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 A Fundação Seade, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por meio do Insti-
tuto 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 
desenvolvimento 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 caracterizar 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 manuten-
ção 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 Assembleia Legislativa e da Fundação Seade para os cidadãos do Estado de São Paulo.

Dalmo Nogueira Filho
Diretor Executivo da Fundação Seade



 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.



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 administrativos, 
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 acompanhar 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.
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Características da região

A Região Administrativa de Barretos foi criada em 1983, pelo Decreto n. 20.530, 
de 10 de fevereiro e teve sua atual configuração definida pelo Decreto n. 32.141, 
de 14 de agosto de 1990. Formada por 19 municípios, está localizada na porção 
norte do Estado, ocupando uma área de 8.343,4 km2, que corresponde a 3,4% do 
território paulista.

Em 2014, a RA de Barretos possuía 427,1 mil habitantes (1,0% do total do 
Estado), com uma parcela de 66,5% em idade potencialmente produtiva (entre 15 
e 59 anos). Trata-se de uma região com pequena densidade demográfica, com 51,2 
habitantes por km2, e com grau de urbanização menor do que a média do Estado 
(95,07% contra 96,21%). Pouco menos de 60% de sua população concentra-se em 
três municípios acima dos 50 mil habitantes cada: Bebedouro, Olímpia e Barretos, 
com destaque para o município-sede, que reúne 26,9% da população regional.

IPRS

Nesta edição, a Região Administrativa de Barretos exibe níveis de riqueza e longevi-
dade inferiores aos índices estaduais e o de escolaridade superior ao do Estado. De 
acordo com o ranking de cada componente do indicador sintético, a região ocupa 
a 7a colocação em riqueza, a 13a em longevidade e a 9a em escolaridade, entre as 
16 RAs do Estado, sendo que nessa última dimensão do IPRS a região piorou sua 
posição em relação à edição anterior, enquanto nas 
duas primeiras não houve alterações.

Na comparação com a edição anterior, houve 
alteração na classificação dos municípios da RA nos 
cinco grupos, embora o município-sede de Barretos e 
dois outros que estavam no Grupo 2, caracterizado por 
índice de riqueza alto mas pelo menos um dos indica-
dores sociais insatisfatório, continuem pertencendo a 
ele. Esse grupo passou a ter quatro municípios, tendo 
recebido um oriundo do Grupo 3, que, por sua vez, 
foi formado por dois que permaneceram no mesmo 

Indicadores
RA de  

Barretos

População total  
(em mil hab.) 427,1 

Densidade demográfica (hab./km2) 51,20 

Taxa de urbanização (%) 95,07 

Taxa de crescimento anual  
da população (%) 2010/2014 0,46 

População com menos de 15 anos (%) 18,65 

População com 60 anos ou mais (%) 14,80 

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

RA DE BARREtOS

Ranking

7a

Riqueza

13a

Longevidade

9a

Escolaridade
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Fonte: Fundação Seade.

Distribuição dos municípios, por grupos do IPRS
2014

Estado de São Paulo

Grupo 1

Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

Grupo 5

14%

32%
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12%

29%

RA de Barretos

21%

21%

16%

37%

5%

conjunto, mais um proveniente do Grupo 5. No Grupo 4, foram classificadas sete 
cidades, uma a mais do que em 2012, sendo que, além das cinco que permanece-
ram, o grupo agregou Taiaçu, procedente do Grupo 3 e Viradouro, a qual, trocou 
de posição com Guaraci, que passou a ser a única localidade a compor o Grupo 5, 
caracterizado por ter os municípios mais desfavorecidos em todas as dimensões do 
IPRS. Completando o quadro, o Grupo 1 passou a agregar quatro cidades, duas a 
mais do que em 2012, sendo que duas delas permaneceram no grupo e outras duas 
vieram do Grupo 2.

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. Isto significa que as ca-
tegorias baixa, média e alta em que são classificados os municípios nas dimensões – e 
que conjuntamente definem seus grupos –, são estabelecidas a partir da comparação 
entre as localidades em cada período analisado. Por conseguinte, alterações ocorridas 
nos indicadores de um município somente resultarão em mudança de categoria se 
forem significativamente diferentes das observadas nos demais.

No que diz respeito à distribuição da população entre os grupos do IPRS, os 
dados revelaram que um pouco mais da metade (54,2%) dos habitantes da RA 
residiam nos quatro municípios classificados no Grupo 2, entre os quais Barretos, 
com 114,7 mil habitantes (26,9% da população da região) e Bebedouro com 74,8 
mil habitantes, que juntos totalizavam um pouco mais de 44% da população 
regional. Os quatro municípios do Grupo 1 abrigavam 19,2% dos residentes da 
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RA, destacando-se Olímpia, com 51,1 mil pessoas, o terceiro mais populoso da 

região. No Grupo 3, encontravam-se três municípios, que totalizaram 7,4% da 

população da RA de Barretos, enquanto os sete municípos do Grupo 4 abriga-

ram 16,7%. Já o Grupo 5, formado por apenas um município, abrigava 2,4% da 

população regional.

