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 A Fundação Seade, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por meio do Instituto 
do Legislativo Paulista – ILP, apresenta a oitava edição do Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. Trata-se 
de uma estratégica ferramenta para avaliação e planejamento da gestão pública.
 Criado há 16 anos, o indicador nasceu com a incumbência, nada modesta, de mensurar o grau de desenvol-
vimento humano de todos os municípios paulistas. Assim sendo, era fundamental que se levasse em conta aspectos 
econômicos, mas não apenas: dimensões relativas à qualidade de vida das pessoas, vida social e envelhecimento 
também precisavam ser considerados, entre outros.
 O IPRS é um indicador inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e exprime, sinteticamente, um 
conjunto de dimensões. Assim, consideram-se as dimensões riqueza, longevidade e escolaridade, de forma a carac-
terizar a posição de determinada unidade territorial (município, Região Administrativa, Estado) de acordo com sua 
situação em cada dimensão e também dentro de uma tipologia elaborada a partir da combinação dessas dimensões.
 Em 2014, data de referência desta edição do IPRS, o Estado de São Paulo atingiu a marca de 47 pontos no 
indicador de riqueza, um avanço de um ponto em relação a 2012, o que reflete a relativa estabilidade da economia 
paulista no período.
 Em longevidade, o Estado manteve os 70 pontos alcançados na edição anterior, expressando a manutenção 
dos níveis observados nos quatro componentes dessa dimensão.
 Em escolaridade, o Estado atingiu a marca de 54 pontos em 2014, um incremento de dois pontos em relação a 
2012. Do ponto de vista da distribuição dos municípios segundo esse indicador, verificam-se resultados positivos, já 
que uma expressiva maioria das cidades (65,0%) registrou crescimento, enquanto 28,2% tiveram, em 2014, escores 
menores do que aqueles alcançados em 2012.
 Enfim, as diversas dimensões, consideradas em seus recortes específicos, fornecem um conjunto valioso de 
subsídios para orientação das ações dos gestores, de forma que as escolhas de políticas públicas sejam mais bem 
entendidas e direcionadas. Esta é a principal razão de ser deste projeto e uma das grandes contribuições da Assem-
bleia Legislativa e da Fundação Seade para os cidadãos do Estado de São Paulo.
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O que é o IPRS?
Índice oficial que nasceu por demanda da Assembleia Legislativa de São Paulo. Elaborado pela Fundação Seade, 
o IPRS monitora a evolução das condições de vida das populações dos municípios.

Qual a base das informações do IPRS?
O Índice Paulista de Responsabilidade Social é estritamente técnico. É elaborado com registros oficiais admi-
nistrativos, o que garante a confiabilidade das informações. 

 Qual a diferença do IDH e o IPRS?
São várias as diferenças. Enquanto o IDH é feito a cada 10 anos, o IPRS é bianual. Instrumento para acom-
panhar a evolução dos municípios, o IPRS trabalha com um número maior de variáveis, que permite melhor 
detalhamento das informações. São Informações próprias de São Paulo, que eleva a qualificação da análise.

 O IPRS pode ajudar os municípios?
Sem dúvida! A riqueza e o detalhamento das informações fornecidas a cada dois anos aos gestores públicos 
pode ser utilizada para nortear a implementação de políticas públicas em áreas mais vulneráveis.

 O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) é um Índice de Desenvolvimento Humano inteiramente 
pensado e adaptado às especificidades da realidade dos municípios paulistas.  
 Concebido com a finalidade de analisar o grau de desenvolvimento social e econômico, o IPRS permite um 
olhar abrangente e uma comparação saudável do território estadual em três dimensões - riqueza, escolaridade e 
longevidade – compostas por outros doze indicadores. 
 Em sua nona edição ano, o conjunto de dados e análises apresentadas propicia aos gestores públicos e à 
sociedade elementos para o planejamento governamental, bem como o acompanhamento das políticas públicas 
implementadas em nível local.
 Por fim, cabe ressaltar que o IPRS é reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) tanto por ser a 
primeira iniciativa de uma casa legislativa na construção de um instrumento de controle e acompanhamento do 
desenvolvimento, como também pela excelência técnica e metodológica empregada. 
 Todos esses elementos reunidos reforçam o compromisso da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
com o aperfeiçoamento da gestão pública, mas acima de tudo com o progresso do povo paulista.
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Características da região

A Região Administrativa Central foi criada pelo Decreto n. 32.140, de 14 de agosto 
de 1990. Formada por 26 municípios, a RA ocupa uma área de 11.093,05 km2, na 
porção central do Estado, correspondente a 4,5% do território paulista.

Em 2014, a RA Central possuía 983,1 mil habitantes (2,3% do total do Estado), 
dos quais 67,3% encontravam-se em idade potencialmente produtiva (entre 15 e 59 
anos). Trata-se de uma região com baixa densidade demográfica (88,62 habitantes 
por km2, em 2014) e grau de urbanização um pouco abaixo da média do Estado 
(95,46% contra 96,21%). Destacam-se na região os municípios de São Carlos e Ara-
raquara que, por abrigarem população superior a 200 mil habitantes, representam, 
conjuntamente, 45,6% da população regional.

IPRS

Nesta edição, segundo os indicadores do IPRS, a Região Administrativa Central exibe 
nível de escolaridade superior à média estadual e de riqueza municipal abaixo do 
apontado pelo Estado de São Paulo. No indicador de longevidade, a RA iguala-se ao 
Estado. De acordo com o ranking de cada indicador sintético, a região situava-se, em 
2014, na 5a colocação em escolaridade e na 8a nas outras duas dimensões do IPRS, 
entre as 16 RAs do Estado.

No biênio 2012-2014, a distribuição dos mu-
nicípios da RA nos cinco grupos sofreu pouca alte-
ração. Aumentou de dois para cinco a quantidade 
de municípios classificados no Grupo 1, que engloba 
cidades com nível elevado de riqueza e bons níveis 
nos indicadores sociais. No Grupo 2, que abrange as 
localidades de alta riqueza, porém com nível baixo em 
pelo menos umas das outras dimensões (longevidade 
e escolaridade), estão classificadas outras três cidades. 
O Grupo 3 continua sendo representado por 11 mu-
nicípios que, apesar de apresentarem baixo nível de 
riqueza, registram bons indicadores nas dimensões 

Indicadores RA Central

População total  
(em mil hab.) 983,1 

Densidade demográfica (hab./km2) 88,62 

Taxa de urbanização (%) 95,46 

Taxa de crescimento anual  
da população (%) 2010/2014 0,82 

População com menos de 15 anos (%) 18,52 

População com 60 anos ou mais (%) 14,18 

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

RA CentRAl

Ranking

8a

Riqueza

8a

longevidade

5a

escolaridade
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sociais. Já o Grupo 4, que agrega cinco cidades, apresenta baixos níveis de riqueza 

e nível intermediário de longevidade e/ou escolaridade. Rincão e Nova Europa são 

os dois municípios componentes do Grupo 5, característico por ter baixos índices 

em todas as dimensões do IPRS.

Note-se, entretanto, que o IPRS é um indicador relativo, isto é, seus parâmetros 

são definidos a partir dos próprios dados que lhe dão origem. Isso significa que as 

categorias baixa, média e alta em que estão classificados os municípios nas dimen-

sões – e que conjuntamente definem os grupos do IPRS – são estabelecidas a partir 

da comparação entre as localidades em cada período. Por conseguinte, alterações 

ocorridas nos indicadores de um município somente resultarão em mudança de 

categoria se forem significativamente diferentes do ocorrido nos demais municípios.

