Bacia do Jacuípe 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: O Território de Identidade Bacia do Jacuípe é composto por 14 

municípios, que fazem fronteira com os territórios Piemonte da Diamantina, Sisal, Portal do Sertão e 

Piemonte do Paraguaçu. Está localizado no centro Norte Baiano, e seus municípios integrantes são 

Baixa Grande, Capela do Alto Alegre, Gavião, Ipirá, Mairi, Nova Fátima, Pé de Serra, Pintadas, 

Quixabeira, Riachão do Jacuípe, São José do Jacuípe, Serra Preta, Várzea da Roça e Várzea do Poço. 

De acordo com os dados do Censo Demográfico, de 2010, as três cidades com as maiores taxas de 

desocupação da população jovem neste município são Várzea da Roça, com 17,6%, Várzea do Poço, 

com 17,1% e Serra Preta, com 16,9%. Ainda de acordo com os dados do Censo, o município de 

Várzea da Roça possui atividade econômica essencialmente agrária predominando na ocupação dos 

jovens o cultivo de mandioca, produção de sementes, mudas certificadas e horticultura. Com 17,1% 

da sua população jovem desocupada, Várzea do Poço emprega, majoritariamente, os jovens nos 

serviços domésticos, no setor do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, além da 

administração pública municipal, na regulação da política econômica e social. Município limítrofe ao 
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território Portal do Sertão, a cidade de Serra Preta emprega mão de obra jovem, predominantemente, 

nos serviços domésticos, no cultivo de milho e serviços especializados para a construção. 

Com base nos dados do Gráfico, observa-se que 40,0% das matrículas estão distribuídas no eixo 

tecnológico “Gestão e Negócios” no território Bacia do Jacuípe, na rede estadual de educação 

profissional da Bahia, em 2012, segundo a Superintendência de Educação Profissional da Bahia 

(Suprof). Seguido pelos eixos relacionados “Recursos Naturais”, com 29,2% e aqueles ligados à 

temática “Ambiente, Saúde e Segurança”, com 21,7% das matrículas no território. A menor proporção 

de matrículas encontra-se no eixo “Informação e Comunicação”, com 2,9%.  
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MAPA 16 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Piemonte da Diamantina 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com maior número 
de ocupados 

Atividades de apoio à agricultura e pós-colheita, serviços domésticos e cultivo de banana

Extração de pedras, areia e argila, serviços domésticos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Fabricação de artigos de viagem e de artefatos diversos de couro, serviços domésticos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Pré-Escola e ensino fundamental, produção de sementes e mudas certificadas e serviços domésticos

Serviços domésticos, agropecuária e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, comércio ambulante e feiras e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Serviços domésticos, comércio ambulante e feiras e cultivo de mandioca

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e agropecuária

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e comércio ambulante e feiras

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e comércio de artigos do vestuário, complementos, calçados e artigos de viagem

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 16 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional(1) por eixos 

tecnológicos 
Piemonte da Diamantina 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: Os municípios de Caém, Capim Grosso, Jacobina, Miguel Calmon, 

Mirangaba, Ourolândia, Saúde, Serrolândia, Umburanas e Várzea Nova formam o Território de 

Identidade Piemonte da Diamantina, localizado no centro norte baiano. O município de Umburanas 

tem taxa de desocupação, de pessoas na faixa etária de 16 a 29 anos, no valor de 24,9%, e a cidade de 

Saúde, a taxa de desocupação foi de 23,1% dessa mesma população da faixa etária. A terceira cidade a 

registrar, em 2010, a maior taxa de desocupação de jovens, no Território de Identidade é a cidade de 

Caém, com taxa de desocupados jovens de 19,5%. Ourolândia possui a menor taxa de desocupados, no 

Território de Identidade, com valor de 8,1% de sua população jovem na situação de desocupação. Os 

jovens que se encontram ocupados nesses municípios com as maiores taxas de desocupação estão 

predominantemente nas atividades de pré-escola e ensino fundamental, na produção de sementes e 

mudas, além do trabalho nos serviços domésticos, como na cidade de Umburanas. O município de 

Saúde, cuja população jovem tem 23,1% de desocupados, os jovens estão predominantemente nos 

serviços domésticos, no comércio ambulante e feiras, e cultivo de mandioca. Na cidade de Caém a 
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juventude trabalha majoritariamente nos serviços domésticos, no setor de comércio de produtos 

alimentícios, bebidas e fumo e o setor da agropecuária.  