Em comparação com o total do Estado, a distribuição dos municípios da RA 

pelos grupos do IPRS apresentou diferenças relevantes, destacando-se a participação 

de 15,8% do Grupo 3 na RA, contra 32,4% no Estado; e a de 21,1% do Grupo 2, 

frente aos 11,5% verificados no Estado. No Grupo 1, a RA tem 21,1% dos municí-

pios, enquanto o Estado tem 14,4%; no Grupo 4 são 36,8%, contra 29,1%; e, por 

fim, 5,3% no Grupo 5, para 12,6% no Estado.

Riqueza

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

de crescimento percebida desde 2008 e aumentou dois pontos – movimento superior 

ao registrado pelo Estado – passando de 41 para 43 pontos entre 2012 e 2014. Con-

tinua, assim, abaixo da média estadual (47), mantendo-se na 7a posição no ranking 

dessa dimensão entre as RAs.

No biênio 2012-2014, três componentes do indicador de riqueza municipal da 

RA apresentaram crescimento e o outro apenas variou positivamente. Houve variação 

de 1,8% no valor adicionado fiscal per capita na região, enquanto no Estado verificou-

-se uma variação ainda menor (0,6%). O rendimento médio 

do emprego formal aumentou 8,3%, acima do crescimento 

da média do Estado (5,8%). O consumo anual de energia 

elétrica no comércio, na agricultura e nos serviços cresceu 

18,9%, ante o movimento de 10,6% na média estadual, e 

o consumo anual de energia elétrica residencial por ligação 

cresceu 8,0%, enquanto no Estado registrou-se variação de 

-1,5%.

Os municípios de Colômbia (50) e Guaíra (49) man-

tiveram-se acima da média estadual e ainda ampliaram 

essa superioridade, pois tiveram acréscimo de dois pontos 

no período. Cabe destacar que outros treze municípios, 

mesmo mantendo seu escore abaixo da média estadual, 

registraram crescimento no indicador acima do registrado 

no total do Estado.
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Fonte: Fundação Seade.

RA de Barretos Estado de São Paulo
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Fonte: Fundação Seade.

Indicador de Longevidade
Municípios da Região – 2014 
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Longevidade

Em 2014, o indicador agregado de longevidade da Região 
Administrativa de Barretos diminuiu um ponto em com-
paração com o período anterior e chegou a 67 pontos, 
aumentando a distância em relação à média estadual (70). 

Ainda assim, manteve-se na 13a posição no ranking dessa 
dimensão entre as RAs.

Essa pequena diminuição é explicada pelo compor-
tamento de três dos quatro componentes dessa dimensão 
do IPRS. Em relação à edição anterior, a região apresentou 
crescimento na taxa de mortalidade infantil – que passou de 
10,4 para 11,4 óbitos por mil nascidos vivos –, e variação 
na taxa de mortalidade perinatal (de 14,9 para 15,4 óbitos 
por mil nascidos) e na taxa de mortalidade de pessoas de 
15 a 39 anos (1,36 para 1,41 óbitos por mil pessoas nessa 
faixa etária). Já a taxa de mortalidade de pessoas de 60 a 69 
anos apresentou diminuição de 18,0 para 17,0 óbitos por 
mil pessoas na faixa etária. Com esses resultados, a RA teve 
suas taxas em patamares mais elevados do que as exibidas 
pelo Estado, com exceção da infantil, que ficou próxima à 
média estadual.

Longevidade
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Verificou-se melhora no indicador agregado de longevidade em sete dos 19 

municípios, com destaque para: Pirangi, que aumentou sete pontos e alcançou 

escore 76, tornando-se o 7o melhor município da região nesse quesito; Embaúba 

(71); Viradouro (69) e Colômbia (68), que tiveram aumento de seis pontos, e Cajobi 

(59) e Taiaçu (74), com aumento de quatro pontos. Por outro lado, Olímpia, que 

perdeu cinco pontos, Colina com menos três pontos, Altair, Bebedouro e Guaraci, 

com menos dois pontos e Vista Alegre do Alto com um ponto a menos em relação 

à edição anterior, tiveram os piores desempenhos. Já Severínia (74), Guaíra (66), 

Barretos (65), Jaborandi (64), Terra Roxa (59) e Taiúva (55) mantiveram os mesmos 

escores do período anterior.
Os municípios de Pirangi (76), Taiaçu (74), Severínia (74), Altair (72) e Olímpia 

(72) ocuparam as melhores colocações da região nesse indicador. No outro extremo, 
encontravam-se Taiúva, Cajobi e Terra Roxa com indicadores abaixo dos 60 pontos.

