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

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.
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Região Administrativa de

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 Campinas foi criada pelo Decreto n. 52.576, de 12 de 

dezembro de 1970, e teve sua atual configuração definida pelo Decreto n. 26.581, 

de 05 de janeiro de 1987.

Formada por 90 municípios, a RA de Campinas localiza-se na porção centro/

leste do Estado e ocupa uma área de 27.094,36 km², correspondente a 10,9% do 

território paulista.

Em 2014, a RA possuía 6,5 milhões de habitantes (15,3% do total do Esta-

do), com uma parcela de 67,8% em idade potencialmente produtiva (entre 15 e 

59 anos). Trata-se da 2a região mais densamente povoada do Estado, com 241,69 

habitantes por km², sendo que cerca de 66,3% da população concentrava-se em 

17 cidades com mais de 100 mil habitantes. O município de Campinas configura-

-se como polo dessa região, onde residiam 1,1 milhão de pessoas, o equivalente 

a 17,2% da população regional. O grau de urbanização da região atingia 95,4%, 

em 2014, índice abaixo da média estadual (96,2%).

IPRS

Nesta edição do IPRS, a RA de Campinas exibe nível de riqueza igual à média estadual 

e indicadores sociais de longevidade e educação em patamares superiores aos veri-

ficados para o Estado e a maior parte das regiões. De 

acordo com o ranking de cada dimensão do indicador 

sintético, entre as 16 regiões administrativas (RAs) do 

Estado, a de Campinas ocupa a 3a posição em riqueza, 

a 2a em longevidade e a 4a em escolaridade.

A classificação dos 90 municípios da RA nos cin-

co grupos do IPRS mostra concentração no Grupo 1, 

com 37 municípios, caracterizados por índice elevado 

de riqueza e bons níveis nos indicadores sociais (lon-

gevidade e escolaridade em patamar médio ou alto).  

No Grupo 2, de alta riqueza e nível baixo em pelo 

Indicadores
RA de 

Campinas

População total  
(em mil hab.) 6.548,4

Densidade demográfica (hab./km2) 241,69

Taxa de urbanização (%) 95,40

Taxa de crescimento anual  
da população (%) 2010/2014 1,21

População com menos de 15 anos (%) 19,07

População com 60 anos ou mais (%) 13,10

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

RA DE CAmPINAS

Ranking
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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%

13%

12%

29%

RA de Campinas

41%

5%
30%

16%

8%

menos uma das demais dimensões, enquadram-se cinco municípios. Já no Grupo 

3, que engloba as localidades que, mesmo não apresentando índice de riqueza 

elevado, exibem indicadores sociais satisfatórios, encontram-se 27 municípios. Entre 

os demais, 14 estão no Grupo 4, com baixa riqueza e indicadores de escolaridade 

e/ou longevidade em níveis intermediários, e sete no Grupo 5, com baixo desem-

penho em todas as dimensões do IPRS.

Note-se, entretanto, que o IPRS é um indicador relativo, ou seja, seus parâ-

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

que as categorias baixa, média e alta em que se classificam os municípios nas di-

mensões – e que conjuntamente definem seus grupos – são estabelecidas a partir 

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

ocorridas nos indicadores de um município somente resultarão em mudança de 

categoria se forem significativamente diferentes daquelas verificadas nas demais 

localidades.

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

dados revelam que 78,1% dos habitantes da RA concentram-se em municípios do 

Grupo 1, no qual se insere o município de Campinas, que responde por 17,2% da 

população da região. Destaca-se também o Grupo 3, com uma parcela de 13,7% 

da população regional. Os municípios dos Grupos 4 e 5 abrigam, respectivamente, 

5,5% e 1,8% da população, enquanto o Grupo 2 responde por apenas 1,0%.

A distribuição dos municípios da RA de Campinas pelos grupos do IPRS 

apresenta diferenças importantes em relação ao observado para o total do Estado: 

participação de 41,1% do Grupo 1, contra 14,4% no Estado; 5,6% do Grupo 2, 

contra 11,5% no âmbito estadual; e 15,6% no Grupo 4, diante dos 29,1% do 

total de municípios paulistas classificados neste conjunto.

Riqueza

O indicador agregado de riqueza da RA de Campinas registrou aumento de dois 

pontos no seu escore desde a última edição do IPRS, alcançando o mesmo valor da 

média estadual, que passou de 46 para 47 no período. Dos 90 municípios da região, 

78 acusaram crescimento no indicador. No entanto, Cordeirópolis, Engenheiro 

Coelho e Tuiuti apresentaram retração e nove outros mu-

nicípios mantiveram estável o indicador de riqueza. Como 

resultado desses movimentos, a RA de Campinas passou a 

contar com 15 municípios com níveis de riqueza acima da 

média estadual.

Entre 2012 e 2014, dois dos quatro componentes do 

indicador de riqueza municipal da RA de Campinas sofreram 

pequenas variações: o consumo anual de energia elétrica no 

comércio, na agricultura e nos serviços variou em 12,6%, 

acima da média estadual (10,6%); e o consumo anual de 

energia residencial por ligação variou 2,8% (-1,5% para o 

Estado). Já o valor adicionado fiscal per capita na região 

cresceu 6,8%, contra 0,6% no Estado, e o rendimento 

médio do emprego formal elevou-se em 5,0%, um pouco 

abaixo da média estadual (5,8%).

Longevidade

Entre 2012 e 2014, a RA de Campinas não teve alteração no indicador agregado de 

longevidade, estimado em 72 pontos, ainda acima do escore médio estadual (70). 

Essa estabilidade deveu-se às discretas variações em três dos seus componentes, em 

consonância ao movimento observado no Estado: a taxa de mortalidade perinatal 

ficou estável em 12,4 óbitos por mil nascidos; a taxa de mortalidade infantil oscilou 

de 10,3 para 10,1 óbitos por mil nascidos vivos; e a taxa de mortalidade de 60 a 69 

anos variou de 15,5 para 15,2 óbitos por mil pessoas na faixa etária. Por fim, a taxa 

Riqueza
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Fonte: Fundação Seade.

RA de Campinas Estado de São Paulo
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de mortalidade de 15 a 39 anos teve também uma discre-

ta redução, chegando a 1,21 óbito por mil pessoas nesse 

grupo de idade.