Em 2012, o eixo tecnológico “Gestão e Negócios” foi responsável por 47,3% das matrículas na rede 

estadual de educação profissional, no território Piemonte da Diamantina, conforme dados da 

Superintendência de Educação Profissional da Bahia (Suprof). Na sequência, observa-se que 23,3% 

das matrículas estão concentradas no eixo tecnológico “Ambiente, Saúde e Segurança”.  O eixo 

tecnológico que concentra a menor proporção de matrículas é o de “Infraestrutura”, com 7,7% das 

matrículas.  
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MAPA 17 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Semiárido Nordeste II (em %) 

 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com maior 
número de ocupados 

Atividades de apoio à agricultura e pós-colheita, serviços domésticos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Cultivo de milho, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário

Cultivo de milho, horticultura e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Cultivo de milho, pré-escola e ensino fundamental e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Cultivo de milho, pré-escola e ensino fundamental e serviços domésticos

Cultivo de milho, produção de sementes e mudas certificadas e criação de bovinos

Cultivo de milho, produção de sementes e mudas certificadas e pré-escola e ensino fundamental

Cultivo de milho, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Fabricação de produtos diversos, fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário e pré-escola e ensino fundamental

Pré-Escola e ensino fundamental, produção de sementes e mudas certificadas e extração de pedras, areia e argila

Pré-Escola e ensino fundamental, serviços domésticos e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e cultivo de milho

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e pré-escola e ensino fundamental

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e produção de sementes e mudas certificadas

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e transporte rodoviário de passageiros

Serviços domésticos, cultivo de mandioca e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, cultivo de milho e horticultura

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e cultivo de milho

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 17 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Semiárido Nordeste II 2012 (em %) 

 

Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: O Território de Identidade Semiárido Nordeste II é formado pelos 18 

municípios de Adustina, Antas, Banzaê, Cícero Dantas, Cipó, Coronel João Sá, Euclides da Cunha, 

Fátima, Heliópolis, Jeremoabo, Nova Soure, Novo Triunfo, Paripiranga, Pedro Alexandre, Ribeira do 

Amparo, Ribeira do Pombal, Santa Brígida e Sítio do Quinto. O território do Semiárido Nordeste II 

está localizado no nordeste baiano, fazendo fronteira com o estado do Sergipe, os territórios Sisal, 

Sertão do São Francisco, Itaparica e Litoral Norte e Agreste Baiano. De acordo com o Mapa, a cidade 

do Semiárido Nordeste II que tem o percentual mais elevado de jovens desocupados é Novo Triunfo, 

com 31,0%, ao passo que a menor taxa de desocupação registrada no Território de Identidade é Ribeira 

do Amparo, com 5,4% dos jovens em situação de desocupação. Neste município os jovens estão 

predominantemente ocupados nas atividades econômicas do cultivo de milho, administração pública 

municipal (regulação da política econômica e social), além de desempenhar trabalho na fabricação de 

artefatos têxteis, exceto para o vestuário. O segundo município, no território Semiárido Nordeste II, a 

ter a maior taxa de jovens, de 16 a 29 anos, desocupados é Euclides da Cunha, com 18,9%, e daqueles 

jovens que se encontram ocupados, predominam nas atividades econômicas dos serviços domésticos, 
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no setor do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo além do desempenho de funções no 

setor dos transportes rodoviários de passageiros.  

Em 2012, predominava o eixo tecnológico “Recursos Naturais”, segundo registros administrativos da 

Superintendência de Educação Profissional da Bahia, que teve a maior percentagem de matrículas no 

Território de Identidade Semiárido Nordeste II, com 41,3%. Destacam-se, na sequência, o eixo 

tecnológico “Informação e Comunicação” com 27,0% das matrículas no mesmo território. O eixo 

tecnológico no Semiárido Nordeste II que tem a menor proporção de matrículas está relacionado a 

cursos de “Produção Alimentícia”, com 1,7%.  
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MAPA 18 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Litoral Norte e Agreste Baiano 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com maior 
número de ocupados 

Administração publica e regulação da política econômica e social - municipal, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e serviços especializados para construção

Alojamento, cultivo de mandioca e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Alojamento, serviços domésticos e restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Construção de edifícios, cultivo de mandioca e produção florestal

Cultivo de frutas cítricas, serviços domésticos e cultivo de mandioca

Cultivo de mandioca, criação de bovinos e serviços domésticos

Cultivo de mandioca, produção florestal e serviços domésticos

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e cultivo de milho

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e horticultura

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Produção florestal, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e serviços domésticos

Produção florestal, cultivo de mandioca e cultivo de frutas cítricas

Serviços domésticos, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, alojamento e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, cultivo de mandioca e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Serviços domésticos, cultivo de mandioca e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e cultivo de frutas cítricas

Serviços domésticos, serviços especializados para construção e atividades de vigilância, segurança, transporte de valores e investigação