Escolaridade

Entre 2012 e 2014, o indicador agregado de escolaridade da RA permaneceu inalte-
rado em 57 pontos, ficando mais uma vez acima da média do Estado, que subiu de 
52 para 54 pontos nesse período.

A maioria dos municípios da região (11 dos 19) mostrou progresso nessa 
dimensão, com destaque para Taiúva e Embaúba, que registraram crescimento, 
respectivamente, de dez e nove pontos. Os municípios de Cajobi (70) e Taiúva (66) 
obtiveram a maior pontuação em escolaridade. Altair e Severínia, com escore igual 
a 40 e 47, respectivamente, apresentaram os piores índices 
da região.

Quanto à distribuição dos municípios nas classes 
dessa dimensão, verifica-se que é maior a proporção dos 
que foram classificados na categoria de alta escolaridade 
(42,1%), seguido dos de média escolaridade (31,6%) e de 
baixa escolaridade (26,3%). No entanto, ao considerar a 
população da região, observa-se uma situação diferente, 
pois 12,7% das pessoas residem em municípios considerados 
como de escolaridade baixa, 53,9% em cidades com escore 
médio e 33,4% de alta escolaridade. No período, a região 
manteve-se estável nos quatro componentes da dimensão 
escolaridade do IPRS.

No que tange à cobertura pré-escolar, em 2014, a RA 
de Barretos registrou taxa de atendimento às crianças de  

Escolaridade
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Fonte: Fundação Seade.
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Municípios da Região – 2014 

4 e 5 anos de 90,9%, ainda inferior à do Estado (92,2%). No entanto, cabe ressaltar 
que a variação negativa desse indicador na região foi menor do que a ocorrida na 
média estadual (3,0% e 4,7% respectivamente).

O destaque positivo foi o município de Pirangi, que manteve 100% de atendi-
mento, sendo acompanhado por Colômbia, Taiúva e Vista Alegre do Alto que também 
atingiram o nível máximo de atendimento desse serviço em 2014. Além desses, vale 
ressaltar Embaúba, que melhorou sua taxa em mais de 10,0 pontos porcentuais. Por 
outro lado, oito municípios não atingiram o nível de atendimento da média estadual, 
entre eles, Severínia, que mostrou taxa de cobertura abaixo de 80,0%.

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

Tais indicadores mostraram que a RA exibiu variação de 0,4 pontos porcentuais 
para os anos iniciais e, com isso, chegou a 51,5%, permanecendo acima do patamar 
médio estadual (50,9%). O município de Cajobi obteve tanto o melhor desempenho 
(75,6%), quanto o maior acréscimo relativo em relação à edição anterior (19,4 pontos 
porcentuais). Destacam-se ainda os municípios de Colina, Guaraci e Jaborandi que 
mostraram os acréscimos mais significativos em relação à edição anterior. A posição 
de pior rendimento foi ocupada por Altair, com apenas 20,0%.
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Já para os alunos do 9o ano houve variação de dois pontos porcentuais no 
indicador da região (22,0%), mantendo-se acima do nível registrado na média do 
Estado (20,2%). No período, 11 municípios registraram rendimento acima da média 
estadual, sendo Taiúva, com 34,2%, o de melhor desempenho regional. Em contraste, 
Altair ficou com a pior medida desse indicador, com somente 10,5%.

Por fim, a taxa de distorção idade-série no ensino médio, que diz respeito ao 
fluxo escolar, foi de 9,8% na RA de Barretos, permanecendo menor do que a do Es-
tado (14,5%), em 2014. Dos dez municípios que apresentaram melhora no indicador, 
ressaltam-se Embaúba e Taiaçu, que mostraram as maiores quedas. Taiaçu (5,2%) 
destacou-se também por possuir a melhor taxa na região, enquanto Colômbia, assim 
como na edição anterior registrou o índice mais elevado (22,5%).

Conclusão

Na presente edição, os indicadores do IPRS mostraram que a Região Administrativa 
de Barretos continua se caracterizando por ocupar posição intermediária entre as 

demais do Estado no que se refere à riqueza e uma das últimas colocações no ranking 
das 16 RAs em longevidade. Já em relação à dimensão escolaridade, a região perdeu 
três posições, passando de 6o para 9o lugar, mesmo exibindo indicador maior do que 
a média do Estado.