Houve melhora no indicador sintético de longevidade 

em 38 dos 90 municípios da RA, com destaque para Cacon-

de, Capivari, Monte Mor e Pinhalzinho, que somaram seis 

pontos ao indicador. Em oposição, Águas de São Pedro e 

Mococa perderam seis e cinco pontos nesse escore, respec-

tivamente. Destaca-se que mais da metade dos municípios 

da região (56 classificam-se na faixa de longevidade alta. O 

melhor resultado nesse indicador na região continuou com 

Tapiratiba (84 pontos), que manteve sua pontuação no pe-

ríodo, enquanto o município-sede de Campinas conservou 

os 75 pontos registrados em 2012.

Escolaridade

O indicador agregado de escolaridade da RA aumentou três pontos, entre 2012 e 

2014, passando de 58 para 61, e posicionou-se acima da média do Estado (54).

A maioria dos municípios (64) da região avançou nessa dimensão, com destaque 

para Amparo, Pirassununga, Rio Claro e Serra Negra, que adicionaram nove pontos 

ao indicador. Os piores índices da região correspondem a Vargem (37) e Nazaré Pau-

lista (48). Já o município de Monte Alegre do Sul apresenta a 9a melhor pontuação 

em escolaridade do Estado, sendo o único da RA a figurar entre os dez municípios 

paulistas mais bem posicionados nessa dimensão.

Quanto à distribuição dos municípios da RA nas classes dessa dimensão, 61,1% 

foram classificados na categoria alta, 21,1% na média e 17,8% na baixa escolaridade. 

No entanto, em termos populacionais, a distribuição é relativamente mais favorável, 

pois 61,6%, 34,9% e 3,6% das pessoas residem em municípios de alta, média e 

baixa escolaridade, respectivamente.

No que tange à cobertura pré-escolar, a RA de Campinas registrou, em 2014, 

uma taxa de atendimento às crianças de 4 e 5 anos de 95,2%, acima daquela 

estimada para o Estado (92,2%). Dos 90 municípios da região, 51 atingiram no 

mínimo 95% de cobertura escolar, sendo que 33 deles alcançaram 100%. Por 

outro lado, 24 municípios não chegaram ao nível de atendimento médio estadual. 

A redução da taxa de atendimento na região foi de 3,1 pontos porcentuais no 

período, abaixo da observada para o Estado (4,6 pontos 

porcentuais). As maiores retrações foram observadas em 

Analândia (18,5 pontos porcentuais) e Estiva Gerbi (16,9 

pontos porcentuais).

As medidas de desempenho escolar do IPRS são calcula-

das 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 mate-

mática da Prova Brasil, tanto nos anos iniciais (alunos do 5o 

ano), quanto nos anos finais (alunos do 9o ano).

Entre 2012 e 2014, a RA de Campinas somou 6,8 

pontos porcentuais ao indicador de desempenho escolar 

para os anos iniciais, que atingiu 56,9%, posicionando-se 

acima do patamar médio estadual (50,9%). Os municípios 

de Rio Claro (que teve aumento de 30,6 pontos porcentuais) 

Longevidade

Fonte: Fundação Seade.
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e Pinhalzinho (com ganho de 21,0 pontos porcentuais) mostraram os maiores in-

crementos em relação à edição anterior. A posição de pior rendimento é ocupada 

por Vargem, com apenas 19,5%.

Já para os alunos do 9o ano houve pequena variação no indicador da região 

(acréscimo de 0,9 ponto porcentual), atingindo 25,0% do alunado dos anos finais 

deste ciclo, nível acima do registrado no Estado (20,2%), em 2014. No período, 78 

municípios apresentaram rendimento acima da média estadual, sendo Monte Alegre 

do Sul, com 54,6%, o de melhor desempenho regional. Em contraste, Vargem ficou 

com a pior medida desse indicador (6,4%).

O último componente considerado é a taxa de distorção idade-série no ensino 

médio, referente ao fluxo escolar, que atingiu 12,9% na região, abaixo do valor 

estimado para o Estado (14,5%), em 2014. A maioria dos municípios (61) obteve 

melhora neste indicador, com destaque para Águas da Prata e Analândia, que 

exibiram as maiores reduções na proporção de alunos com atraso escolar. Jundiaí 

destaca-se por possuir a melhor taxa na região (6,9%), enquanto Lindóia registrou 

a mais alta taxa de defasagem escolar (29,6%).

Conclusão

Na presente edição, segundo os indicadores do IPRS, a RA de Campinas apresenta 

altos níveis de riqueza, longevidade e escolaridade, em relação às demais regiões.

O escore na dimensão riqueza ampliou-se e a região permaneceu na  3a posição 

entre as demais RAs. O rendimento médio do emprego formal e o valor adicionado 

fiscal per capita cresceram, no período, sendo que este último elevou-se signitiva-

mente acima do observado no Estado. Os dois outros indicadores – consumo de 

energia elétrica no comércio, agricultura e em serviços, por ligação e consumo de 

energia elétrica residencial, por consumidor – apontaram pequenas variações entre 

2012 e 2014.

Na dimensão longevidade, três componentes ficaram praticamente estáveis 

em relação à edição anterior, ao passo que a taxa de mortalidade adulta registrou 

pequena redução no período. Assim, a RA de Campinas manteve sua posição entre 

as regiões do Estado.

Quanto à escolaridade, a RA de Campinas perdeu uma posição no ranking 

estadual, a despeito do acréscimo de três pontos nesse indicador no período. 

Destacam-se o aumento no indicador de desempenho escolar para os anos iniciais 

do ensino fundamental (6,8 pontos porcentuais) e a redução na taxa de defasagem 

escolar (10,3%). Apesar de manter-se no mesmo patamar da edição anterior, a 

média das proporções de alunos do 9o ano do ensino fundamental da rede pública 

que atingiram pelo menos o nível adequado nas avaliações de língua portuguesa e 

matemática da Prova Brasil (25,0%) situou-se acima daquela estimada para o con-

junto do Estado (20,2%).

Fonte: Fundação Seade.
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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 11,75 MWh para 
14,15 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,92 MWh para 1,98 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 1.538 para R$ 1.776;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 11.433 para 
R$ 12.282.

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

de 10,05 para 11,73;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) cresceu de 

15,31 para 18,55;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,76 para 1,55;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 17,20 para 18,83.

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

AguAí

Em Aguaí, 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.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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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 92,8% para 89,3%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, reduziu-se de 53,9% para 
48,6%;

• 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 21,2% para 24,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 24,4% para 20,3%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanço no indicador de riqueza, manteve estável seu escore de 
escolaridade e decresceu o de longevidade. 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.