Serviços especializados para construção, extração de petróleo e gás natural e serviços domésticos

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 18 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Litoral Norte e Agreste Baiano 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação - Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: Composto por 22 municípios, o Território de Identidade Litoral Norte e 

Agreste Baiano é formado por Acajutiba, Alagoinhas, Aporá, Araças, Aramari, Cardeal da Silva, 

Catu, Conde, Crisópolis, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, Itapicuru, Jandaíra, Mata de 

São João, Olindina, Ouriçangas, Pedrão, Pojuca, Rio Real e Sátiro. Desses 22 municípios que 

formam o território do Litoral Norte e Agreste Baiano, as cidades de Cardeal da Silva, Pojuca e Catu, 

apresentaram, em 2010, as maiores taxas de jovens desocupados, conforme estatísticas do Censo 

Demográfico. A cidade de Cardeal da Silva registrou 32,6% da sua população juvenil desocupada, 

enquanto que Pojuca apresentou 31,4%. Na sequência aparece o município de Catu, que fica na 

fronteira com o território Portal do Sertão, com 26,0% da sua população jovem desocupada. Por 

outro lado, a cidade de Crisópolis, neste mesmo território apresentou a menor taxa de jovens 

desocupados no Litoral Norte e Agreste Baiano, com 4,5%. As atividades econômicas predominantes 

dos jovens, em Crisópolis, são no cultivo de mandioca, no trabalho doméstico, e as atividades de base 

agrária, como no apoio à agricultura e a pós-colheita. Entretanto, nos municípios onde a taxa de 

desocupados é maior, Cardeal da Silva emprega, majoritariamente, sua população juvenil na 
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produção florestal, administração pública (na regulação municipal da política econômica e social) 

além dos serviços domésticos. A cidade de Pojuca concentra os jovens ocupados nos serviços 

domésticos, nos serviços especializados para a construção e nas atividades de vigilância, segurança, 

transporte de valores e investigação, enquanto que Catu, na região norte do território, oferta aos 

jovens ocupações nos serviços especializados para a construção, extração de petróleo e gás natural, 

além dos serviços domésticos, também.  

Quase a metade das matrículas da educação profissional da rede estadual de ensino, no território  

Litoral Norte e Agreste Baiano, em 2012, está concentrada no eixo tecnológico “Ambiente, Saúde e 

Segurança”, com 46,1%, conforme Gráfico com dados extraídos dos registros administrativos da 

Superintendência de Educação Profissional da Bahia (Suprof). 
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MAPA 19 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Portal do Sertão 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com maior 
número de ocupados 

Administração publica e regulação da política econômica e social - municipal, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, produção de sementes e mudas certificadas e serviços domésticos

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, serviços domésticos e serviços especializados para construção

Criação de aves, serviços domésticos e cultivo de mandioca

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e supermercado e hipermercado

Cultivo de milho, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Fabricação de eletrodomésticos, horticultura e serviços domésticos

Produção de sementes e mudas certificadas, cultivo de mandioca e serviços domésticos

Serviços domésticos, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e produção de sementes e mudas certificadas

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, criação de aves e cultivo de mandioca

Serviços domésticos, cultivo de mandioca e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, produção de sementes e mudas certificadas e fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material

Serviços domésticos, serviços especializados para construção e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Serviços domésticos, serviços especializados para construção e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 19 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Portal do Sertão 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: Território de Identidade Portal do Sertão é composto pelos 17 municípios: 

Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio Cardoso, Conceição da Feira, Conceição do 

Jacuípe, Coração de Maria, Feira de Santana, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo 

Estêvão, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra Nova. Este território faz 

fronteira com o Território de Identidade Sisal, Bacia do Jacuípe, Piemonte do Paraguaçu, Recôncavo 

e Litoral Norte e Agreste Baiano localizado no centro norte baiano. Conforme se observa, o Mapa 

trás informações relativas à taxa de desocupação dos jovens nas cidades do Portal do Sertão, cuja 

maior taxa está na cidade de Terra Nova (28,1%), limítrofe ao território do Recôncavo e Litoral 

Norte e Agreste Baiano. Segundo maior percentual de desocupados, no Território de Identidade 

Portal do Sertão, o município de Teodoro Sampaio apresenta percentual de desocupados de 28,0%, 

seguido de Conceição da Feira, ao sul de Portal do Sertão, com 26,3% de taxa de jovens na condição 

de desocupados. Com a maior taxa de jovens desocupados do território Portal do Sertão, a cidade de 

Terra Nova possui a maior oferta de oportunidades de trabalho aos jovens nos serviços domésticos, 

serviços especializados para construção e administração pública municipal, na regulação de política 
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econômica e social, ao passo que no município vizinho, Teodoro Sampaio predominam atividades 

econômicas aos jovens no comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, trabalho nos serviços 

domésticos e serviços especializados para a construção. Cidade ao sul do território, fronteira ao 

Recôncavo, Conceição da Feira emprega a sua população juvenil, de 16 a 29 anos, no trabalho da 

criação de aves, serviços domésticos e no cultivo de mandioca. 