No que diz respeito à distribuição da população entre os grupos do IPRS, 

os dados revelam que um pouco mais da metade (56,9%) dos habitantes da RA 

Central residia nos cinco municípios classificados no Grupo 1, com destaque para 

Araraquara e São Carlos, que totalizavam 45,6% da população regional. No Grupo 

3, representando 26,1% dos habitantes, sobressaem Ibitinga e Taquaritinga, com 

contigente populacional acima de 50 mil habitantes e, no Grupo 4, concentravam-

-se 7,7% dos residentes. Os Grupos 2 e 5 respondiam, respectivamente, por 7,2% 

e 2,1% da população regional.

Fonte: Fundação Seade.

Distribuição dos municípios, por grupos do IPRS
2014
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Fonte: Fundação Seade.

RA Central Estado de São Paulo

Em comparação com o total do Estado, a disposição relativa dos municípios da 

RA nos grupos do IPRS apresenta diferenças relevantes, destacando-se os 42,3% do 

Grupo 3, contra 32,4% verificados no Estado. Já o Grupo 1 agrega 19,2%, enquanto 

no Estado essa proporção é de 14,4%. No Grupo 4, a RA tem 19,2% dos municípios, 

contra 29,1% no Estado. Também é menor a participação do Grupo 5 na RA (7,7% 

diante dos 12,6% exibidos pelo Estado). Quanto ao Grupo 2, RA e Estado registram 

a mesma participação: 11,5%.

Riqueza

O indicador agregado de riqueza municipal da RA Central manteve a tendência 

de crescimento percebida desde 2008 e, igualando-se ao movimento registrado 

pelo Estado, apresentou, entre 2012 e 2014, acréscimo de um ponto em seu 

índice – passando de 41 para 42 pontos. Ainda assim, continua abaixo da média 

estadual (47), situando-se na 8a posição no ranking dessa dimensão, entre as 

regiões do Estado. Nenhum município da RA registrou escore superior à média 

estadual. Apesar de os municípios exibirem escore abaixo da média estadual nesta 

dimensão, 80,8% registraram crescimento, sendo que 12 deles apontaram ganhos 

superiores ao do Estado, com destaque para Cândido Rodrigues (35), Dourado 

(41), Américo Brasiliense (40) e Ibaté (38), que tiveram, no período, aumento de 

pelo menos quatro pontos. A cidade de Gavião Peixoto (46 pontos), apesar de 

continuar exibindo o mais alto índice de riqueza da região, registrou seis pontos 

a menos do que o apresentado na edição anterior do IPRS, 

enquanto as demais cidades da região mantiveram seu 

escore no mesmo patamar.

Entre 2012 e 2014, dois componentes do indicador 

de riqueza da RA apresentaram crescimento: o consumo 

anual de energia elétrica residencial por ligação cresceu 

5,2% (contra -1,5% do Estado) e o rendimento médio do 

emprego formal elevou-se 6,4%, acima da média do Estado 

(5,8%). Já os outros dois componentes apenas variaram de 

forma menos intensa: o consumo anual de energia elétrica no 

comércio, na agricultura e nos serviços e o valor adicionado 

fiscal per capita variaram 12,1% e -0,3%, respectivamente, 

sendo que o conjunto estadual exibiu variação positiva, 

nesses dois componentes, de 10,6% e 0,6%.
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Fonte: Fundação Seade.
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Indicador de Longevidade
Municípios da Região – 2014 

longevidade

De 2012 a 2014, a Região Administrativa Central registrou 
ganho de um ponto no indicador agregado de longevidade 
do IPRS – melhor desempenho do que o verificado pelo 
conjunto do Estado. Com isso, a região conseguiu igualar-se 
à média estadual (70) no período.

Esse comportamento deve-se aos resultados verifi-
cados nos três componentes dessa dimensão do IPRS, no 
biênio analisado: variação para melhor na taxa de mortali-
dade infantil (que passou de 10,75 para 10,67 óbitos por 
mil nascidos vivos), assim como na de mortalidade perinatal 
(que foi de 14,51 para 14,04 óbitos por mil nascidos) e no 
indicador de mortalidade de pessoas de 60 a 69 anos (que era 
16,34 óbitos por mil pessoas nessa faixa etária, no período 
anterior, sendo estimado, nesta edição, em 16,04). Quanto 
à taxa de mortalidade de 15 a 39 anos, no período, a RA 
apontou uma pequena oscilação para pior, passando de 
1,294 para 1,295 óbitos por mil pessoas nessa faixa etária. 
Como resultado, seu indicador teve aumento de um ponto, 
atingindo o mesmo patamar exibido pelo Estado.

Longevidade 
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Fonte: Fundação Seade.

RA Central Estado de São Paulo

O indicador agregado de longevidade da RA avançou em 13 dos 26 municí-
pios, com destaque para Gavião Peixoto (79) e Ribeirão Bonito (75), que registraram 
cinco pontos a mais em seu escore. Por outro lado, Dourado e Borborema tiveram 
os piores desempenhos, com as maiores perdas nessa dimensão do IPRS. Os municí-
pios de Trabiju (92), Motuca (81) e Dobrada (80) demonstraram os melhores índices, 
mantendo-se bem acima da média estadual (70).

Cabe destacar ainda a cidade de Descalvado (76), com índices acima da média 
estadual, em oposição a Cândido Rodrigues, que registrou escore abaixo dos 60 pon-
tos. Entre as maiores cidades da RA, Araraquara ganhou um ponto em seu indicador 
(de 68 para 69), enquanto São Carlos manteve seu escore inalterado em 70, mesmo 
movimento do conjunto estadual.

escolaridade

Entre 2012 e 2014, o indicador agregado de escolaridade da RA aumentou um ponto 
(58 para 59), permanecendo acima da média estadual, que obteve acréscimo de dois 
pontos e atingiu 54 pontos. A despeito do menor incremento, a região continuou a 
registrar melhores resultados do que o Estado nessa dimensão.

Entre os municípios da RA que mostraram progresso em escolaridade, merecem 
destaque Nova Europa, Motuca e Santa Ernestina, que tiveram crescimento acima 
de sete pontos. A cidade de Cândido Rodrigues (70), que obteve a maior pontuação 
na região, repetiu o desempenho de 2012. Boa Esperança do Sul e Santa Lúcia, com 
escores iguais a 42 e 41, respectivamente, apresentaram os piores índices da RA.

Quanto à distribuição dos municípios nas classes dessa dimensão, observa-se 
que a maior parte (61,5%) foi classificada nas categorias 
baixa e média escolaridades. No entanto, ao se considerar a 
população da região, verifica-se que 32,1% dos habitantes 
residiam em municípios classificados nessas categorias. Isso 
ocorreu porque Araraquara e São Carlos, com 448,2 mil 
habitantes, foram classificados como de alta escolaridade.

A região registrou avanço em dois componentes da 
dimensão escolaridade do IPRS: a média das proporções de 
alunos do 5o ano do ensino fundamental da rede pública que 
atingiram, pelo menos, o nível adequado nas avaliações de 
língua portuguesa e matemática da Prova Brasil; e a taxa de 
distorção idade-série no ensino médio.

No que tange à cobertura escolar, a RA Central apre-
sentou taxa de atendimento às crianças de 4 e 5 anos de 
93,6%, um pouco acima da média estadual (92,2%), em 
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Fonte: Fundação Seade.
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Fonte: Fundação Seade.

Indicador de Escolaridade 
Municípios da Região – 2014 
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2014. No entanto, a região exibiu variação negativa de 4,0% nessa taxa, entre 2012 
e 2014, um pouco menor do que a queda apontada pelo Estado (-4,7%). Em cinco 
cidades da RA esse atendimento alcançou 100%, entre elas Fernando Prestes, Gavião 
Peixoto e Trabiju, as quais já exibiam esse patamar em 2012.