Aguaí RA de Campinas Estado

33.542 6.548.374 42.673.386

7.043 1.248.711 8.528.802

22.241 4.442.150 28.659.164

4.258 857.513 5.485.420

70,65 241,69 171,92

91,07 95,40 96,21

44,21 48,93 52,10

1,09 1,21 0,87

661,92 297.490,67 1.708.221,39

19.949,91 45.981,21 40.379,00

Aguaí apresentou indicador agregado de escolaridade estabilizado e, em decorrência, seu escore situou-se abaixo 
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 10,05 MWh para  
11,72 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,08 MWh para 2,13 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 1.668 para R$ 1.823;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 8.722 
para R$ 11.366.

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

tou de 8,83 para 10,54;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

15,79 para 15,73;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,44 para 1,20;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 11,72 para 12,79.

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

águAS DA 
PRAtA

Em Águas da Prata, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito de ter so-
mado 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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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.

38

I
P
R
S 

Escolaridade

Média Estadual

35 45 56 56
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 82,0% para 85,1%;
• 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, reduziu-se de 63,9% para 
46,5%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, cresceu de 18,6% para 24,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 15,6% para 8,7%.

Síntese
No âmbito do IPRS, o município avançou em seu escore de riqueza e manteve estáveis seus indicadores agre-
gados de longevidade e escolaridade. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade e 
escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

águas da Prata RA de Campinas Estado

7.676 6.548.374 42.673.386

1.265 1.248.711 8.528.802

4.902 4.442.150 28.659.164

1.509 857.513 5.485.420

53,69 241,69 171,92

90,57 95,40 96,21

50,00 48,93 52,10

0,32 1,21 0,87

120,52 297.490,67 1.708.221,39

15.750,12 45.981,21 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços cresceu de 16,76 MWh para 
19,82 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,61 MWh para 2,63 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.452 para R$ 1.604;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 5.632 
para R$ 6.404.

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

de 8,49 para 5,74;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

9,83 para 9,99;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 1,41 para 1,55;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 17,05 para 19,89.

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

águAS DE 
LINDóIA

Em Águas de Lindóia, 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 manteve-se acima do nível médio estadual, embora seu escore 
tenha diminuído um ponto, 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.

41

I
P
R
S 

40

I
P
R
S 

1
GRUPOEscolaridade

RA
 de C

am
pinas

Riqueza

Longevidade

Média Estadual

52 60 61 63
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

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

de 100,0% para 86,1%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 45,9% para 
64,6%;

• 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 35,4% para 36,9%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
cresceu de 19,3% para 22,2%.

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

águas de Lindóia RA de Campinas Estado

17.731 6.548.374 42.673.386

3.374 1.248.711 8.528.802

11.517 4.442.150 28.659.164

2.840 857.513 5.485.420

294,88 241,69 171,92

99,10 95,40 96,21

46,84 48,93 52,10

0,68 1,21 0,87

368,95 297.490,67 1.708.221,39

20.951,25 45.981,21 40.379,00

Águas de Lindóia 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 29,02 MWh para  
32,51 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 3,71 MWh para 4,09 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.750 
para R$ 1.740;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 8.578 para 
R$ 8.667.

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

tou de 0,00 para 5,49;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) manteve-se 

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

habitantes) elevou-se de 1,07 para 1,74;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) manteve-se em 18,63.

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

águAS DE 
SãO PEDRO

Águas de São Pedro aumentou o nível de seu indicador sintético de riqueza e, com isso, atingiu o escore médio 
do Estado, em 2014.

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



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 62,9% para 
67,0%;

• 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 42,5% para 40,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
cresceu de 16,7% para 18,3%.

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

águas de  
São Pedro

RA de Campinas Estado

2.880 6.548.374 42.673.386

419 1.248.711 8.528.802

1.751 4.442.150 28.659.164

710 857.513 5.485.420

519,86 241,69 171,92

100,00 95,40 96,21

35,21 48,93 52,10

1,64 1,21 0,87

97,02 297.490,67 1.708.221,39

34.234,71 45.981,21 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 16,75 MWh para  
18,71 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,50 MWh para 2,58 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 2.200 
para R$ 2.315;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 23.689 para 
R$ 24.491.

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

tou de 9,94 para 10,63;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 11,63 para 14,22;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,04 para 1,06;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 14,81 para 14,56.

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

AmERICANA

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

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



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, aumentou de 55,3% para 
62,4%;

• 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, aumentou de 26,6% para 30,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 9,4% para 9,0%.

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

Americana RA de Campinas Estado

220.545 6.548.374 42.673.386

37.982 1.248.711 8.528.802

151.204 4.442.150 28.659.164

31.359 857.513 5.485.420

1.646,72 241,69 171,92

99,53 95,40 96,21

43,91 48,93 52,10

1,19 1,21 0,87

9.890,71 297.490,67 1.708.221,39

45.378,55 45.981,21 40.379,00

Americana 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 16,36 MWh para  
17,52 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,46 MWh para 2,50 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 1.845 para R$ 2.014;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 32.894 para 
R$ 36.453.

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

de 8,68 para 7,23;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 11,08 para 12,35;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,18 para 1,08;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 14,72 para 14,23.

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

AmPARO

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

O município acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no 
indicador de longevidade, em 2014.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

-se de 94,3% para 99,2%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 47,7% para 
59,2%;

• 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, aumentou de 22,4% para 30,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 11,9% para 10,8%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. Do ponto de vista de indicado-
res sociais, os escores de longevidade e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

Amparo RA de Campinas Estado

67.486 6.548.374 42.673.386

11.647 1.248.711 8.528.802

45.283 4.442.150 28.659.164

10.556 857.513 5.485.420

151,47 241,69 171,92

81,07 95,40 96,21

47,08 48,93 52,10

0,64 1,21 0,87

3.179,69 297.490,67 1.708.221,39

47.418,37 45.981,21 40.379,00

Amparo 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 14,76 MWh para  
14,74 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 2,60 MWh para 2,74 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.609 
para R$ 1.737;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 39.820 para 
R$ 43.874.

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

tou de 11,80 para 15,11;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

17,44 para 18,02;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) manteve-se em 0,56;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 22,89 para 20,47.

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

ANALâNDIA

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

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



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 

reduziu-se de 100,0% para 81,5%;
• 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 42,1% para 
41,8%;

• 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, elevou-se de 25,7% para 33,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 34,6% para 22,3%.