Os dados da Superintendência de Educação Profissional da Bahia (Suprof) evidenciam que a maioria 

das matrículas, na rede estadual de ensino profissional em Portal do Sertão, estava concentrada no eixo 

tecnológico “Controle e Processos Industriais”, com percentual de 23,3%, para o ano de 2012. O 

Gráfico apresenta um equilíbrio na oferta de matrículas de educação profissional, na rede estadual de 

ensino neste território para os eixos “Informática e Comunicação” com 23,2%, seguido de 

“infraestrutura”, com 16,8%, e 15,1% no eixo relativo de “Ambiente, Saúde e Segurança”. As duas 

menores proporções de matrículas neste território são atribuídas ao eixo “Hospitalidade e Lazer”, com 

3,3% das matrículas, e 1,2% relacionadas à “Gestão e Negócios”. 
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MAPA 20 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Vitória da Conquista 2010 (em %) 

 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com maior número 
de ocupados 

Cultivo de café, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e serviços domésticos

Cultivo de café, serviços domésticos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Cultivo de café, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Cultivo de café, serviços especializados para construção e serviços domésticos

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais

Serviços domésticos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Serviços domésticos, agropecuária e pré-escola e ensino fundamental

Serviços domésticos, captação, tratamento e distribuição de água e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e comércio de artigos do vestuário, complementos, calçados e artigos de viagem

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e cultivo de mandioca

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e manutenção e reparação de veículos automotores

Serviços domésticos, cultivo de milho e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Serviços domésticos, horticultura e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e construção de edifícios

Serviços domésticos, produção florestal e cultivo de milho

Serviços domésticos, restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Serviços especializados para construção, serviços domésticos e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 20 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Vitória da Conquista 2012 (em %) 

 

Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: O Território de Identidade Vitória da Conquista está localizado no centro 

sul da Bahia, fazendo fronteira com o estado de Minas Gerais, os territórios de Sertão Produtivo, 

Médio Rio de Contas e Médio Sudoeste da Bahia, e está dividido em 24 municípios. Os municípios 

de Poções, Cândido Sales e Caetanos apresentam as maiores taxas de desocupação dos jovens, de 16 

a 29 anos, de 21,5%, 17,7% e 16,3%, respectivamente. Poções, cidade com a maior taxa de jovens 

desocupados, as atividades econômicas predominantes para essa população estão relacionadas aos 

serviços domésticos, ao setor do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e manutenção e 

reparação de veículos automotores. A cidade de Cândido Sales emprega, majoritariamente, sua 

população jovem nos serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e 

cultivo de mandioca, enquanto que a cidade de Caetanos, no norte do território, emprega mão de obra 

da população jovem no cultivo de café, serviços especializados para construção e serviços 

domésticos, predominantemente.  
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As matrículas na rede estadual de educação profissional no território Vitória da Conquista estão 

voltadas, majoritariamente, com 45,0% a eixos tecnológicos de “Ambiente, Saúde e Segurança”, 

seguido do percentual de 25,1% do eixo “Informação e Comunicação”. Dentre os 5 eixos 

tecnológicos existentes em Vitória da Conquista, na rede estadual de educação profissional, a terceira 

posição na distribuição observada no Gráfico com 13,3% das matrículas está ligada ao eixo 

“Recursos Naturais”. Na sequência, “Infraestrutura” apresenta 12,0% das matrículas e, finalizando, 

com 4,6% as matrículas em cursos do eixo tecnológico “Gestão e Negócios”. 

