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OBJETIVO DO ESTUDO

Em Salvador, capital da Bahia 
existe a maior desigualdade 
entre as capitais brasileiras, 85 
homens para cada 100 
mulheres, esta realidade faz 
com que a cidade possa ser 
considerada a capital mais 
difícil para uma mulher casar. 

Este estudo visa utilizar o SIG 
como ferramenta para auxiliar 
as mulheres da cidade de 
Salvador a localizar as regiões 
onde poderão estar 
concentrados os potenciais 
companheiros.



RAZÃO DO SEXO 

Conceituação:

Número de homens para cada grupo de 100 mulheres, em 
determinado espaço geográfico, no ano considerado 

Número de residentes do sexo masculino  x 100
                                 Número de residentes do sexo feminino

Interpretação:

• Expressa a relação quantitativa entre os sexos;
• É influenciada por taxas de migração e de mortalidade 
diferenciadas por sexo e idade;
• Uma razão de 100 indica igual número de homens e 
mulheres. Acima de 100, predominância de homens, e abaixo, 
predominância de mulheres.



RAZÃO DO SEXO 



RAZÃO DO SEXO 



PIRÂMIDE ETÁRIA
FAIXA DE 20 A 39 ANOS
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RAZÃO DO SEXO
FAIXA DE 20 A 39 ANOS



DADOS

Dados:

•  Base em shapefile;
•  Planilhas  de população.



SOFTWARE
gvSIG 2.0 e portátil

 

Operações:

•  Criação da faixa entre 20 e 39 anos para homens 
e    mulheres;
•  Cálculo da razão entre homens e mulheres;
•  Geração de mapa. 

Vantagens:

• Software livre sem necessidade de licença;
• Fácil de utilizar;
• Constantes atualizações gratuitas;
• Versão portátil



RESULTADO
         Considerando que o índice de razão de sexos é um índice referencial eficiente, 

pode se inferir que a identificação dos bairros onde a razão é maior, pode aumentar 
as probabilidades de uma mulher encontrar um par do sexo masculino. Sendo assim 
este estudo concluiu que:

1 - As mulheres dos 
bairros azuis tem maiores 
probabilidades de 
encontrar um companheiro 
do que o restante das 
mulheres de Salvador

2 - As mulheres dos 
bairros cor de rosa tem 
menor probabilidade de 
encontrar um 
companheiro.



CONCLUSÃO

O gvSIG se mostrou eficiente 
como ferramenta de análise 
espacial, porém se limitou apenas 
a localizar geograficamente os 
bairros onde os potencias 
companheiros possam estar 
vivendo.



CONCLUSÃO

A diferença populacional entre 
mulheres e homens e a tendência de 
aumento desta, faz com que o 
conhecimento da localização onde 
estão concentrados do maior 
número de homens, com idades 
mais propensas ao casamento, 
possa ser uma informação 
estratégica no auxilio das mulheres 
solteiras na localização de um 
potencial esposo.



CONCLUSÃO

Obviamente que a mera 
identificação das áreas não é 
garantia de se encontrar um esposo. 
O SIG ainda não pode incluir em 
suas variáveis questões como 
empatia, atração física e outras 
afinidades que viabilizam o 
despertar um sentimento e uma 
relação afetuosa, também não foi 
possível estimar a quantidade de 
homens casados e homossexuais. 
 



RESULTADO INVERSO

1 - Homens dos bairros mais escuros tem maiores 
probabilidades de encontrar uma companheira;

2 - Homens dos bairros mais claros tem menor probabilidade  
de encontrar uma companheira.



ESTUDO APLICADO EM SÃO PAULO



Muito obrigado !

LZMELO@YAHOO.COM
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