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.

Analândia RA de Campinas Estado

4.530 6.548.374 42.673.386

916 1.248.711 8.528.802

2.939 4.442.150 28.659.164

675 857.513 5.485.420

13,91 241,69 171,92

81,28 95,40 96,21

42,31 48,93 52,10

1,39 1,21 0,87

133,53 297.490,67 1.708.221,39

29.886,26 45.981,21 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 14,76 MWh para  
16,90 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,27 MWh para 2,32 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 2.107 para R$ 2.225;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 20.942 para 
R$ 20.379.

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

de 9,61 para 7,70;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 

de 12,99 para 11,46;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,54 para 1,41;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 15,77 para 15,71.

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

ARARAS

Em Araras, 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.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 52,3% para 
61,4%;

• 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, aumentou de 25,5% para 33,7%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se de 12,3% para 14,0%.

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

Araras RA de Campinas Estado

123.863 6.548.374 42.673.386

22.267 1.248.711 8.528.802

84.510 4.442.150 28.659.164

17.086 857.513 5.485.420

192,09 241,69 171,92

94,86 95,40 96,21

46,80 48,93 52,10

1,07 1,21 0,87

4.242,64 297.490,67 1.708.221,39

34.618,55 45.981,21 40.379,00

Araras 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 10,47 MWh para  
10,20 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,99 MWh para 2,07 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.722 para R$ 1.928;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 11.060 para 
R$ 9.442.

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

de 8,29 para 8,41;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 9,27 para 8,37;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 1,10 para 1,32;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 16,11 para 14,78.

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

ARtuR 
NOguEIRA

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

O indicador agregado de longevidade do município registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.



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 cresceu 

de 95,3% 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 50,8% para 
53,7%;

• 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, diminuiu de 31,9% para 28,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 14,9% para 12,7%.

Síntese
No campo do IPRS, o município manteve estáveis seus indicadores agregados de riqueza e longevidade e 
avançou em seu escore de escolaridade. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade 
e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

Artur Nogueira RA de Campinas Estado

47.893 6.548.374 42.673.386

9.872 1.248.711 8.528.802

32.795 4.442.150 28.659.164

5.226 857.513 5.485.420

269,02 241,69 171,92

90,54 95,40 96,21

43,81 48,93 52,10

2,10 1,21 0,87

798,66 297.490,67 1.708.221,39

17.026,44 45.981,21 40.379,00

Artur Nogueira 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 14,34 MWh para  
15,38 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,92 MWh para 2,98 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 2.117 
para R$ 2.252;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 20.198 para 
R$ 20.663.

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

-se de 9,32 para 10,15;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 11,60 para 12,22;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,43 para 1,36;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 17,15 para 16,97.

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

AtIbAIA

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

O indicador agregado de longevidade do município registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 96,1% para 98,7%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 54,8% para 
65,5%;

• 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, diminuiu de 24,5% para 24,1%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 14,9% para 13,3%.

Síntese
No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, man-
tendo estável seu escore de longevidade. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade 
e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

Atibaia RA de Campinas Estado

132.017 6.548.374 42.673.386

26.838 1.248.711 8.528.802

87.112 4.442.150 28.659.164

18.067 857.513 5.485.420

275,89 241,69 171,92

92,21 95,40 96,21

54,65 48,93 52,10

1,08 1,21 0,87

4.701,01 297.490,67 1.708.221,39

35.993,86 45.981,21 40.379,00

Atibaia 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 decresceu de 13,55 MWh para 
10,32 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,16 MWh para 2,22 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 1.747 para R$ 1.848;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 12.375 para 
R$ 12.893.

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

de 7,47 para 9,43;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

8,49 para 8,36;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,09 para 1,10;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 15,42 para 13,88.

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

bOm jESuS 
DOS PERDõES

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

O indicador agregado de longevidade do município registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

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, aumentou de 49,5% para 
61,4%;

• 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, aumentou de 19,8% para 27,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
aumentou de 19,4% para 22,9%.

Síntese
No campo do IPRS, o município manteve estáveis seus indicadores agregados de riqueza e longevidade e 
avançou em seu escore de escolaridade. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade 
e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

bom jesus 
dos Perdões

RA de Campinas Estado

21.604 6.548.374 42.673.386

4.680 1.248.711 8.528.802

14.594 4.442.150 28.659.164

2.330 857.513 5.485.420

199,35 241,69 171,92

89,43 95,40 96,21

52,97 48,93 52,10

2,41 1,21 0,87

439,64 297.490,67 1.708.221,39

20.839,86 45.981,21 40.379,00

Bom Jesus dos Perdões 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 12,67 MWh para  
13,34 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,67 MWh para 2,66 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.905 
para R$ 2.018;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 16.129 para 
R$ 15.396.

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

tou de 8,05 para 8,81;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

11,65 para 11,71;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,21 para 1,23;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 18,43 para 17,97.

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

bRAgANçA 
PAuLIStA

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

O indicador agregado de longevidade do município registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.
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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 43,6% para 
48,7%;

• 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, variou de 19,8% para 20,7%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 17,1% para 16,7%.

Síntese
No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, man-
tendo estável seu escore de longevidade. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade 
e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

bragança Paulista RA de Campinas Estado

154.253 6.548.374 42.673.386

29.247 1.248.711 8.528.802

103.889 4.442.150 28.659.164

21.117 857.513 5.485.420

300,91 241,69 171,92

97,68 95,40 96,21

51,32 48,93 52,10

1,29 1,21 0,87

4.312,88 297.490,67 1.708.221,39

28.320,20 45.981,21 40.379,00

Bragança Paulista 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 15,99 MWh para  
17,84 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,13 MWh para 2,61 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.750 para R$ 1.819;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 23.510 para 
R$ 24.965.

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

de 19,04 para 17,06;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 17,72 para 13,57;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 1,14 para 1,23;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 18,27 para 16,57.