No período analisado, destacam-se, entre as demais localidades, os municípios 
de Nova Europa, Dourado e Dobrada, que melhoraram suas taxas em mais de 10,0 
pontos porcentuais. Não obstante, 12 municípios não atingiram o nível de atendi-
mento da média estadual, sendo que Boa Esperança do Sul, Rincão e Borborema 
registraram taxa de cobertura abaixo de 85,0%.

Os indicadores de desempenho escolar do IPRS são calculados por meio das 
médias das proporções de alunos do ensino fundamental da rede pública que atingi-
ram pelo menos o nível adequado nas avaliações de língua portuguesa e matemática 
da Prova Brasil, tanto nos anos iniciais (alunos do 5o ano), quanto nos anos finais 
(alunos do 9o ano).

Entre 2012 e 2014, a RA exibiu acréscimo de 5,5 pontos no indicador desem-
penho escolar para os anos iniciais, alcançando 54,0% e ultrapassando o patamar 
médio estadual (50,9%). O município de Motuca obteve o melhor índice (75,7%), 
enquanto Santa Ernestina (73,8%) mostrou o maior aumento relativo em comparação 
à edição anterior do IPRS. A posição de pior rendimento é ocupada por Santa Lúcia, 
com apenas 31,0%.

Para os alunos do 9o ano, o indicador registrou pequena variação, de 24,7% 
para 25,3%, mantendo-se acima da média do Estado (20,2%), em 2014. No período, 
16 municípios registraram rendimento acima da média estadual, sendo Fernando 
Prestes, com 37,8%, o de melhor desempenho regional. Em contraste, Santa Lúcia 
ficou com a pior média desse indicador, com somente 9,5%.

O último componente do indicador escolaridade é a taxa de distorção idade-
-série no ensino médio, que diz respeito ao fluxo escolar. Na RA Central, essa taxa foi 
de 12,5% e permaneceu menor do que a do Estado (14,5%), em 2014. A maioria 
dos municípios (16) melhorou suas taxas – com destaque para Santa Ernestina e 
São Carlos, que apresentaram os maiores decréscimos nesse componente. Dobrada 
sobressai por possuir a menor taxa da região (5,1%), enquanto Motuca detém o 
índice mais elevado (30,6%).

Conclusão

Na presente edição do IPRS, a Região Administrativa Central evoluiu no que tange 
aos seus indicadores sociais, exibindo índices altos de escolaridade e longevidade, 
embora tenha mantido suas posições nessas dimensões (5a e 8a colocações, respec-
tivamente). No que se refere à riqueza municipal, o indicador encontra-se abaixo da 
média estadual, mantendo também a RA na oitava colocação no ranking estadual 
nessa dimensão.

Embora a região tenha obtido acréscimo no componente de riqueza semelhante 
ao apresentado pelo Estado, entre os componentes dessa dimensão, cabe destacar 
a expansão alcançada pelo rendimento médio do emprego formal, de 6,4%, e pelo 
consumo de energia elétrica residencial por ligação, que cresceu 5,2% entre 2012 
e 2014.

Na dimensão longevidade, as pequenas variações para baixo verificadas em 
três dos componentes proporcionaram um avanço no índice, igualando a RA ao valor 
exibido pelo conjunto estadual.

Quanto à escolaridade, a RA conseguiu manter sua boa posição no ranking, visto 
que todos os índices registrados dessa dimensão foram superiores aos apresentados 
pelo Estado, fazendo com que  seu indicador agregado de escolaridade supere em 
cinco pontos a média estadual.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços cresceu de 10,84 MWh para 
22,04 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,01 MWh para 2,13 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 2.090 
para R$ 2.088;

• O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 8.994 
para R$ 12.283.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) aumen-

tou de 7,57 para 9,62;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 

de 12,49 para 10,14;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,27 para 1,34;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 17,93 para 15,83.

Américo Brasiliense, que em 2012 pertencia ao Grupo 3, foi classificado 
em 2014 no Grupo 4, que reúne os municípios com baixos níveis de 
riqueza e com deficiência em um dos indicadores sociais (longevidade 
ou escolaridade).

AméRICO 
bRASIlIenSe

Em Américo Brasiliense, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito de ter 
somado pontos em seu escore de riqueza no período.

O município acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no 
indicador de longevidade, em 2014.



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos variou 

de 100,0% para 87,8%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 44,1% para 
45,8%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, reduziu-se de 23,1% para 20,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 14,0% para 14,5%.

Síntese
Na esfera do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores agregados de riqueza e longevidade, em 
oposição à queda do indicador de escolaridade. Em relação aos indicadores sociais, o escore de longevidade 
manteve-se acima do nível médio do Estado, enquanto o de escolaridade situou-se abaixo da média estadual, 
em 2014.

Américo 
brasiliense

RA Central estado

36.861 983.090 42.673.386

8.078 182.042 8.528.802

25.446 661.655 28.659.164

3.337 139.393 5.485.420

300,32 88,62 171,92

99,24 95,46 96,21

51,81 47,94 52,10

1,73 0,82 0,87

633,42 29.183,69 1.708.221,39

17.480,89 29.930,46 40.379,00

Em Américo Brasiliense, o indicador agregado de escolaridade situou-se abaixo da média estadual, em consequência 
da redução do seu escore, em 2014.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 21,65 MWh para 
23,13 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 2,25 MWh para 2,38 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 2.124 
para R$ 2.210;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 20.569 para 
R$ 19.699.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) diminuiu 

de 12,17 para 11,66;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

15,52 para 15,11;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,26 para 1,17;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 16,77 para 15,47.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Araraquara classificou-se no 
Grupo 1, que engloba os municípios com bons indicadores de riqueza, 
longevidade e escolaridade.

ARARAQuARA

Em Araraquara, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de riqueza, seu escore perma-
neceu abaixo da média do Estado, em 2014.

Embora o município tenha adicionado um ponto no indicador agregado de longevidade, seu escore permaneceu 
abaixo da média do Estado, em 2014.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos variou 

de 100,0% para 98,7%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino fundamen-

tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, elevou-se de 49,7% para 54,8%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 24,6% para 23,7%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 14,6% para 13,3%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. Considerando os indicadores 
sociais, o escore de longevidade permaneceu abaixo do nível médio estadual, enquanto o de escolaridade 
manteve-se acima da média do Estado, em 2014.

Araraquara RA Central estado

217.343 983.090 42.673.386

37.231 182.042 8.528.802

147.159 661.655 28.659.164

32.953 139.393 5.485.420

216,55 88,62 171,92

97,16 95,46 96,21

48,29 47,94 52,10

1,05 0,82 0,87

7.414,76 29.183,69 1.708.221,39

34.474,42 29.930,46 40.379,00

Araraquara acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível médio 
estadual, em 2014. 
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 40,86 MWh para 
36,52 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 2,18 MWh para 2,29 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.710 
para R$ 1.810;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 18.785 para 
R$ 18.021.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) reduziu-

-se de 18,24 para 13,33;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

11,57 para 11,63;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 1,15 para 1,25;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 18,99 para 21,41.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Boa Esperança do Sul classi-
ficou-se no Grupo 2, que agrega os municípios bem posicionados 
na dimensão riqueza, mas com deficiência em pelo menos um dos 
indicadores sociais.

bOA eSPeRAnçA 
DO Sul

Em Boa Esperança do Sul, observou-se estabilidade no indicador agregado de riqueza, mantendo seu escore abaixo 
do nível médio estadual, em 2014.