Em que pese a região ter obtido pequeno acréscimo no indicador de riqueza, 
este não foi suficiente para permitir um avanço, mantendo-a na 7a posição entre as 
demais regiões do Estado. Todos os componentes dessa dimensão tiveram aumento 
superior à média estadual, com destaque para o consumo anual de energia elétrica 
no comércio, na agricultura e nos serviços, que teve expansão de 18,9%.

Na dimensão longevidade, a elevação da taxa de mortalidade infantil e as va-
riações, ainda que discretas, mas positivas, das taxas de mortalidade perinatal e das 
pessoas de 15 a 39 anos explicam a piora no valor do indicador em relação à edição 
anterior. A queda na taxa de mortalidade das pessoas com 60 a 69 anos não foi su-
ficiente para evitar a diminuição de um ponto no indicador sintético, o que manteve 
a região na 13a posição nessa dimensão, diante das demais regiões do Estado.

O aspecto da escolaridade foi o mais desfavorável entre as dimensões que 
compõem o IPRS, proporcionando a queda de três posições (da 6a para 9a) da RA de 
Barretos no ranking. A piora foi resultado, principalmente, da discreta variação no 
indicador de desempenho dos alunos do 5o ano do ensino fundamental nas avaliações 
de língua portuguesa e matemática da Prova Brasil, enquanto se registrou crescimento 
na média do Estado, assim como da relativa estabilidade na taxa de distorção idade-
-série no ensino médio, que diminuiu no âmbito 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 comércio, 

na agricultura e nos serviços aumentou de 34,42 MWh para 
41,75 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,77 MWh para 1,84 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.750 
para R$ 1.944;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 40.790 para 
R$ 39.902.

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

de 8,65 para 8,90;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

11,49 para 11,83;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 1,18 para 1,37;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 15,87 para 15,63.

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

ALtAIR

Em Altair, 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. 



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 94,6% para 84,8%;
• 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, diminuiu de 39,8% para 
20,0%;

• 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 14,9% para 10,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 9,6% para 9,0%.

Síntese

No âmbito do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de longevidade e escolaridade decrescentes, 
em oposição ao melhor desempenho na riqueza. 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.

Altair RA de Barretos Estado

3.907 427.149 42.673.386

825 79.684 8.528.802

2.615 284.239 28.659.164

467 63.226 5.485.420

12,45 51,20 171,92

81,55 95,07 96,21

46,31 47,55 52,10

0,61 0,46 0,87

95,58 11.806,19 1.708.221,39

24.613,85 27.750,80 40.379,00

Altair 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 21,16 MWh para 
25,59 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 2,46 MWh para 2,68 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.801 para R$ 1.963;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 15.043 para 
R$ 15.159.

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

-se de 10,55 para 11,47;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

15,10 para 15,50;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,52 para 1,55;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 20,89 para 19,50.

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

BARREtOS

Em Barretos, 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.



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.

I
P
R
S 

Escolaridade

Média Estadual

43 51 54 58
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 79,9% para 85,9%;
• 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 52,8% para 
55,5%;

• 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 20,2% para 22,3%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
manteve-se em 9,4%.

Síntese

No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, mantendo 
estável seu escore de 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.

Barretos RA de Barretos Estado

114.701 427.149 42.673.386

21.026 79.684 8.528.802

76.604 284.239 28.659.164

17.071 63.226 5.485.420

73,26 51,20 171,92

96,95 95,07 96,21

49,12 47,55 52,10

0,59 0,46 0,87

3.347,12 11.806,19 1.708.221,39

29.353,79 27.750,80 40.379,00

Barretos 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 18,55 MWh para 
21,42 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,47 MWh para 2,62 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.618 para R$ 1.825;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 15.297 para 
R$ 17.916.

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

de 9,76 para 10,84;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 17,80 para 19,21;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 1,30 para 1,42;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 16,04 para 16,28.

Bebedouro, que em 2012 pertencia ao Grupo 3, foi classificado em 
2014 no Grupo 2, que agrega os municípios bem posicionados na 
dimensão riqueza, mas com deficiência em um dos outros dois indica-
dores que compõem o IPRS, longevidade ou escolaridade.

BEBEDOuRO

Em Bebedouro, 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 perdeu pontos em seu escore de longevidade, mantendo o indicador agregado abaixo do patamar 
médio do Estado nesta dimensão, 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 97,4% para 93,1%;
• 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, aumentou de 46,1% para 
51,8%;

• 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 18,8% para 18,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se de 7,1% para 8,8%.

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.