Brotas, que em 2012 pertencia ao Grupo 5, classificou-se em 2014 no 
Grupo 2, que agrega os municípios bem posicionados na dimensão 
riqueza, mas com deficiência em um dos outros dois indicadores que 
compõem o IPRS, longevidade ou escolaridade.

bROtAS

Em Brotas, 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 93,4% para 94,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 46,0% para 
49,6%;

• 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 22,0% para 23,1%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 19,6% para 20,5%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. Em termos de indicadores sociais, 
o nível de longevidade conservou-se abaixo da média estadual, enquanto o de escolaridade permaneceu 
igual ao valor médio do Estado, em 2014.

brotas RA de Campinas Estado

22.542 6.548.374 42.673.386

4.568 1.248.711 8.528.802

14.861 4.442.150 28.659.164

3.113 857.513 5.485.420

20,47 241,69 171,92

86,49 95,40 96,21

46,10 48,93 52,10

1,12 1,21 0,87

527,25 297.490,67 1.708.221,39

23.652,01 45.981,21 40.379,00

Em Brotas, o  indicador agregado de escolaridade  permaneceu no nível médio estadual, ainda que tenha somado 
pontos no 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 25,40 MWh para  
26,88 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,42 MWh para 2,53 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 2.362 
para R$ 2.427;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 75.547 para 
R$ 82.803.

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

de 13,14 para 13,05;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) cresceu de 

9,35 para 10,68;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

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

habitantes) diminuiu de 17,94 para 16,64.

Cabreúva, 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.

CAbREúvA

Cabreúva acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no 
indicador de riqueza, em 2014.

O indicador agregado de longevidade do município registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 93,8% para 96,7%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 44,9% para 
58,0%;

• 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 20,6% para 24,9%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 15,8% para 14,1%.

Síntese
No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, man-
tendo estável seu escore de longevidade. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade 
e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

Cabreúva RA de Campinas Estado

44.719 6.548.374 42.673.386

10.444 1.248.711 8.528.802

30.219 4.442.150 28.659.164

4.056 857.513 5.485.420

171,84 241,69 171,92

86,92 95,40 96,21

56,33 48,93 52,10

1,87 1,21 0,87

3.595,66 297.490,67 1.708.221,39

81.907,65 45.981,21 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 5,14 MWh para  
5,28 MWh;

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

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.335 para R$ 1.400;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 9.184 para 
R$ 9.305.

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

-se de 10,31 para 9,19;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 13,65 para 9,14;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,43 para 1,13;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 13,78 para 13,38.

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

CACONDE

Em Caconde, 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 manteve seu escore acima do nível 
médio estadual, em 2014. 



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 82,6% para 82,8%;
• 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 50,1% para 
51,5%;

• 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, reduziu-se de 24,2% para 24,1%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 14,5% para 12,0%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. Do ponto de vista de indicado-
res sociais, os escores de longevidade e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

Caconde RA de Campinas Estado

18.655 6.548.374 42.673.386

3.878 1.248.711 8.528.802

11.797 4.442.150 28.659.164

2.980 857.513 5.485.420

39,69 241,69 171,92

69,66 95,40 96,21

37,01 48,93 52,10

0,16 1,21 0,87

199,55 297.490,67 1.708.221,39

10.713,47 45.981,21 40.379,00

Caconde 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 29,00 MWh para 
35,81 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,63 MWh para 2,64 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 2.981 
para R$ 3.069;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 23.963 para 
R$ 23.877.

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

de 9,42 para 9,00;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

10,56 para 10,77;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,20 para 1,16;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 13,34 para 13,24.

Campinas, 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.

CAmPINAS

Campinas acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no 
indicador de riqueza, em 2014.

O indicador agregado de longevidade do município registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.



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 90,8% para 91,4%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 40,8% para 
48,3%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, variou de 19,4% para 20,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 17,1% para 14,4%.

Síntese
No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, 
mantendo estável seu escore de longevidade. Em relação aos indicadores sociais, o escore de longevidade 
manteve-se acima da média estadual, enquanto o de escolaridade alcançou a média do Estado, em 2014.

Campinas RA de Campinas Estado

1.123.241 6.548.374 42.673.386

204.056 1.248.711 8.528.802

764.685 4.442.150 28.659.164

154.500 857.513 5.485.420

1.413,90 241,69 171,92

98,28 95,40 96,21

50,09 48,93 52,10

1,01 1,21 0,87

51.347,71 297.490,67 1.708.221,39

46.173,92 45.981,21 40.379,00

Campinas 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 variou de 14,84 MWh para  
16,61 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,45 MWh para 2,55 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 2.694 
para R$ 2.796;

• O valor adicionado fiscal per capita reduziu-se de R$ 15.774 
para R$ 13.128.

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

de 8,35 para 10,98;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

13,79 para 13,34;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,54 para 1,36;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 17,54 para 16,95.

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

CAmPO LImPO 
PAuLIStA

Em Campo Limpo Paulista, observou-se estabilidade no indicador agregado de riqueza, mantendo seu escore 
abaixo 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 

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 49,4% para 
53,7%;

• 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, variou de 19,2% para 19,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 15,4% para 16,1%.

Síntese
Na esfera do IPRS, o município manteve estáveis seus indicadores agregados de riqueza, longevidade e esco-
laridade. 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.

Campo Limpo 
Paulista

RA de Campinas Estado

77.669 6.548.374 42.673.386

16.522 1.248.711 8.528.802

52.693 4.442.150 28.659.164

8.454 857.513 5.485.420

978,20 241,69 171,92

100,00 95,40 96,21

54,03 48,93 52,10

1,22 1,21 0,87

1.521,94 297.490,67 1.708.221,39

19.835,30 45.981,21 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 16,65 MWh para  
18,20 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 2,56 MWh para 2,73 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.820 para R$ 1.974;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 19.276 para 
R$ 19.867.

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

-se de 17,44 para 12,13;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 17,73 para 14,79;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,63 para 1,74;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 16,71 para 14,30.

Capivari, 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.

CAPIvARI

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

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 92,5% para 92,9%;
• 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, elevou-se de 53,0% para 
59,8%;

• 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 27,6% para 29,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 16,0% para 16,9%.

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.

Capivari RA de Campinas Estado

50.847 6.548.374 42.673.386

10.772 1.248.711 8.528.802

34.166 4.442.150 28.659.164

5.909 857.513 5.485.420

157,48 241,69 171,92

96,32 95,40 96,21

50,34 48,93 52,10

1,18 1,21 0,87

1.527,99 297.490,67 1.708.221,39

30.406,61 45.981,21 40.379,00

Capivari 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 23,94 MWh para 
27,62 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 2,10 MWh para 2,22 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.688 para R$ 1.813;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 14.773 para 
R$ 14.921.

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

de 10,86 para 11,41;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) cresceu de 

14,66 para 19,43;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,80 para 1,56;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 17,66 para 18,66.