Embora o município tenha adicionado um ponto no indicador agregado de longevidade, seu escore permaneceu 
abaixo da média do Estado, em 2014.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos variou 

de 83,8% para 72,5%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 28,5% para 
35,3%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, cresceu de 8,5% para 18,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 18,2% para 19,1%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores de longevidade e escolaridade e manteve 
estável seu escore de riqueza. No que se refere a indicadores sociais, os níveis de longevidade e de escolari-
dade mantiveram-se abaixo da média do Estado no período.

boa esperança 
do Sul

RA Central estado

14.022 983.090 42.673.386

3.057 182.042 8.528.802

9.313 661.655 28.659.164

1.652 139.393 5.485.420

20,30 88,62 171,92

90,46 95,46 96,21

55,18 47,94 52,10

0,70 0,82 0,87

209,39 29.183,69 1.708.221,39

15.038,24 29.930,46 40.379,00

Em Boa Esperança do Sul, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito de ter 
somado pontos em seu escore de escolaridade no período.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comércio, 

na agricultura e nos serviços elevou-se de 6,48 MWh para 
7,79 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,20 MWh para 2,42 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.344 
para R$ 1.460;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 21.745 para 
R$ 19.194.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) reduziu-

-se de 8,35 para 7,97;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 

de 10,37 para 11,86;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 0,92 para 2,05;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 13,82 para 16,34.

Borborema, que em 2012 pertencia ao Grupo 3, foi classificado em 
2014 no Grupo 4, que reúne os municípios com baixos níveis de ri-
queza e com deficiência em um dos indicadores sociais (longevidade 
ou escolaridade).

bORbORemA

Em Borborema, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito de ter somado 
pontos em seu escore de riqueza no período.

Em consequência da redução do seu escore, o indicador agregado de longevidade do município situou-se abaixo 
da média estadual, em 2014.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos variou 

de 81,9% para 83,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, diminuiu de 43,9% para 
40,5%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, variou de 22,0% para 23,7%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se de 6,6% para 9,4%.

Síntese
No âmbito do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de longevidade e escolaridade decrescentes, 
em oposição ao melhor desempenho na riqueza. Em termos de indicadores sociais, os níveis de longevidade 
e de escolaridade situaram-se abaixo da média estadual, em 2014.

borborema RA Central estado

14.883 983.090 42.673.386

2.707 182.042 8.528.802

9.823 661.655 28.659.164

2.353 139.393 5.485.420

26,95 88,62 171,92

92,04 95,46 96,21

44,06 47,94 52,10

0,62 0,82 0,87

274,82 29.183,69 1.708.221,39

18.580,14 29.930,46 40.379,00

Borborema apresentou redução de um ponto no indicador agregado de escolaridade e, com isso, não atingiu o 
escore médio do Estado, em 2014.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços cresceu de 7,39 MWh para 
9,46 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 2,11 MWh para 2,36 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.254 para R$ 1.494;

• O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 9.182 
para R$ 13.041.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) diminuiu 

de 22,47 para 17,24;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

32,97 para 33,90;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,03 para 0,69;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 11,07 para 14,76.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Cândido Rodrigues classificou-se 
no Grupo 4, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza 
e com deficiência em um dos indicadores sociais (longevidade ou 
escolaridade).

CânDIDO 
RODRIgueS

Em Cândido Rodrigues, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito de ter 
somado pontos em seu escore de riqueza no período.

O indicador agregado do município manteve-se abaixo do patamar médio estadual, ainda que tenha somado 
pontos em seu escore de longevidade, em 2014. 



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos variou 

de 98,2% para 100,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, reduziu-se de 80,0% para 
67,7%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 36,2% para 31,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
cresceu de 6,0% para 9,1%.

Síntese
Na esfera do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores agregados de riqueza e longevidade, em 
oposição à queda do indicador de escolaridade. Considerando os indicadores sociais, o escore de longevi-
dade permaneceu abaixo do nível médio estadual, enquanto o de escolaridade manteve-se acima da média 
do Estado, em 2014.

Cândido 
Rodrigues

RA Central estado

2.674 983.090 42.673.386

425 182.042 8.528.802

1.709 661.655 28.659.164

540 139.393 5.485.420

38,03 88,62 171,92

82,76 95,46 96,21

27,70 47,94 52,10

0,06 0,82 0,87

65,15 29.183,69 1.708.221,39

24.373,85 29.930,46 40.379,00

Em Cândido Rodrigues, mesmo com a redução de pontos em seu escore, o indicador agregado de escolaridade 
manteve-se acima do nível médio estadual, em 2014. 
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 20,26 MWh para 
23,57 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,29 MWh para 2,37 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.848 para R$ 2.046;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 26.117 para 
R$ 30.640.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) cresceu 

de 4,35 para 5,99;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 

de 8,63 para 11,04;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,40 para 1,25;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 14,05 para 13,68.

Descalvado, que em 2012 pertencia ao Grupo 2, obteve progresso na 
área social e foi classificado em 2014 no Grupo 1, que agrega os mu-
nicípios com bons indicadores de riqueza, longevidade e escolaridade.

DeSCAlvADO

Em Descalvado, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito de ter somado 
pontos em seu escore de riqueza no período.

Mesmo com a redução de pontos em seu escore, o indicador agregado de longevidade do município manteve-se 
acima do nível médio estadual, em 2014. 
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos cresceu 

de 91,6% para 98,3%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 39,4% para 
48,9%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 28,1% para 18,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 18,3% para 14,9%.

Síntese
O município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, em oposição à queda na 
longevidade. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade e escolaridade permane-
ceram acima da média do Estado, em 2014.

Descalvado RA Central estado

31.643 983.090 42.673.386

5.579 182.042 8.528.802

21.184 661.655 28.659.164

4.880 139.393 5.485.420

41,98 88,62 171,92

90,85 95,46 96,21

42,90 47,94 52,10

0,48 0,82 0,87

1.056,51 29.183,69 1.708.221,39

33.549,71 29.930,46 40.379,00

Descalvado acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível médio 
estadual, em 2014. 
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 9,91 MWh para 
9,89 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,95 MWh para 1,98 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.584 
para R$ 1.651;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 8.366 para 
R$ 8.558.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) variou 

de 5,69 para 5,58;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

5,68 para 5,57;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,25 para 1,24;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 13,48 para 14,34.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Dobrada classificou-se no Gru-
po 3, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e bons 
indicadores de longevidade e escolaridade.

DObRADA

Em Dobrada, observou-se estabilidade no indicador agregado de riqueza, mantendo seu escore abaixo do nível 
médio estadual, em 2014.

O indicador agregado de longevidade do município manteve-se acima do nível médio estadual, embora seu escore 
tenha diminuído um ponto, em 2014.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos au-

mentou de 82,0% para 95,6%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, decresceu de 54,7% para 
36,4%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, cresceu de 13,9% para 26,1%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 5,7% para 5,1%.

Síntese
No âmbito do IPRS, o município registrou avanços no indicador de escolaridade, manteve estável seu escore 
de riqueza e decresceu o de longevidade. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade 
e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

Dobrada RA Central estado

8.326 983.090 42.673.386

1.915 182.042 8.528.802

5.576 661.655 28.659.164

835 139.393 5.485.420

55,61 88,62 171,92

97,77 95,46 96,21

56,32 47,94 52,10

1,22 0,82 0,87

81,63 29.183,69 1.708.221,39

9.924,88 29.930,46 40.379,00

Dobrada acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível médio 
estadual, em 2014. 
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 14,09 MWh para 
16,63 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,92 MWh para 1,99 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.504 
para R$ 1.902;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 26.627 
para R$ 33.658.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) elevou-

-se de 4,70 para 8,32;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 7,80 para 8,29;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 1,29 para 1,71;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 10,43 para 14,09.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Dourado classificou-se no Gru-
po 3, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e bons 
indicadores de longevidade e escolaridade.

DOuRADO

Em Dourado, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito de ter somado 
pontos em seu escore de riqueza no período.

Mesmo com a redução de pontos em seu escore, o indicador agregado de longevidade do município manteve-se 
acima do nível médio estadual, em 2014. 
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos au-

mentou de 85,0% para 100,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, decresceu de 52,8% para 
34,0%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 26,5% para 25,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 10,4% para 11,0%.