Bebedouro RA de Barretos Estado

74.769 427.149 42.673.386

13.683 79.684 8.528.802

49.464 284.239 28.659.164

11.622 63.226 5.485.420

109,42 51,20 171,92

95,72 95,07 96,21

45,32 47,55 52,10

-0,09 0,46 0,87

2.331,61 11.806,19 1.708.221,39

31.156,70 27.750,80 40.379,00

Bebedouro acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no 
indicador de escolaridade, 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 12,17 MWh para 
14,77 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,94 MWh para 2,06 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.434 para R$ 1.505;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 9.086 para 
R$ 8.841.

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

de 17,22 para 14,67;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

28,61 para 28,68;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,48 para 0,99;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 14,44 para 14,06.

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

CAjOBI

Em Cajobi, 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 93,0% para 89,9%;
• 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 
75,6%;

• 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 37,6% para 31,1%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
aumentou de 5,6% para 8,5%.

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.

Cajobi RA de Barretos Estado

9.919 427.149 42.673.386

1.751 79.684 8.528.802

6.622 284.239 28.659.164

1.546 63.226 5.485.420

56,07 51,20 171,92

94,17 95,07 96,21

42,28 47,55 52,10

0,40 0,46 0,87

113,11 11.806,19 1.708.221,39

11.449,33 27.750,80 40.379,00

Cajobi acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no indicador 
de escolaridade, 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 17,87 MWh para 
18,99 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 2,21 MWh para 2,36 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.756 
para R$ 1.935;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 35.672 
para R$ 39.037.

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

tou de 12,69 para 13,93;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 

de 11,24 para 15,21;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 0,84 para 0,99;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 18,72 para 15,94.

Colina, 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.

COLINA

Em Colina, 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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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 elevou-

-se de 87,6% para 93,4%;
• 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, cresceu de 32,0% para 
41,6%;

• 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, aumentou de 20,2% para 24,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
cresceu de 12,5% para 14,6%.

Síntese

O município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, em oposição à queda na 
longevidade. Em termos de indicadores sociais, o escore de longevidade não alcançou o nível médio estadual, 
enquanto o de escolaridade alcançou a pontuação média do Estado, em 2014.

Colina RA de Barretos Estado

17.485 427.149 42.673.386

3.300 79.684 8.528.802

11.645 284.239 28.659.164

2.540 63.226 5.485.420

41,38 51,20 171,92

94,35 95,07 96,21

51,04 47,55 52,10

0,17 0,46 0,87

642,07 11.806,19 1.708.221,39

36.784,27 27.750,80 40.379,00

Colina aumentou o nível de seu indicador sintético de escolaridade e, com isso, 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 52,49 MWh para 
77,17 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,24 MWh para 2,36 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.589 para R$ 1.722;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 67.300 para 
R$ 64.284.

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

-se de 12,45 para 6,75;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

12,38 para 12,06;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 2,20 para 1,56;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 23,09 para 23,43.

Colômbia, 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.

COLômBIA

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

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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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 au-

mentou de 96,8% 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 48,2% para 
44,6%;

• 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, cresceu de 26,5% para 29,7%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 21,1% para 22,5%.

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.

Colômbia RA de Barretos Estado

6.019 427.149 42.673.386

1.239 79.684 8.528.802

4.026 284.239 28.659.164

754 63.226 5.485.420

8,25 51,20 171,92

73,43 95,07 96,21

71,74 47,55 52,10

0,10 0,46 0,87

222,51 11.806,19 1.708.221,39

37.011,45 27.750,80 40.379,00

Colômbia acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no in-
dicador de escolaridade, 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 5,38 MWh para 
6,36 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 1,96 MWh para 2,12 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.563 
para R$ 1.629;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 15.447 para 
R$ 15.755.

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

-se de 16,67 para 11,30;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

5,56 para 5,65;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 1,75 para 2,13;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 26,67 para 17,71.

Embaúba, que em 2012 pertencia ao Grupo 5, classificou-se em 2014 
no Grupo 3, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e 
bons indicadores de longevidade e escolaridade. A atual classificação 
deveu-se aos progressos alcançados nas dimensões sociais.

EmBAúBA

Em Embaúba, 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 adicionou pontos em seu escore de longevidade e, em consequência, o indicador agregado situou-se 
acima do nível médio do Estado, 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 elevou-

-se de 77,6% para 96,3%;
• 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, reduziu-se de 51,4% para 
47,0%;

• 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, cresceu de 20,7% para 28,7%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 10,3% para 6,6%.

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.