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

CASA bRANCA

Em Casa Branca, 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.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 97,4% para 91,7%;
• 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, variou de 43,3% para 
45,2%;

• 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, reduziu-se de 18,6% para 17,4%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 13,8% para 12,1%.

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

Casa branca RA de Campinas Estado

28.779 6.548.374 42.673.386

5.313 1.248.711 8.528.802

19.115 4.442.150 28.659.164

4.351 857.513 5.485.420

33,30 241,69 171,92

82,22 95,40 96,21

42,92 48,93 52,10

0,43 1,21 0,87

526,02 297.490,67 1.708.221,39

18.355,89 45.981,21 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 11,49 MWh para  
12,06 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 2,18 MWh para 2,33 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.804 para R$ 1.924;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 8.876 para 
R$ 8.976.

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

-se de 15,20 para 11,51;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 

de 13,42 para 11,46;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 0,89 para 1,23;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 14,53 para 13,40.

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

CHARQuEADA

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

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 96,6% para 89,2%;
• 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 49,4% para 
64,6%;

• 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 19,6% para 23,7%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 14,8% para 11,9%.

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

Charqueada RA de Campinas Estado

15.843 6.548.374 42.673.386

3.266 1.248.711 8.528.802

10.618 4.442.150 28.659.164

1.959 857.513 5.485.420

90,09 241,69 171,92

91,04 95,40 96,21

49,75 48,93 52,10

1,26 1,21 0,87

237,90 297.490,67 1.708.221,39

15.205,36 45.981,21 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 8,49 MWh para  
9,45 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,89 MWh para 1,93 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.610 
para R$ 1.655;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 10.586 para 
R$ 13.635.

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

de 7,33 para 7,16;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

11,31 para 11,08;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 1,43 para 1,62;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 15,47 para 15,33.

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

CONCHAL

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

O indicador agregado de longevidade do município registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 47,5% para 
53,0%;

• 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, elevou-se de 27,0% para 32,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 10,3% para 7,9%.

Síntese
No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, man-
tendo estável seu escore de longevidade. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade 
e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

Conchal RA de Campinas Estado

26.069 6.548.374 42.673.386

5.742 1.248.711 8.528.802

17.376 4.442.150 28.659.164

2.951 857.513 5.485.420

142,62 241,69 171,92

95,60 95,40 96,21

60,34 48,93 52,10

0,84 1,21 0,87

499,99 297.490,67 1.708.221,39

19.342,07 45.981,21 40.379,00

Conchal 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 24,44 MWh para 
20,73 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
decresceu de 2,29 MWh para 2,19 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 2.383 
para R$ 2.454;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 102.827 para 
R$ 104.183.

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

de 12,99 para 7,87;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 15,26 para 11,19;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,21 para 1,19;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 11,32 para 12,82.

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

CORDEIRóPOLIS

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

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



79

I
P
R
S 

3
GRUPO

RA
 de C

am
pinas

Riqueza

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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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 51,0% para 
63,6%;

• 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 28,6% para 29,4%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
aumentou de 12,6% para 15,8%.

Síntese
No âmbito do IPRS, os indicadores agregados de longevidade e escolaridade evoluíram, em oposição à queda 
no indicador de riqueza. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade e escolaridade 
permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

Cordeirópolis RA de Campinas Estado

22.457 6.548.374 42.673.386

4.510 1.248.711 8.528.802

15.164 4.442.150 28.659.164

2.783 857.513 5.485.420

163,23 241,69 171,92

89,82 95,40 96,21

47,84 48,93 52,10

1,63 1,21 0,87

2.274,60 297.490,67 1.708.221,39

102.941,55 45.981,21 40.379,00

Cordeirópolis 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 9,38 MWh para  
9,67 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,99 MWh para 2,11 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.904 
para R$ 2.056;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 24.760 
para R$ 33.804.

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

-se de 8,57 para 8,36;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

19,72 para 19,28;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,26 para 1,05;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 21,25 para 16,34.

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

CORumbAtAí

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

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 100,0% para 98,9%;
• 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, diminuiu de 49,6% para 
38,4%;

• 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, variou de 17,7% para 20,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 12,0% para 11,3%.

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 nível de longevidade 
conservou-se abaixo da média estadual, enquanto o de escolaridade situou-se no patamar médio do Estado, 
nesta edição.

Corumbataí RA de Campinas Estado

3.910 6.548.374 42.673.386

778 1.248.711 8.528.802

2.565 4.442.150 28.659.164

567 857.513 5.485.420

14,03 241,69 171,92

57,47 95,40 96,21

52,79 48,93 52,10

0,24 1,21 0,87

143,50 297.490,67 1.708.221,39

36.795,69 45.981,21 40.379,00

Em Corumbataí, com a redução de pontos no escore de escolaridade, o indicador agregado situou-se no patamar 
médio estadual 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 12,99 MWh para  
14,55 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,21 MWh para 2,32 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 2.069 para R$ 2.193;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 12.207 para 
R$ 12.588.

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

tou de 11,04 para 12,34;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 14,07 para 15,76;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,12 para 1,15;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 16,85 para 17,61.

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

COSmóPOLIS

Em Cosmópolis, 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 diminuiu o nível de seu indicador sintético de longevidade e, em consequência, não atingiu o escore 
médio estadual, em 2014.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 88,8% para 87,3%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, aumentou de 49,5% para 
55,6%;

• 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 34,0% para 31,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 18,8% para 14,8%.

Síntese
O município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, em oposição à queda na 
longevidade. 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.

Cosmópolis RA de Campinas Estado

63.942 6.548.374 42.673.386

13.552 1.248.711 8.528.802

43.779 4.442.150 28.659.164

6.611 857.513 5.485.420

413,44 241,69 171,92

92,87 95,40 96,21

44,61 48,93 52,10

2,17 1,21 0,87

1.229,26 297.490,67 1.708.221,39

19.640,77 45.981,21 40.379,00

Cosmópolis 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 6,79 MWh para 
7,53 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,82 MWh para 1,97 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.664 
para R$ 1.785;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 8.800 para 
R$ 10.085.

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

de 9,26 para 7,44;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 11,52 para 9,88;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,62 para 1,71;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 17,96 para 16,65.

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

DIvINOLâNDIA

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

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 96,9% para 94,7%;
• 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, elevou-se de 48,5% para 
53,8%;

• 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 23,2% para 24,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 16,6% para 12,9%.