Síntese
No âmbito do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de longevidade e escolaridade decrescentes, 
em oposição ao melhor desempenho na riqueza. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de 
longevidade e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

Dourado RA Central estado

8.554 983.090 42.673.386

1.482 182.042 8.528.802

5.594 661.655 28.659.164

1.478 139.393 5.485.420

41,55 88,62 171,92

91,52 95,46 96,21

33,27 47,94 52,10

-0,16 0,82 0,87

248,08 29.183,69 1.708.221,39

28.954,39 29.930,46 40.379,00

Em Dourado, mesmo com a redução de pontos em seu escore, o indicador agregado de escolaridade manteve-se 
acima do nível médio estadual, em 2014. 
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comércio, 

na agricultura e nos serviços elevou-se de 7,46 MWh para 
9,33 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,15 MWh para 2,30 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.400 
para R$ 1.473;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 14.716 para 
R$ 13.880.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) variou 

de 10,50 para 10,61;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

10,39 para 10,47;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 0,81 para 1,30;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 19,15 para 20,72.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Fernando Prestes classificou-se 
no Grupo 3, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e 
bons indicadores de longevidade e escolaridade.

FeRnAnDO 
PReSteS

Em Fernando Prestes, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito de ter 
somado pontos em seu escore de riqueza no período.

Com a redução de pontos no escore de longevidade do município, o indicador agregado situou-se no patamar 
médio estadual nesta dimensão, em 2014.
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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos 

manteve-se em 100,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino fundamen-

tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, variou de 63,3% para 63,6%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, aumentou de 33,8% para 
37,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se de 11,2% para 14,5%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanço no indicador de riqueza, manteve estável seu escore de 
escolaridade e decresceu o de longevidade. Relativamente aos indicadores sociais, o escore de longevidade 
situou-se no nível médio do Estado, enquanto o de escolaridade permaneceu acima da média estadual, em 2014.

Fernando Prestes RA Central estado

5.556 983.090 42.673.386

911 182.042 8.528.802

3.524 661.655 28.659.164

1.121 139.393 5.485.420

32,55 88,62 171,92

87,51 95,46 96,21

40,05 47,94 52,10

0,10 0,82 0,87

133,84 29.183,69 1.708.221,39

24.115,27 29.930,46 40.379,00

Em Fernando Prestes, o indicador agregado de escolaridade registrou estabilidade, mantendo seu escore acima 
da média estadual no período.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 13,33 MWh para 
13,17 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 2,16 MWh para 2,37 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 4.525 
para R$ 4.613;

• O valor adicionado fiscal per capita decresceu de R$ 104.244 
para R$ 14.108.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) variou 

de 9,01 para 8,91;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

11,21 para 11,06;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 0,86 para 0,34;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 17,95 para 13,43.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Gavião Peixoto classificou-se no 
Grupo 2, que agrega os municípios bem posicionados na dimensão 
riqueza, mas com deficiência em pelo menos um dos indicadores sociais.

gAvIãO 
PeIxOtO

Em Gavião Peixoto, o indicador agregado de riqueza municipal situou-se abaixo da média estadual, em conse-
quência da redução do seu escore, em 2014.

O município acrescentou pontos no indicador agregado de longevidade e manteve seu escore acima do nível 
médio estadual, em 2014. 
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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos 

manteve-se em 100,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 31,1% para 
33,3%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, diminuiu de 21,1% para 12,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 26,3% para 24,8%.

Síntese
O município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade diminuídos, em oposição ao melhor 
desempenho no indicador de longevidade. Quanto aos indicadores sociais, o escore de longevidade manteve-
-se acima da média do Estado, e o de escolaridade permaneceu abaixo da média estadual, em 2014.

gavião Peixoto RA Central estado

4.496 983.090 42.673.386

944 182.042 8.528.802

3.033 661.655 28.659.164

519 139.393 5.485.420

18,44 88,62 171,92

84,90 95,46 96,21

49,76 47,94 52,10

0,45 0,82 0,87

99,96 29.183,69 1.708.221,39

22.332,60 29.930,46 40.379,00

Gavião Peixoto perdeu pontos em seu escore de escolaridade, mantendo o indicador agregado abaixo do patamar 
médio do Estado nesta dimensão, em 2014.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comércio, 

na agricultura e nos serviços elevou-se de 13,07 MWh para 
16,75 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,09 MWh para 2,25 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.719 
para R$ 1.855;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 6.560 
para R$ 8.962.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) diminuiu 

de 8,55 para 7,72;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 16,89 para 15,28;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,55 para 1,44;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 15,73 para 18,96.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Ibaté classificou-se no Grupo 3, 
que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e bons indica-
dores de longevidade e escolaridade.

IbAté

Em Ibaté, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito de ter somado pontos 
em seu escore de riqueza no período.

Observou-se estabilidade no indicador agregado de longevidade do município e, com isso, seu escore manteve-se 
abaixo do nível médio estadual, em 2014.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.

148

I
P
R
S 

Escolaridade

Média Estadual

37 48 59 57
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos variou 

de 95,7% para 96,4%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, reduziu-se de 59,5% para 
47,6%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, variou de 23,0% para 23,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 16,5% para 14,1%.

Síntese
Na esfera do IPRS, o município registrou avanços no indicador de riqueza, manteve estável seu escore de 
longevidade e decresceu o de escolaridade. Considerando os indicadores sociais, o escore de longevidade 
permaneceu abaixo do nível médio estadual, enquanto o de escolaridade manteve-se acima da média do 
Estado, em 2014.

Ibaté RA Central estado

32.380 983.090 42.673.386

7.115 182.042 8.528.802

22.084 661.655 28.659.164

3.181 139.393 5.485.420

111,40 88,62 171,92

96,28 95,46 96,21

58,54 47,94 52,10

1,34 0,82 0,87

550,44 29.183,69 1.708.221,39

17.227,66 29.930,46 40.379,00

Em Ibaté, mesmo com a redução de pontos em seu escore, o indicador agregado de escolaridade manteve-se 
acima do nível médio estadual, em 2014. 
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 11,06 MWh para 
12,34 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,54 MWh para 2,68 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.297 
para R$ 1.415;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 13.408 para 
R$ 12.912.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) reduziu-

-se de 14,63 para 12,52;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 14,04 para 12,44;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,25 para 1,29;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 18,25 para 18,03.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Ibitinga classificou-se no Grupo 
3, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e bons 
indicadores de longevidade e escolaridade.

IbItIngA

Em Ibitinga, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito de ter somado 
pontos em seu escore de riqueza no período.

O indicador agregado do município manteve-se abaixo do patamar médio estadual, ainda que tenha somado 
pontos em seu escore de longevidade, em 2014. 
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos cresceu 

de 92,5% para 96,5%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, aumentou de 52,5% para 
58,1%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, cresceu de 27,1% para 34,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 7,9% para 7,3%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. Considerando os indicadores 
sociais, o escore de longevidade permaneceu abaixo do nível médio estadual, enquanto o de escolaridade 
manteve-se acima da média do Estado, em 2014.

Ibitinga RA Central estado

55.453 983.090 42.673.386

10.252 182.042 8.528.802

37.615 661.655 28.659.164

7.586 139.393 5.485.420

80,45 88,62 171,92

96,42 95,46 96,21

47,52 47,94 52,10

1,09 0,82 0,87

1.051,39 29.183,69 1.708.221,39

19.166,64 29.930,46 40.379,00

Ibitinga acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível médio 
estadual, em 2014. 

Média Estadual

31 35 38 40
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

Média Estadual

70 67 65 67
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 12,25 MWh para 
13,46 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,29 MWh para 2,43 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.597 para R$ 1.737;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 18.075 
para R$ 20.579.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) reduziu-

-se de 11,98 para 11,58;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 18,43 para 16,84;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,46 para 1,38;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 16,64 para 16,44.