Embaúba RA de Barretos Estado

2.411 427.149 42.673.386

436 79.684 8.528.802

1.578 284.239 28.659.164

397 63.226 5.485.420

29,00 51,20 171,92

86,69 95,07 96,21

32,36 47,55 52,10

-0,12 0,46 0,87

37,77 11.806,19 1.708.221,39

15.645,64 27.750,80 40.379,00

Embaúba 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 29,44 MWh para 
30,63 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,39 MWh para 2,63 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 2.291 
para R$ 2.303;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 40.596 para 
R$ 45.044.

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

de 10,34 para 9,78;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

15,73 para 15,26;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 1,59 para 1,74;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 18,41 para 17,40.

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

guAíRA

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

Observou-se estabilidade no indicador agregado de longevidade do município e, com isso, seu escore manteve-se 
abaixo 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 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 61,8% para 
58,9%;

• 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, variou de 20,9% para 23,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
aumentou de 11,5% para 13,2%.

Síntese

Na esfera do IPRS, o município registrou avanços no indicador de riqueza, manteve estável seu escore de longe-
vidade 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.

guaíra RA de Barretos Estado

38.135 427.149 42.673.386

7.255 79.684 8.528.802

25.612 284.239 28.659.164

5.268 63.226 5.485.420

30,30 51,20 171,92

96,70 95,07 96,21

45,77 47,55 52,10

0,50 0,46 0,87

1.564,45 11.806,19 1.708.221,39

41.229,33 27.750,80 40.379,00

Em Guaíra, 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 10,86 MWh para 
12,65 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,85 MWh para 1,91 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.937 
para R$ 2.258;

• O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 20.731 
para R$ 24.384.

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

-se de 7,58 para 13,59;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 

de 12,56 para 13,55;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 2,03 para 1,47;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 20,19 para 20,89.

Guaraci, que em 2012 pertencia ao Grupo 4, foi classificado em 2014 
no Grupo 5, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e 
indicadores de longevidade e escolaridade insatisfatórios.

guARACI

Em Guaraci, 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 perdeu pontos em seu escore de longevidade, mantendo o indicador agregado abaixo do patamar 
médio do Estado nesta dimensão, 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 85,2%;
• 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 39,8% para 
49,2%;

• 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 11,1% para 15,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 9,6% para 7,1%.

Síntese

O município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, em oposição à queda na 
longevidade. No que se refere a indicadores sociais, os níveis de longevidade e de escolaridade mantiveram-se 
abaixo da média do Estado no período.

guaraci RA de Barretos Estado

10.386 427.149 42.673.386

2.166 79.684 8.528.802

6.798 284.239 28.659.164

1.422 63.226 5.485.420

16,19 51,20 171,92

91,09 95,07 96,21

43,07 47,55 52,10

1,04 0,46 0,87

223,78 11.806,19 1.708.221,39

21.771,08 27.750,80 40.379,00

Em Guaraci, 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 13,69 MWh para 
17,46 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 1,97 MWh para 2,15 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.497 
para R$ 1.474;

• O valor adicionado fiscal per capita reduziu-se de R$ 21.250 
para R$ 17.433.

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

tou de 12,74 para 14,95;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

15,85 para 16,50;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,34 para 0,86;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 22,49 para 21,96.

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

jABORANDI

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

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

-se de 91,8% para 95,8%;
• 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, elevou-se de 42,3% para 
57,4%;

• 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 23,6% para 18,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 12,1% para 11,0%.

Síntese

No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, mantendo 
estável seu escore de 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.

jaborandi RA de Barretos Estado

6.633 427.149 42.673.386

1.302 79.684 8.528.802

4.369 284.239 28.659.164

962 63.226 5.485.420

24,26 51,20 171,92

94,20 95,07 96,21

30,36 47,55 52,10

0,16 0,46 0,87

115,04 11.806,19 1.708.221,39

17.369,14 27.750,80 40.379,00

Jaborandi 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 14,99 MWh para 
16,42 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 2,35 MWh para 2,54 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.487 
para R$ 1.770;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 16.148 para 
R$ 14.937.

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

de 11,53 para 9,92;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 

de 15,74 para 14,03;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 0,97 para 1,29;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 17,90 para 16,79.

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

mONtE AzuL 
PAuLIStA

Em Monte Azul Paulista, 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 adicionou um ponto no indicador agregado de longevidade e, em consequência, nivelou-se à média 
estadual no período.
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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.

I
P
R
S 

Escolaridade 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 89,5%;
• 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, diminuiu de 64,8% para 
57,1%;

• 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 21,9% para 26,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
cresceu de 12,0% para 13,2%.