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

Divinolândia RA de Campinas Estado

11.059 6.548.374 42.673.386

1.845 1.248.711 8.528.802

7.276 4.442.150 28.659.164

1.938 857.513 5.485.420

49,79 241,69 171,92

70,44 95,40 96,21

41,83 48,93 52,10

-0,35 1,21 0,87

206,32 297.490,67 1.708.221,39

18.592,67 45.981,21 40.379,00

Divinolândia 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 variou de 14,70 MWh para 16,85 
MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 2,41 MWh para 2,56 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.902 para R$ 2.059;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 23.815 para 
R$ 21.874.

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

-se de 7,73 para 10,79;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 

de 15,31 para 16,79;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,71 para 1,46;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 17,42 para 17,72.

Elias Fausto, que em 2012 pertencia ao Grupo 1, 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.

ELIAS FAuStO

Em Elias Fausto, 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.
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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 97,4% 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, aumentou de 54,7% para 
70,9%;

• 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 28,1% para 29,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se de 12,8% para 13,7%.

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.

Elias Fausto RA de Campinas Estado

16.438 6.548.374 42.673.386

3.428 1.248.711 8.528.802

11.153 4.442.150 28.659.164

1.857 857.513 5.485.420

81,10 241,69 171,92

81,57 95,40 96,21

49,65 48,93 52,10

1,06 1,21 0,87

478,00 297.490,67 1.708.221,39

29.388,46 45.981,21 40.379,00

Elias Fausto 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 21,89 MWh para  
20,24 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,89 MWh para 1,94 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 2.137 
para R$ 2.312;

• O valor adicionado fiscal per capita reduziu-se de R$ 24.005 
para R$ 17.303.

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

de 13,09 para 10,61;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

16,82 para 17,04;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,54 para 1,53;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 13,78 para 13,13.

Engenheiro Coelho, que em 2012 pertencia ao Grupo 2, classificou-
se em 2014 no Grupo 4, que agrega os municípios com baixos níveis 
de riqueza e com deficiência em um dos outros dois indicadores, 
longevidade ou escolaridade.

ENgENHEIRO 
COELHO

Em Engenheiro Coelho, o escore de riqueza retraiu-se em um ponto, mantendo o indicador agregado abaixo do 
patamar do Estado, no período.

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 81,0% para 85,5%;
• 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, variou de 46,5% para 
49,4%;

• 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, elevou-se de 11,1% para 19,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 15,4% para 14,5%.

Síntese
No âmbito do IPRS, os indicadores agregados de longevidade e escolaridade evoluíram, em oposição à queda 
no indicador de riqueza. No que se refere a indicadores sociais, os níveis de longevidade e de escolaridade 
mantiveram-se abaixo da média do Estado no período.

Engenheiro 
Coelho

RA de Campinas Estado

17.772 6.548.374 42.673.386

4.116 1.248.711 8.528.802

12.215 4.442.150 28.659.164

1.441 857.513 5.485.420

161,65 241,69 171,92

74,38 95,40 96,21

49,23 48,93 52,10

3,21 1,21 0,87

351,64 297.490,67 1.708.221,39

20.420,71 45.981,21 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 14,00 MWh para  
15,10 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,20 MWh para 2,22 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.740 
para R$ 1.798;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 14.996 para 
R$ 15.218.

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

de 14,20 para 12,29;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

12,77 para 12,21;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,02 para 1,08;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 19,71 para 18,96.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Espírito Santo do Pinhal classi-
ficou-se no Grupo 3, que agrega os municípios com baixos níveis de 
riqueza e bons indicadores de longevidade e escolaridade.

ESPíRItO SANtO 
DO PINHAL

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

O município aumentou o nível de seu indicador sintético de longevidade e, com isso, atingiu o escore médio do 
Estado, em 2014.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 94,4% para 93,9%;
• 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 50,8% para 
53,5%;

• 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, diminuiu de 29,8% para 28,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 12,7% para 12,9%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. 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.

Espírito Santo 
do Pinhal

RA de Campinas Estado

42.214 6.548.374 42.673.386

7.480 1.248.711 8.528.802

28.112 4.442.150 28.659.164

6.622 857.513 5.485.420

108,40 241,69 171,92

89,89 95,40 96,21

42,86 48,93 52,10

0,19 1,21 0,87

1.238,17 297.490,67 1.708.221,39

29.386,48 45.981,21 40.379,00

Espírito Santo do Pinhal 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 11,82 MWh para  
10,50 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,04 MWh para 2,09 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.900 para R$ 2.041;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 14.466 
para R$ 15.543.

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

de 15,83 para 11,05;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

15,71 para 16,39;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,29 para 1,21;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 17,60 para 20,01.

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

EStIvA gERbI

Em Estiva Gerbi, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de riqueza, seu escore permane-
ceu abaixo da média do Estado, em 2014.

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cresceu de 94,6% para 77,7%;
• 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 66,0% para 
55,1%;

• 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, elevou-se de 20,6% para 23,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 21,1% para 17,3%.

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 nível de longevidade 
conservou-se abaixo da média estadual, enquanto o de escolaridade situou-se no patamar médio do Estado, 
nesta edição.

Estiva gerbi RA de Campinas Estado

10.469 6.548.374 42.673.386

2.049 1.248.711 8.528.802

7.199 4.442.150 28.659.164

1.221 857.513 5.485.420

141,07 241,69 171,92

79,76 95,40 96,21

41,89 48,93 52,10

1,07 1,21 0,87

207,83 297.490,67 1.708.221,39

20.064,44 45.981,21 40.379,00

Em Estiva Gerbi, com a redução de pontos no escore de escolaridade, o indicador agregado situou-se no patamar 
médio estadual 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 22,05 MWh para 
30,84 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 2,58 MWh para 3,09 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 1.702 para R$ 1.893;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 42.840 
para R$ 45.632.

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

-se de 10,22 para 7,63;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 12,20 para 13,21;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,74 para 1,38;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 13,79 para 11,48.

Holambra, que em 2012 pertencia ao Grupo 1, foi classificado em 2014 
no Grupo 2, que agrega os municípios bem posicionados na dimensão 
riqueza, mas com deficiência em um dos outros dois indicadores que 
compõem o IPRS, longevidade ou escolaridade.

HOLAmbRA

Holambra agregou pontos em seu escore de riqueza e, em consequência, o indicador agregado situou-se acima 
do nível médio 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 

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, reduziu-se de 77,7% para 
54,1%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 29,5% para 15,4%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se de 17,3% para 20,5%.