Itápolis, que em 2012 pertencia ao Grupo 4, registrou avanço na área 
social e foi classificado em 2014 no Grupo 3, que agrega os municípios 
com baixos níveis de riqueza, mas bons indicadores de longevidade 
e escolaridade.

ItáPOlIS

Em Itápolis, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito de ter somado pontos 
em seu escore de riqueza no período.

O indicador agregado do município manteve-se abaixo do patamar médio estadual, ainda que tenha somado 
pontos em seu escore de longevidade, em 2014. 



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos variou 

de 95,3% para 88,4%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, reduziu-se de 65,7% para 
57,3%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, cresceu de 28,0% para 33,4%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 7,5% para 5,7%.

Síntese
Na esfera do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores agregados de riqueza e longevidade, em 
oposição à queda do indicador de escolaridade. Considerando os indicadores sociais, o escore de longevi-
dade permaneceu abaixo do nível médio estadual, enquanto o de escolaridade manteve-se acima da média 
do Estado, em 2014.

Itápolis RA Central estado

40.674 983.090 42.673.386

7.086 182.042 8.528.802

27.103 661.655 28.659.164

6.485 139.393 5.485.420

40,80 88,62 171,92

92,16 95,46 96,21

44,13 47,94 52,10

0,40 0,82 0,87

1.190,55 29.183,69 1.708.221,39

29.386,96 29.930,46 40.379,00

Em Itápolis, o indicador agregado de escolaridade manteve-se acima do nível médio estadual, embora seu escore 
tenha diminuído um ponto, em 2014.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços cresceu de 17,55 MWh para 
20,73 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,26 MWh para 2,38 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 2.072 para R$ 2.246;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 29.824 para 
R$ 32.061.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) decresceu 

de 13,93 para 13,06;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 

de 16,73 para 15,20;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,30 para 1,19;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 15,19 para 15,44.

Matão, que em 2012 pertencia ao Grupo 2, obteve progresso na área 
social e foi classificado em 2014 no Grupo 1, que agrega os municípios 
com bons indicadores de riqueza, longevidade e escolaridade.

mAtãO

Em Matão, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito de ter somado pontos 
em seu escore de riqueza no período.

O indicador agregado do município manteve-se abaixo do patamar médio estadual, ainda que tenha somado 
pontos em seu escore de longevidade, em 2014. 
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos variou 

de 100,0% para 99,4%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino fundamen-

tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, cresceu de 42,6% para 56,1%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 30,2% para 
31,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 10,3% para 9,8%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. Considerando os indicadores 
sociais, o escore de longevidade permaneceu abaixo do nível médio estadual, enquanto o de escolaridade 
manteve-se acima da média do Estado, em 2014.

matão RA Central estado

78.233 983.090 42.673.386

14.208 182.042 8.528.802

53.535 661.655 28.659.164

10.490 139.393 5.485.420

149,05 88,62 171,92

98,16 95,46 96,21

47,88 47,94 52,10

0,48 0,82 0,87

3.148,97 29.183,69 1.708.221,39

40.445,05 29.930,46 40.379,00

Matão acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível médio 
estadual, em 2014. 
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 5,68 MWh para 
6,01 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,05 MWh para 2,26 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal diminuiu de R$ 1.771 
para R$ 1.646;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 21.577 para 
R$ 19.666.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) aumen-

tou de 0,00 para 2,83;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

2,84 para 2,82;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,64 para 1,45;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 14,64 para 17,20.

Motuca, que em 2012 pertencia ao Grupo 4, registrou avanço na área 
social e foi classificado em 2014 no Grupo 3, que agrega os municípios 
com baixos níveis de riqueza, mas bons indicadores de longevidade 
e escolaridade.

mOtuCA

Em Motuca, observou-se estabilidade no indicador agregado de riqueza, mantendo seu escore abaixo do nível 
médio estadual, em 2014.

Mesmo com a redução de pontos em seu escore, o indicador agregado de longevidade do município manteve-se 
acima do nível médio estadual, em 2014. 
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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos cresceu 

de 88,1% para 92,7%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 56,3% para 
75,7%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, elevou-se de 23,7% para 28,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 29,9% para 30,6%.

Síntese
No âmbito do IPRS, o município registrou avanços no indicador de escolaridade, manteve estável seu esco-
re de riqueza e decresceu o de longevidade. Em relação aos indicadores sociais, o escore de longevidade 
manteve-se acima da média estadual, e o de escolaridade superou a média do Estado, em 2014.

motuca RA Central estado

4.432 983.090 42.673.386

886 182.042 8.528.802

2.987 661.655 28.659.164

559 139.393 5.485.420

19,38 88,62 171,92

75,65 95,46 96,21

48,44 47,94 52,10

0,84 0,82 0,87

65,95 29.183,69 1.708.221,39

15.004,61 29.930,46 40.379,00

Motuca acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e, com isso, seu escore situou-se acima da 
média estadual, em 2014.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 8,12 MWh para 
8,26 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 1,97 MWh para 2,11 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 2.069 
para R$ 2.255;

• O valor adicionado fiscal per capita diminuiu de R$ 30.401 
para R$ 24.177.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) reduziu-

-se de 15,36 para 13,75;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

18,03 para 18,46;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,62 para 1,51;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 19,87 para 21,59.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Nova Europa classificou-se no 
Grupo 5, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e 
indicadores de longevidade e escolaridade insatisfatórios.

nOvA euROPA

Em Nova Europa, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de riqueza, seu escore perma-
neceu abaixo da média do Estado, em 2014.

Embora o município tenha adicionado um ponto no indicador agregado de longevidade, seu escore permaneceu 
abaixo da média do Estado, em 2014.



159

I
P
R
S 

RA
 C

entral

Riqueza

2
GRUPO

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.

158

I
P
R
S 

Escolaridade

Média Estadual

46 47 35 49
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos cresceu 

de 29,5% para 88,5%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 27,8% para 
45,1%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 23,2% para 12,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 10,0% para 10,4%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. No que se refere a indicadores 
sociais, os níveis de longevidade e de escolaridade mantiveram-se abaixo da média do Estado no período.

nova europa RA Central estado

9.890 983.090 42.673.386

2.123 182.042 8.528.802

6.610 661.655 28.659.164

1.157 139.393 5.485.420

61,68 88,62 171,92

93,79 95,46 96,21

47,35 47,94 52,10

1,60 0,82 0,87

255,45 29.183,69 1.708.221,39

26.243,11 29.930,46 40.379,00

Em Nova Europa, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito de ter somado 
pontos em seu escore de escolaridade no período.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 24,02 MWh para 
24,51 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,24 MWh para 2,34 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.708 
para R$ 1.795;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 20.162 para 
R$ 19.972.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) variou 

de 11,71 para 11,53;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 

de 17,85 para 22,23;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 1,35 para 1,46;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 17,43 para 16,45.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Porto Ferreira classificou-se no 
Grupo 2, que agrega os municípios bem posicionados na dimensão 
riqueza, mas com deficiência em pelo menos um dos indicadores sociais.

PORtO FeRReIRA

Em Porto Ferreira, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de riqueza, seu escore per-
maneceu abaixo da média do Estado, em 2014.

O município perdeu pontos em seu escore de longevidade, mantendo o indicador agregado abaixo do patamar 
médio do Estado nesta dimensão, em 2014.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos variou 

de 99,2% para 89,1%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 43,4% para 
62,8%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 22,1% para 21,1%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 20,2% para 18,5%.

Síntese
O município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, em oposição à queda 
na longevidade. Considerando os indicadores sociais, o escore de longevidade permaneceu abaixo do nível 
médio estadual, enquanto o de escolaridade manteve-se acima da média do Estado, em 2014.