 



 

CONVÊNIO nº 524/2008 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/SUPROF/DIEESE 

75 

MAPA 21 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Recôncavo 2010 (em %) 

 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com maior número 
de ocupados 

Administração publica e regulação da política econômica e social - municipal, serviços especializados para construção e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, cultivo de mandioca e serviços domésticos

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, serviços domésticos e comércio de artigos do vestuário, complementos, calçados e artigos de viagem

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, serviços domésticos e cultivo de mandioca

Cultivo de banana, cultivo de mandioca e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Cultivo de fumo, serviços domésticos e cultivo de mandioca

Cultivo de mandioca, cultivo de frutas cítricas e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Cultivo de mandioca, cultivo de fumo e cultivo de frutas cítricas

Cultivo de mandioca, cultivo de fumo e produção de sementes e mudas certificadas

Cultivo de mandioca, fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material e atividades de apoio à agricultura e pós-colheita

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Pesca, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e cultivo de mandioca

Pesca, pré-escola e ensino fundamental e serviços domésticos

Pesca, serviços domésticos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, cultivo de mandioca e cultivo de frutas cítricas

Serviços domésticos, cultivo de mandioca e fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 21 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Recôncavo 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: O Território de Identidade Recôncavo é composto pelos municípios de 

Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dom 

Macedo Costa, Governador Mangabeira, Maragogipe, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazaré, Santo 

Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Félix, São Francisco do Conde, São Sebastião do 

Passé, Sapeaçu, Saubara e Varzedo. Está localizado na mesorregião geográfica metropolitana de 

Salvador, limítrofe aos Territórios de Identidade Vale do Jequiriçá, Baixo Sul, Metropolitana de 

Salvador, Litoral Norte e Agreste Baiano, Portal do Sertão e Piemonte do Paraguaçu. Ao observar no 

mapa, os dados do Censo Demográfico de 2010, nota-se que os municípios de Conceição de Almeida 

(39,5%) e São Francisco do Conde (38,5%) apresentam as maiores taxas de desocupação dos jovens, 

de 16 a 29 anos de idade, em relação aos demais municípios do Território Recôncavo, sendo a 

terceira cidade a apresentar elevada taxa de desocupação jovem é São Sebastião do Passé, com 

28,4%. A menor taxa de desocupação de jovens no Recôncavo é da cidade de Cabaceiras do 

Paraguaçu, ao norte do território, com índice de 7,6%. A juventude da cidade de Conceição de 

Almeida, com a maior taxa de jovens desocupados do território, está predominantemente ocupada nas 



 

CONVÊNIO nº 524/2008 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/SUPROF/DIEESE 

77 

atividades econômicas dos serviços domésticos, no cultivo de mandioca e na fabricação de calçados e 

partes para calçados, de qualquer material. Já no município de São Francisco do Conde as atividades 

econômicas que mais ocupam os jovens estão relacionadas à administração pública municipal e 

regulação da política econômica e social, nos serviços especializados para a construção e o comércio 

de produtos alimentícios, bebidas e fumo. A juventude na cidade de São Sebastião do Passé está 

predominantemente ocupada nos serviços domésticos, cultivo de mandioca e frutas cítricas, e a 

ocupação dos jovens da cidade com a menor taxa de desocupação juvenil, a cidade de Cabaceiras do 

Paraguaçu, as atividades predominantes estão relacionadas ao cultivo de mandioca, fumo e produção 

de sementes e mudas certificadas. 

De acordo com os dados da Superintendência de Educação Profissional da Bahia (Suprof), a 

porcentagem de matrículas na rede estadual de educação profissional, no território Recôncavo, do eixo 

tecnológico que mais concentra matrículas é “Ambiente, Saúde e Segurança”, com 33,5%, para o ano 

de 2012. O segundo eixo com o maior percentual de matrículas da rede estadual no Recôncavo está 

relacionado à “Gestão e Negócios”, com 24,3%. O eixo tecnológico com a menor participação entre as 

matrículas é “Infraestrutura”, com 0,6%.  
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MAPA 22 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Médio Rio das Contas 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com maior número de 
ocupados 

Administração publica e regulação da política econômica e social - municipal, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Criação de bovinos, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Cultivo de cacau, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e serviços domésticos

Cultivo de cacau, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e pré-escola e ensino fundamental

Cultivo de cacau, pré-escola e ensino fundamental e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Cultivo de cacau, serviços domésticos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Cultivo de cacau, serviços domésticos e agropecuária

Cultivo de cacau, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Fabricação de calçados e partes para calçados, de qualquer material, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, cultivo de cacau e agropecuária

Serviços domésticos, cultivo de cacau e criação de bovinos

Serviços domésticos, cultivo de cacau e pré-escola e ensino fundamental

Serviços domésticos, cultivo de mandioca e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 22 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Médio Rio das Contas 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: Médio Rio de Contas, localizado no centro sul baiano é formado por 16 

cidades dentre as quais as que apresentam as maiores taxas de jovens em condição de desocupação 

são os municípios de Dário Meira, com 32,8% e Itagibá, com 30,1%, de jovens de 16 a 29 anos 

desocupados. Na cidade de Dário Meira a juventude está predominantemente ocupada na atividade 

econômica do cultivo de cacau, nos serviços domésticos e na administração pública municipal 

(regulação da política econômica e social), enquanto que em Itagibá, os jovens trabalham, 

majoritariamente, nas atividades econômicas dos serviços domésticos, cultivo de cacau e criação de 

bovinos. 