Síntese

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

monte Azul 
Paulista

RA de Barretos Estado

18.630 427.149 42.673.386

3.360 79.684 8.528.802

12.390 284.239 28.659.164

2.880 63.226 5.485.420

70,72 51,20 171,92

94,46 95,07 96,21

47,12 47,55 52,10

-0,41 0,46 0,87

415,14 11.806,19 1.708.221,39

22.193,98 27.750,80 40.379,00

Em Monte Azul Paulista, 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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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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Escolaridade
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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 16,81 MWh para 
21,36 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,31 MWh para 2,56 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.877 para R$ 2.050;

• O valor adicionado fiscal per capita decresceu de R$ 21.396 
para R$ 17.268.

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

de 6,60 para 9,95;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 10,58 para 13,82;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 0,95 para 1,18;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 14,36 para 14,18.

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

OLímPIA

Em Olímpia, 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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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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Média Estadual
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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 94,8% para 95,8%;
• 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 59,7% para 
60,1%;

• 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, aumentou de 16,9% para 23,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 8,6% para 6,8%.

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 permaneceram 
acima da média do Estado, em 2014.

Olímpia RA de Barretos Estado

51.092 427.149 42.673.386

9.500 79.684 8.528.802

33.427 284.239 28.659.164

8.165 63.226 5.485.420

63,65 51,20 171,92

94,93 95,07 96,21

49,31 47,55 52,10

0,55 0,46 0,87

1.478,18 11.806,19 1.708.221,39

29.090,53 27.750,80 40.379,00

Olímpia 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 9,67 MWh para 
10,69 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,31 MWh para 2,44 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.455 
para R$ 1.526;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 14.496 para 
R$ 12.704.

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

de 9,09 para 9,23;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 12,08 para 3,08;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,75 para 1,83;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 17,56 para 16,99.

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

PIRANgI

Em Pirangi, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de riqueza, seu escore permaneceu 
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.



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, cresceu de 34,2% para 
39,6%;

• 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, decresceu de 21,2% para 18,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 8,4% para 5,5%.

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.

Pirangi RA de Barretos Estado

10.718 427.149 42.673.386

1.765 79.684 8.528.802

7.097 284.239 28.659.164

1.856 63.226 5.485.420

49,74 51,20 171,92

90,69 95,07 96,21

42,87 47,55 52,10

0,23 0,46 0,87

191,95 11.806,19 1.708.221,39

17.948,94 27.750,80 40.379,00

Pirangi acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no indicador 
de escolaridade, 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 10,71 MWh para 
13,73 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,93 MWh para 2,09 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.811 
para R$ 1.886;

• O valor adicionado fiscal per capita diminuiu de R$ 16.279 
para R$ 13.254.

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

-se de 7,84 para 9,15;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

7,81 para 7,60;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,39 para 1,42;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 18,15 para 18,48.

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

SEvERíNIA

Em Severínia, 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 de longevidade do município registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.
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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 dimi-

nuiu de 100,0% para 79,9%;
• 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 30,9% para 
33,0%;

• 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 20,9% para 19,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 16,1% para 12,5%.

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.

Severínia RA de Barretos Estado

16.164 427.149 42.673.386

3.401 79.684 8.528.802

11.016 284.239 28.659.164

1.747 63.226 5.485.420

115,10 51,20 171,92

96,08 95,07 96,21

49,86 47,55 52,10

1,08 0,46 0,87

254,98 11.806,19 1.708.221,39

15.945,23 27.750,80 40.379,00

Severínia 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 comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 9,86 MWh para 
10,41 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,02 MWh para 2,12 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.438 
para R$ 1.522;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 7.639 para 
R$ 7.934.

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

de 6,61 para 8,51;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

10,94 para 10,53;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,95 para 1,52;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 17,86 para 12,40.

Taiaçu, 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).

tAIAçu

Em Taiaçu, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de riqueza, seu escore permaneceu 
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.



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 88,3%;
• 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 94,4% para 
40,4%;

• 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 10,7% para 15,7%;

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

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 não alcançou o nível médio do Estado, em 2014.

taiaçu RA de Barretos Estado

5.953 427.149 42.673.386

1.120 79.684 8.528.802

3.905 284.239 28.659.164

928 63.226 5.485.420

55,82 51,20 171,92

91,80 95,07 96,21

49,75 47,55 52,10

0,26 0,46 0,87

65,32 11.806,19 1.708.221,39

11.002,37 27.750,80 40.379,00

Em Taiaçu, 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 9,50 MWh para 
10,61 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 2,11 MWh para 2,29 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.513 
para R$ 1.636;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 11.379 para 
R$ 11.705.

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

-se de 26,11 para 28,06;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

28,42 para 27,78;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 0,64 para 0,69;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 13,41 para 11,49.

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

tAIúvA

Em Taiúva, 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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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.