Porto Ferreira RA Central estado

52.568 983.090 42.673.386

10.255 182.042 8.528.802

34.992 661.655 28.659.164

7.321 139.393 5.485.420

214,64 88,62 171,92

98,21 95,46 96,21

44,12 47,94 52,10

0,58 0,82 0,87

1.456,55 29.183,69 1.708.221,39

27.868,60 29.930,46 40.379,00

Porto Ferreira acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível 
médio estadual, em 2014. 
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 8,53 MWh para 
9,36 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 1,94 MWh para 2,07 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.760 para R$ 1.914;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 9.070 para 
R$ 8.001.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) cresceu 

de 9,38 para 11,52;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 16,70 para 9,52;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 0,98 para 0,91;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 16,54 para 15,22.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Ribeirão Bonito classificou-se no 
Grupo 4, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e com 
deficiência em um dos indicadores sociais (longevidade ou escolaridade).

RIbeIRãO 
bOnItO

Em Ribeirão Bonito, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de riqueza, seu escore per-
maneceu abaixo da média do Estado, em 2014.

O município acrescentou pontos no indicador agregado de longevidade e, com isso, seu escore situou-se acima 
da média estadual, em 2014.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos cresceu 

de 86,2% para 89,3%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, aumentou de 43,4% para 
49,8%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 18,8% para 10,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
cresceu de 19,7% para 21,6%.

Síntese
Na esfera do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores agregados de riqueza e longevidade, em 
oposição à queda do indicador de escolaridade. Em termos de indicadores sociais, o escore de longevidade 
superou a média estadual, enquanto o de escolaridade manteve-se abaixo do nível médio do Estado, em 2014.

Ribeirão bonito RA Central estado

12.458 983.090 42.673.386

2.784 182.042 8.528.802

8.049 661.655 28.659.164

1.625 139.393 5.485.420

26,42 88,62 171,92

93,49 95,46 96,21

49,00 47,94 52,10

0,68 0,82 0,87

241,30 29.183,69 1.708.221,39

19.500,81 29.930,46 40.379,00

Ribeirão Bonito perdeu pontos em seu escore de escolaridade, mantendo o indicador agregado abaixo do patamar 
médio do Estado nesta dimensão, em 2014.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comércio, 

na agricultura e nos serviços elevou-se de 20,92 MWh para 
28,24 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,92 MWh para 2,06 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.482 
para R$ 1.555;

• O valor adicionado fiscal per capita decresceu de R$ 14.763 
para R$ 9.501.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) cresceu 

de 11,76 para 14,56;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 18,65 para 16,91;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,17 para 1,02;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 22,04 para 24,00.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Rincão classificou-se no Grupo 5, 
que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e indicadores 
de longevidade e escolaridade insatisfatórios.

RInCãO

Em Rincão, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de riqueza, seu escore permaneceu 
abaixo da média do Estado, em 2014.

O escore de longevidade do município retraiu-se em um ponto, mantendo o indicador agregado abaixo do pata-
mar do Estado, no período.
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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos variou 

de 96,6% para 83,6%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 29,5% para 
31,6%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, reduziu-se de 12,6% para 11,1%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 9,0% para 7,2%.

Síntese
No âmbito do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de longevidade e escolaridade decrescen-
tes, em oposição ao melhor desempenho na riqueza. No que se refere a indicadores sociais, os níveis de 
longevidade e de escolaridade mantiveram-se abaixo da média do Estado no período.

Rincão RA Central estado

10.440 983.090 42.673.386

2.245 182.042 8.528.802

6.809 661.655 28.659.164

1.386 139.393 5.485.420

33,04 88,62 171,92

81,73 95,46 96,21

46,67 47,94 52,10

0,06 0,82 0,87

151,16 29.183,69 1.708.221,39

14.488,89 29.930,46 40.379,00

Rincão perdeu pontos em seu escore de escolaridade, mantendo o indicador agregado abaixo do patamar médio 
do Estado nesta dimensão, em 2014.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comércio, 

na agricultura e nos serviços elevou-se de 9,15 MWh para 
10,91 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,96 MWh para 2,03 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.488 
para R$ 1.608;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 8.132 para 
R$ 7.503.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) diminuiu 

de 12,15 para 10,06;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

12,05 para 12,00;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,20 para 1,07;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 20,90 para 19,08.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Santa Ernestina classificou-se 
no Grupo 3, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e 
bons indicadores de longevidade e escolaridade.

SAntA 
eRneStInA

Em Santa Ernestina, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de riqueza, seu escore per-
maneceu abaixo da média do Estado, em 2014.

O município adicionou pontos em seu escore de longevidade e, em consequência, o indicador agregado situou-se 
acima do nível médio do Estado, em 2014.
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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos variou 

de 100,0% para 92,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, aumentou de 46,1% para 
73,8%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 21,3% para 19,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 14,2% para 9,5%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. Em relação aos indicadores 
sociais, o escore de longevidade superou a média do Estado, e o de escolaridade conservou-se acima do 
nível médio estadual, em 2014.

Santa ernestina RA Central estado

5.546 983.090 42.673.386

1.143 182.042 8.528.802

3.801 661.655 28.659.164

602 139.393 5.485.420

41,26 88,62 171,92

94,64 95,46 96,21

43,48 47,94 52,10

-0,10 0,82 0,87

75,66 29.183,69 1.708.221,39

13.628,34 29.930,46 40.379,00

Santa Ernestina acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível 
médio estadual, em 2014. 
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 11,39 MWh para 
12,07 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 2,05 MWh para 2,24 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.435 
para R$ 1.664;

• O valor adicionado fiscal per capita decresceu de R$ 7.615 
para R$ 6.157.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) decresceu 

de 6,62 para 5,78;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

8,75 para 9,17;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,84 para 1,38;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 12,47 para 17,37.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Santa Lúcia classificou-se no 
Grupo 4, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e com 
deficiência em um dos indicadores sociais (longevidade ou escolaridade).

SAntA lÚCIA

Em Santa Lúcia, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de riqueza, seu escore perma-
neceu abaixo da média do Estado, em 2014.

O indicador agregado de longevidade do município registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.
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População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos variou 

de 100,0% para 86,3%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, decresceu de 38,0% para 
31,0%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, reduziu-se de 12,5% para 9,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se de 14,1% para 15,6%.

Síntese
Na esfera do IPRS, o município registrou avanços no indicador de riqueza, manteve estável seu escore de lon-
gevidade e decresceu o de escolaridade. Quanto aos indicadores sociais, o escore de longevidade manteve-se 
acima da média do Estado, e o de escolaridade permaneceu abaixo da média estadual, em 2014.

Santa lúcia RA Central estado

8.381 983.090 42.673.386

1.822 182.042 8.528.802

5.655 661.655 28.659.164

904 139.393 5.485.420

54,41 88,62 171,92

94,95 95,46 96,21

44,62 47,94 52,10

0,41 0,82 0,87

96,21 29.183,69 1.708.221,39

11.526,89 29.930,46 40.379,00

Santa Lúcia perdeu pontos em seu escore de escolaridade, mantendo o indicador agregado abaixo do patamar 
médio do Estado nesta dimensão, em 2014.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comércio, 

na agricultura e nos serviços aumentou de 6,96 MWh para 
11,17 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,36 MWh para 2,37 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.684 
para R$ 1.718;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 12.745 para 
R$ 11.698.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) diminuiu 

de 9,10 para 7,61;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 11,64 para 8,85;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 1,52 para 1,63;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 15,86 para 15,06.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Santa Rita do Passa Quatro clas-
sificou-se no Grupo 3, que agrega os municípios com baixos níveis de 
riqueza e bons indicadores de longevidade e escolaridade.