Quanto às matrículas na rede estadual de educação profissional, praticamente 65,0% das matrículas 

ocupadas na rede estadual de educação profissional baiana, conforme se observa no Gráfico, está 

concentrada no eixo tecnológico “Ambiente, Saúde e Segurança”, segundo dados da Superintendência 

de Educação Profissional da Bahia (Suprof), em 2012. O eixo tecnológico que concentra a menor 
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proporção de matrículas no Território de Identidade Médio Rio das Contas é “Controle e Processos 

Industriais”, com 2,3%. 

 

MAPA 23 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Bacia do Rio Corrente 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas com 
maior número de ocupados 

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, cultivo de milho e serviços domésticos

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, serviços domésticos e manutenção e reparação de veículos automotores

Criação de bovinos, serviços domésticos e cultivo de milho

Criação de bovinos, serviços domésticos e pré-escola e ensino fundamental

Cultivo de milho, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, agropecuária e produção de sementes e mudas certificadas

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, criação de bovinos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, cultivo de milho e fabricação e refino do açúcar

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e fabricação e refino do açúcar

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 23 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional(1) por eixos 

tecnológicos 
Bacia do Rio Corrente 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: O território Bacia do Rio Corrente é formado por 11 municípios: 

Brejolândia, Canápolis, Cocos, Coribe, Correntina, Jaborandi, Santa Maria da Vitória, Santana, São 

Félix do Coribe, Serra Dourada e Tabocas do Brejo Velho. Localiza-se no extremo oeste baiano, 

fazendo fronteira com os estados de Goiás e Minas Gerais, além dos territórios do Velho Chico e 

Bacia do Rio Grande. A cidade de Jaborandi (31,0%) tem a maior taxa de desocupação do território 

de identidade da Bacia do Rio Grande, para os jovens de 16 a 29 anos de idade, de acordo com o 

Censo Demográfico. Em contrapartida, a cidade de Santa Maria da Vitória, registrou, em 2010, a 

menor taxa de desocupação jovem, de 10,2%. Nesta cidade os jovens estão ocupados, 

majoritariamente, em serviços domésticos, criação de bois e comércio de produtos alimentícios, 

bebidas e fumo. Jaborandi, com a maior taxa de desocupação jovem registrou, em 2010, seus jovens, 

predominantemente, nos setores econômicos de base agrária (agropecuária e produção de sementes e 

mudas certificadas), além dos serviços domésticos. 
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No Território de Identidade Bacia do Rio Corrente tem a maior parte das matrículas ofertadas nos 

eixos tecnológicos “Recursos Naturais” e “Ambiente, Saúde e Segurança”, correspondendo a 38,5% 

e 35,6% do total, respectivamente. Ainda com base nos registros da Suprof, o eixo que concentra o 

menor número de matrículas é o eixo tecnológico “Infraestrutura”. 

 

MAPA 24 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Itaparica 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades 
econômicas com maior número de ocupados 

Administração publica e regulação da política econômica e social - municipal, serviços domésticos e cultivo de banana

Pré-Escola e ensino fundamental, serviços domésticos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Serviços domésticos, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Serviços domésticos, pré-escola e ensino fundamental e restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Serviços especializados para construção, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 24 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional(1) por eixos 

tecnológicos 
Itaparica 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: O Território de Identidade Itaparica, localizado no vale São Francisco da 

Bahia é composto por seis municípios, denominados de Abaré, Chorrochó, Glória, Macururé, Paulo 

Afonso e Rodelas. O referido território faz fronteira com os estados de Sergipe, Alagoas e 

Pernambuco, além dos territórios baianos do Semiárido Nordeste II e Sertão do São Francisco. Dos 

seis municípios, Abaré tem a maior taxa de desocupação da população jovem, de 16 a 29 anos de 

idade, sendo de 20,7%, e a cidade de Glória registrou, em 2010, o valor de 10,5%, portanto, a menor. 