I
P
R
S 

Escolaridade 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 86,4% 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, variou de 48,4% para 
50,0%;

• 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, cresceu de 22,9% para 34,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 8,4% para 7,1%.

Síntese

No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, mantendo 
estável seu escore de 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.

taiúva RA de Barretos Estado

6.371 427.149 42.673.386

891 79.684 8.528.802

4.461 284.239 28.659.164

1.019 63.226 5.485.420

48,10 51,20 171,92

92,47 95,07 96,21

42,91 47,55 52,10

4,00 0,46 0,87

78,85 11.806,19 1.708.221,39

12.331,13 27.750,80 40.379,00

Taiúva 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 comércio, 

na agricultura e nos serviços elevou-se de 10,01 MWh para 
12,04 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,97 MWh para 2,17 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.375 
para R$ 1.478;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 13.915 para 
R$ 11.844.

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

-se de 13,84 para 18,18;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

21,12 para 21,79;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,52 para 1,51;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 20,07 para 15,54.

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

tERRA ROxA

Em Terra Roxa, 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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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 87,1%;
• 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, variou de 52,5% para 
52,8%;

• 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 24,0% para 25,3%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 11,3% para 9,3%.

Síntese

Na esfera do IPRS, o município registrou avanços no indicador de riqueza, manteve estável seu escore de longe-
vidade 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.

terra Roxa RA de Barretos Estado

8.754 427.149 42.673.386

1.783 79.684 8.528.802

5.769 284.239 28.659.164

1.202 63.226 5.485.420

39,51 51,20 171,92

95,78 95,07 96,21

45,51 47,55 52,10

0,74 0,46 0,87

108,81 11.806,19 1.708.221,39

12.521,55 27.750,80 40.379,00

Em Terra Roxa, 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 variou de 10,52 MWh para 
11,15 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 2,23 MWh para 2,34 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.226 para R$ 1.450;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 9.460 para 
R$ 8.555.

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

de 16,37 para 15,01;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 

de 18,89 para 13,55;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,32 para 1,17;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 15,63 para 14,36.

Viradouro, que em 2012 pertencia ao Grupo 5, registrou avanço na 
área social e foi classificado em 2014 no Grupo 4, que agrega os 
municípios com baixos níveis de riqueza e com deficiência em um dos 
indicadores sociais (longevidade ou escolaridade).

vIRADOuRO

Em Viradouro, 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 100,0% para 96,0%;
• 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 38,6% para 
32,6%;

• 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 18,4% para 19,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
manteve-se em 10,2%.

Síntese

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

viradouro RA de Barretos Estado

17.739 427.149 42.673.386

3.495 79.684 8.528.802

11.741 284.239 28.659.164

2.503 63.226 5.485.420

81,47 51,20 171,92

97,07 95,07 96,21

53,56 47,55 52,10

0,65 0,46 0,87

244,79 11.806,19 1.708.221,39

13.889,50 27.750,80 40.379,00

Em Viradouro, 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 cresceu de 16,80 MWh para 
19,90 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 2,45 MWh para 2,65 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal reduziu-se de 
R$ 2.486 para R$ 1.892;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 41.697 para 
R$ 49.521.

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

tou de 10,00 para 11,61;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) manteve-se 

em 18,09;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 1,03 para 1,31;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 13,15 para 10,37.

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

vIStA ALEgRE 
DO ALtO

Vista Alegre do Alto teve o indicador agregado de riqueza estabilizado, entretanto, em 2014, seu escore ficou 
abaixo da média estadual nesta dimensão.

O município reduziu um ponto no seu indicador agregado de longevidade e, com isso, não atingiu o escore médio 
do Estado, 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 99,4% 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, diminuiu de 68,6% para 
56,7%;

• 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, aumentou de 20,8% para 28,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se de 12,6% para 15,7%.

Síntese

Na esfera do IPRS, o município recuou nos indicadores de longevidade e escolaridade e manteve estável seu 
escore de riqueza no período. Em relação aos indicadores sociais, o escore de longevidade situou-se abaixo 
do nível médio do Estado, enquanto o de escolaridade manteve-se acima do nível médio estadual, em 2014.

vista Alegre 
do Alto

RA de Barretos Estado

7.363 427.149 42.673.386

1.386 79.684 8.528.802

5.100 284.239 28.659.164

877 63.226 5.485.420

77,52 51,20 171,92

93,48 95,07 96,21

40,39 47,55 52,10

1,77 0,46 0,87

275,14 11.806,19 1.708.221,39

38.024,20 27.750,80 40.379,00

Em Vista Alegre do Alto, o indicador agregado de escolaridade manteve-se acima do nível médio estadual, embora 
seu escore tenha diminuído um ponto, em 2014.