SAntA RItA DO 
PASSA QuAtRO

Em Santa Rita do Passa Quatro, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito 
de ter somado pontos em seu escore de riqueza no período.

O município acrescentou pontos no indicador agregado de longevidade e manteve seu escore acima do nível 
médio estadual, em 2014. 



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos variou 

de 100,0% para 88,2%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, manteve-se em 55,8%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, decresceu de 28,7% para 
28,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 19,4% para 17,4%.

Síntese
Na esfera do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores agregados de riqueza e longevidade, em 
oposição à queda do indicador de escolaridade. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de lon-
gevidade e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

Santa Rita do 
Passa Quatro

RA Central estado

26.448 983.090 42.673.386

4.333 182.042 8.528.802

16.859 661.655 28.659.164

5.256 139.393 5.485.420

35,07 88,62 171,92

90,60 95,46 96,21

40,87 47,94 52,10

-0,03 0,82 0,87

543,88 29.183,69 1.708.221,39

20.558,65 29.930,46 40.379,00

Em Santa Rita do Passa Quatro, mesmo com a redução de pontos em seu escore, o indicador agregado de esco-
laridade manteve-se acima do nível médio estadual, em 2014. 
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 17,83 MWh para 
20,29 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,20 MWh para 2,29 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 2.467 para R$ 2.647;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 19.368 para 
R$ 20.027.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) variou 

de 9,97 para 10,45;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

14,16 para 13,98;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,29 para 1,32;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 15,33 para 15,18.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, São Carlos classificou-se no 
Grupo 1, que engloba os municípios com bons indicadores de riqueza, 
longevidade e escolaridade.

SãO CARlOS

Em São Carlos, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de riqueza, seu escore perma-
neceu abaixo da média do Estado, em 2014.

O indicador agregado de longevidade do município ficou estabilizado, mantendo-se na média estadual, em 2014.



173

I
P
R
S 

RA
 C

entral

Riqueza

3
GRUPO

Longevidade
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos variou 

de 98,7% para 91,4%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 50,4% para 
61,8%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, variou de 26,2% para 29,1%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 16,7% para 12,8%.

Síntese
No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, 
mantendo estável seu escore de longevidade. Em termos de indicadores sociais, o escore de longevidade 
conservou-se igual à média estadual, e o de escolaridade manteve-se superior ao nível médio do Estado.

São Carlos RA Central estado

230.890 983.090 42.673.386

41.592 182.042 8.528.802

156.448 661.655 28.659.164

32.850 139.393 5.485.420

203,01 88,62 171,92

96,00 95,46 96,21

49,59 47,94 52,10

1,02 0,82 0,87

8.903,09 29.183,69 1.708.221,39

38.953,64 29.930,46 40.379,00

São Carlos acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível médio 
estadual, em 2014. 
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 8,63 MWh para 
9,59 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,08 MWh para 2,16 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.106 
para R$ 1.192;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 9.999 para 
R$ 9.439.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) cresceu 

de 5,22 para 7,25;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

12,09 para 12,61;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 1,10 para 1,46;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 22,73 para 22,31.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Tabatinga classificou-se no Gru-
po 3, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e bons 
indicadores de longevidade e escolaridade.

tAbAtIngA

Em Tabatinga, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de riqueza, seu escore permaneceu 
abaixo da média do Estado, em 2014.

Em consequência da redução do seu escore, o indicador agregado de longevidade do município situou-se abaixo 
da média estadual, em 2014.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos cresceu 

de 96,9% para 99,2%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 38,8% para 
46,4%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, reduziu-se de 24,0% para 18,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 8,4% para 8,1%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanço no indicador de riqueza, manteve estável seu escore de 
escolaridade e decresceu o de longevidade. Relativamente aos indicadores sociais, o escore de longevidade 
ficou abaixo do nível médio estadual, enquanto o de escolaridade permaneceu acima da média do Estado, 
em 2014.

tabatinga RA Central estado

15.178 983.090 42.673.386

3.042 182.042 8.528.802

10.217 661.655 28.659.164

1.919 139.393 5.485.420

41,07 88,62 171,92

87,79 95,46 96,21

45,12 47,94 52,10

0,85 0,82 0,87

170,74 29.183,69 1.708.221,39

11.345,71 29.930,46 40.379,00

Em Tabatinga, o indicador agregado de escolaridade registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 12,33 MWh para 
14,09 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 2,21 MWh para 2,33 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.506 
para R$ 1.624;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 10.137 para 
R$ 10.092.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) aumen-

tou de 9,53 para 11,21;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) cresceu de 

13,14 para 14,19;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 1,19 para 1,33;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 17,24 para 16,13.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Taquaritinga classificou-se no 
Grupo 3, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e 
bons indicadores de longevidade e escolaridade.

tAQuARItIngA

Em Taquaritinga, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito de ter somado 
pontos em seu escore de riqueza no período.

Em consequência da redução do seu escore, o indicador agregado de longevidade do município situou-se abaixo 
da média estadual, em 2014.



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos variou 

de 95,9% para 93,7%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, reduziu-se de 50,2% para 
46,4%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, diminuiu de 23,6% para 21,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 10,2% para 8,8%.

Síntese
No âmbito do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de longevidade e escolaridade decrescen-
tes, em oposição ao melhor desempenho na riqueza. Relativamente aos indicadores sociais, o escore de 
longevidade ficou abaixo do nível médio estadual, enquanto o de escolaridade permaneceu acima da média 
do Estado, em 2014.

taquaritinga RA Central estado

54.156 983.090 42.673.386

10.493 182.042 8.528.802

35.487 661.655 28.659.164

8.176 139.393 5.485.420

91,24 88,62 171,92

95,50 95,46 96,21

46,61 47,94 52,10

0,09 0,82 0,87

1.030,62 29.183,69 1.708.221,39

19.046,46 29.930,46 40.379,00

Em Taquaritinga, mesmo com a redução de pontos em seu escore, o indicador agregado de escolaridade manteve-
se acima do nível médio estadual, em 2014. 
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 70,09 MWh para 
66,21 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,94 MWh para 2,15 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.463 
para R$ 1.494;

• O valor adicionado fiscal per capita decresceu de R$ 12.720 
para R$ 9.439.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) manteve-

-se em 0,00;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) manteve-se 

em 0,00;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,53 para 1,01;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 5,85 para 8,62.

Trabiju, que em 2012 pertencia ao Grupo 2, obteve progresso na área 
social e foi classificado em 2014 no Grupo 1, que agrega os municípios 
com bons indicadores de riqueza, longevidade e escolaridade.

tRAbIju

Em Trabiju, observou-se estabilidade no indicador agregado de riqueza, mantendo seu escore abaixo do nível 
médio estadual, em 2014.

O município acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no 
indicador de longevidade, em 2014.



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

Taxa geométrica de crescimento da população3 – 2010/2014 (em % a.a.)

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos 

manteve-se em 100,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 56,0% para 
60,5%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, cresceu de 9,6% para 19,4%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 31,2% para 29,2%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores de longevidade e escolaridade e manteve 
estável seu escore de riqueza. Em relação aos indicadores sociais, o escore de longevidade manteve-se acima 
da média estadual, enquanto o de escolaridade alcançou a média do Estado, em 2014.

trabiju RA Central estado

1.605 983.090 42.673.386

334 182.042 8.528.802

1.043 661.655 28.659.164

228 139.393 5.485.420

25,31 88,62 171,92

92,65 95,46 96,21

48,78 47,94 52,10

0,99 0,82 0,87

34,15 29.183,69 1.708.221,39

21.490,13 29.930,46 40.379,00

Trabiju aumentou o nível de seu indicador sintético de escolaridade e, com isso, atingiu o escore médio do Estado, 
em 2014.