A cidade de Chorrochó registrou desocupação jovem de 11,0%, enquanto Paulo Afonso, 14,6%, 

Macururé, 16,6% e Rodelas 18,8%. Nas cidades de Abaré e Glória, verificam-se, respectivamente, a 

maior e menor taxa de desocupação dos jovens no Território de Identidade Itaparica, cujas atividades 

econômicas que, predominantemente, ocupam os jovens nas duas cidades estão ligadas à 

administração pública (na regulação da política econômica e social do município), nos serviços 

domésticos e no cultivo de bananas. 
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Informações extraídas pela Superintendência de Educação Profissional da Bahia (Suprof), de 2012, 

retratam as matrículas da rede estadual de educação profissional da Bahia, com 35,5% no eixo 

tecnológico “Ambiente, Saúde e Segurança”, seguido do eixo “Controle e Processos Industriais”, com 

33,2%, no Território de Identidade baiano Itaparica. A menor proporção foi registrada pelo eixo 

“Hospitalidade e Lazer”, com 1,3% das matrículas.  
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MAPA 25 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Piemonte Norte do Itapicuru 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades 
econômicas com maior número de ocupados 

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Cultivo de mandioca, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Produção de sementes e mudas certificadas, cultivo de mandioca e serviços domésticos

Serviços domésticos, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e criação de caprinos e ovinos

Serviços domésticos, comércio ambulante e feiras e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, cultivo de banana e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) e horticultura

Serviços domésticos, horticultura e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 25 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional(1) por eixos 

tecnológicos 
Piemonte Norte do Itapicuru 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: O território Piemonte Norte do Itapicuru é composto por nove 

municípios: Andorinha, Antônio Gonçalves, Caldeirão Grande, Campo Formoso, Filadélfia, 

Jaguarari, Pindobaçu, Ponto Novo e Senhor do Bonfim. As cidades de Senhor do Bonfim e Filadélfia 

apresentaram elevadas taxas de jovens desocupados, de 21,3% e 20,0%, respectivamente, para 2010, 

conforme dados do Censo Demográfico. Senhor do Bonfim emprega, majoritariamente, a população 

jovem de 16 a 29 anos de idade nos serviços domésticos, no comércio ambulante e feiras, e serviços 

especializados para a construção civil, enquanto que a cidade de Filadélfia, município do território 

com a segunda maior taxa de desocupação tem seus jovens majoritariamente ocupados em atividades 

econômicas da agricultura (produção de sementes e mudas certificadas e cultivo de mandioca) e nos 

serviços domésticos. Entretanto, a cidade de Andorinha, limítrofe ao território Sisal, onde há a menor 

taxa de jovens ocupados, emprega a maior proporção dos jovens nos serviços domésticos, na 

administração pública, assim como na criação de caprinos e ovinos.  
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Dos 3 eixos tecnológicos existentes, em 2012, na rede estadual de educação profissional da Bahia, há o 

predomínio de cursos relacionados à “Ambiente, Saúde e Segurança”, com 48,3% das matrículas, 

seguido de 30,1% relativo à “Gestão e Negócios” e 21,6% das matrículas, de acordo com os dados da 

Superintendência de Educação Profissional da Bahia (Suprof). 

 

MAPA 26 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Território Metropolitana de Salvador 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades 
econômicas com maior número de ocupados 

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, serviços domésticos e serviços especializados para construção

Fabricação de produtos derivados do petróleo, administração publica e regulação da política econômica e social - municipal e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Pesca, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Serviços domésticos, pesca e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, serviços especializados para construção e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, serviços especializados para construção e restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Serviços especializados para construção, serviços domésticos e cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 26 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Território Metropolitana de Salvador 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: O Território de Identidade Metropolitana de Salvador é constituído por 10 

municípios denominados de Camaçari, Candeias, Dias d’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de 

Deus, Salinas da Margarida, Salvador, Simões Filho e Vera Cruz. Este território é fronteiriço ao 

Território de Identidade Litoral Norte e Agreste Baiano, Recôncavo e Baixo Sul. Conforme estatísticas 

extraídas do Censo Demográfico 2010, os municípios de Madre de Deus, Dias d’Ávila e Candeias 

apresentaram as maiores taxas de jovens desocupados. Madre de Deus lidera, entre as cidades da 

Metropolitana de Salvador, o ranking dentre aquelas com o percentual mais elevado (34,8%) de 

jovens, de 16 a 29 anos de idade, seguido das cidades de Dias d’Ávila (29,0%) e Candeias, juntamente, 

com Simões Filho, ambos com 26,9%. O município de Itaparica apresenta proporção de desocupados 

de 26,4%, e na sequência os municípios de Vera Cruz (22,5%), Salvador (22,0%), Camaçari (21,4%) e 

Lauro de Freitas, com 19,5% de jovens na condição de desocupação. A cidade com a menor taxa de 

desocupação entre a juventude é Salinas de Margarida, que registra uma taxa de 9,3%. Trata-se de uma 

região vizinha dos Territórios de Identidade Recôncavo e Baixo Sul. Ainda de acordo com o mapa, no 

conjunto de ocupações para jovens no município de Salinas de Margarida, predominam aquelas ligadas 
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à pesca, ao comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, além da administração pública 

municipal (regulação da política econômica e social). Na cidade de Madre de Deus, onde se registra 

percentual elevado de jovens desocupados, observa-se que além da fabricação de produtos derivados 

do petróleo, a administração pública municipal e o setor de atividade econômica do comércio de 

produtos alimentícios, bebidas e fumo estão entre as ocupações predominantes para os jovens. Assim 

como Dias d’Ávila e Simões filho, cidades do Território de Identidade Metropolitana de Salvador, 

ambas têm maiores proporções de ocupação para jovens em atividades relacionadas ao comércio (de 

produtos alimentícios, bebidas e fumo), nos serviços domésticos e nos serviços especializados para a 

construção civil. Na sequência daqueles municípios com a maior taxa de jovens em condição de 

desocupação aparece à cidade de Candeias, no entorno de Salvador e limítrofe ao Recôncavo, cujas 

atividades econômicas que estão em maior número entre ocupações juvenis são aquelas relacionadas à 

atividade dos serviços (especializados para a construção), os serviços domésticos, cabeleireiros e 

outras atividades de tratamento estético.  

No Território de Identidade Metropolitana de Salvador, as matrículas são ofertadas, majoritariamente, 

no eixo tecnológico da rede estadual de educação profissional correspondente a “Ambiente, Saúde e 

Segurança”, com 64,9%, de acordo com os dados de 2012, da Superintendência de Educação 

Profissional (Suprof) da Bahia. A menor proporção de matrículas no mesmo território foi registrada 

para o eixo “Controle e Processos Industriais”, com 2,3% das matrículas.   
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MAPA 27 
Atividades predominantes dos ocupados e taxa de desocupação dos jovens de 16 a 29 anos 

de idade por município 
Costa do Descobrimento 2010 (em %) 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: As atividades predominantes foram definidas a partir da classificação das três atividades econômicas 
com maior número de ocupados 

Alojamento, restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas e serviços domésticos

Alojamento, serviços domésticos e restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Criação de bovinos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e administração publica e regulação da política econômica e social - municipal

Cultivo de cacau, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Cultivo de café, cultivo de cacau e serviços domésticos

Cultivo de café, serviços domésticos e comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

Serviços domésticos, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo e serviços especializados para construção

Serviços domésticos, serviços especializados para construção e criação de bovinos

* Taxa de desocupação

Limite do município

Atividades Predominantes
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GRÁFICO 27 
Distribuição das matrículas na rede estadual de educação profissional (1) por eixos 

tecnológicos 
Costa do Descobrimento 2012 (em %) 

 
Fonte: SUPROF/Secretaria de Educação – Bahia 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) Inclui as modalidades integrada, concomitante, subsequente e Proeja médio 

 

Breve Análise Descritiva: O Território de Identidade Costa do Descobrimento, composto por oito 

municípios (Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Porto Seguro, Santa Cruz 

Cabrália) está localizado no sul baiano e é limítrofe do estado de Minas Gerais, dos territórios do 

Extremo Sul, Litoral Sul e Médio Sudoeste da Bahia. Verifica-se que dos oito municípios, Belmonte 

apresenta a mais elevada taxa de desocupação de jovens do Território de Identidade Costa do 

Descobrimento, com percentual de 24,4%, enquanto que Guaratinga registra a segunda colocação 

entre aquelas cidades com a maior taxa de jovens em condição de desocupação, com valor de 21,5%. 

A cidade de Guaratinga, tem sua população jovem, predominantemente, ocupada nos setores de 

atividades econômicas no cultivo de café, cacau e serviços domésticos, enquanto o município de 

Belmonte oferta predominantemente aos jovens, ocupações nas atividades econômicas do cultivo de 

cacau, serviços domésticos e no comércio (de produtos alimentícios, bebidas e fumo). Em 

contrapartida, Porto Seguro emprega sua mão de obra jovem em ocupações relativas a alojamento, 

restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas, além dos serviços 
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domésticos. Neste município a taxa de desocupação juvenil é a menor do território Costa do 

Descobrimento, com 14,0%. 

Por fim, os dados do registro administrativo da Superintendência de Educação Profissional da Bahia 

(Suprof) retratam um cenário cuja oferta de matrículas na rede estadual de educação profissional 

concentra no eixo tecnológico “Hospitalidade e Lazer”, com 33,8% das matrículas, em 2012. Na 

segunda colocação no território, verifica-se que 31,9% das matrículas estão no eixo “Gestão e 

Negócios”, com 31,9%, seguido de 17,7% no eixo “Recursos Naturais” e 16,6% das matrículas no 

eixo “Produção Cultural e Design”. 