Síntese
Na esfera do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores agregados de riqueza e longevidade, em 
oposição à queda do indicador de escolaridade. Em 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.

Holambra RA de Campinas Estado

12.678 6.548.374 42.673.386

2.645 1.248.711 8.528.802

8.717 4.442.150 28.659.164

1.316 857.513 5.485.420

193,32 241,69 171,92

78,10 95,40 96,21

53,20 48,93 52,10

3,02 1,21 0,87

603,03 297.490,67 1.708.221,39

48.999,21 45.981,21 40.379,00

Em Holambra, 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 19,66 MWh para 
37,05 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,21 MWh para 2,27 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal reduziu-se de 
R$ 3.700 para R$ 3.551;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 34.544 para 
R$ 37.164.

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

-se de 9,93 para 8,74;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 

de 12,68 para 11,57;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,27 para 1,33;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 17,47 para 17,48.

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

HORtOLâNDIA

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

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



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 100,0% para 99,3%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, aumentou de 44,6% para 
51,6%;

• 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, diminuiu de 20,4% para 18,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 15,1% para 11,2%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. Do ponto de vista de indicado-
res sociais, os escores de longevidade e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

Hortolândia RA de Campinas Estado

207.665 6.548.374 42.673.386

43.524 1.248.711 8.528.802

145.729 4.442.150 28.659.164

18.412 857.513 5.485.420

3.334,38 241,69 171,92

100,00 95,40 96,21

49,61 48,93 52,10

1,94 1,21 0,87

9.202,71 297.490,67 1.708.221,39

45.173,99 45.981,21 40.379,00

Hortolândia 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 24,50 MWh para  
27,35 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 2,76 MWh para 2,93 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 2.648 
para R$ 2.880;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 24.458 para 
R$ 33.328.

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

de 13,06 para 10,95;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

13,07 para 12,83;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 0,95 para 0,96;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 13,78 para 13,53.

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

INDAIAtubA

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

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



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 98,3% para 98,7%;
• 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, variou de 61,9% para 
62,4%;

• 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 26,8% para 30,4%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 14,1% para 12,9%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. Do ponto de vista de indicado-
res sociais, os escores de longevidade e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

Indaiatuba RA de Campinas Estado

220.762 6.548.374 42.673.386

42.595 1.248.711 8.528.802

152.615 4.442.150 28.659.164

25.552 857.513 5.485.420

707,46 241,69 171,92

98,99 95,40 96,21

48,82 48,93 52,10

2,36 1,21 0,87

10.303,80 297.490,67 1.708.221,39

47.775,78 45.981,21 40.379,00

Indaiatuba 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 cresceu de 11,59 MWh para 
15,84 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 1,91 MWh para 2,05 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.870 
para R$ 2.094;

• O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 33.191 
para R$ 37.013.

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

-se de 9,20 para 10,03;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 12,21 para 11,41;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 0,96 para 0,70;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 6,27 para 11,94.

Ipeúna, que em 2012 pertencia ao Grupo 4, classificou-se em 2014 no 
Grupo 1, que agrega os municípios com bons indicadores de riqueza, 
longevidade e escolaridade.

IPEúNA

Em Ipeúna, 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 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, elevou-se de 40,5% para 
49,0%;

• 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 21,3% para 21,1%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 16,7% para 16,4%.

Síntese
O município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, em oposição à queda 
na longevidade. Em relação aos indicadores sociais, o escore de longevidade manteve-se acima da média 
estadual, e o de escolaridade superou a média do Estado, em 2014.

Ipeúna RA de Campinas Estado

6.617 6.548.374 42.673.386

1.440 1.248.711 8.528.802

4.425 4.442.150 28.659.164

752 857.513 5.485.420

34,82 241,69 171,92

88,11 95,40 96,21

67,18 48,93 52,10

2,48 1,21 0,87

547,42 297.490,67 1.708.221,39

84.778,54 45.981,21 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 13,37 MWh para  
13,24 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,25 MWh para 2,34 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 2.069 para R$ 2.273;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 18.694 para 
R$ 25.170.

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

tou de 8,19 para 10,75;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 

de 9,47 para 10,67;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 0,55 para 0,72;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 15,52 para 17,05.

Iracemápolis, que em 2012 pertencia ao Grupo 3, registrou progresso 
na área econômica e classificou-se em 2014 no Grupo 1, que en-
globa os municípios com bons indicadores de riqueza, longevidade 
e escolaridade.

IRACEmáPOLIS

Em Iracemápolis, 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 99,4% para 91,8%;
• 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, cresceu de 56,0% para 
63,5%;

• 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, elevou-se de 27,6% para 37,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
cresceu de 13,2% para 14,5%.

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

Iracemápolis RA de Campinas Estado

21.591 6.548.374 42.673.386

4.197 1.248.711 8.528.802

14.933 4.442.150 28.659.164

2.461 857.513 5.485.420

187,55 241,69 171,92

98,14 95,40 96,21

46,50 48,93 52,10

1,95 1,21 0,87

551,60 297.490,67 1.708.221,39

26.045,83 45.981,21 40.379,00

Iracemápolis 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 13,42 MWh para  
14,96 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 2,16 MWh para 2,28 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 1.996 para R$ 2.135;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 32.614 para 
R$ 30.965.

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

de 7,22 para 5,41;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 12,22 para 11,16;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,24 para 1,23;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 19,19 para 18,64.

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

ItAPIRA

Em Itapira, 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 manteve seu escore acima do nível 
médio estadual, em 2014. 



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 89,6% para 95,9%;
• 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, elevou-se de 53,2% para 
61,6%;

• 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 19,6% para 22,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 15,0% para 14,5%.

Síntese
No âmbito do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. Em termos de dimensões sociais, 
os escores de longevidade e escolaridade estão acima da média do Estado.

Itapira RA de Campinas Estado

69.967 6.548.374 42.673.386

11.690 1.248.711 8.528.802

47.284 4.442.150 28.659.164

10.993 857.513 5.485.420

134,97 241,69 171,92

93,18 95,40 96,21

42,59 48,93 52,10

0,53 1,21 0,87

2.665,92 297.490,67 1.708.221,39

38.305,70 45.981,21 40.379,00

Itapira 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 20,45 MWh para  
22,36 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,57 MWh para 2,66 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 2.149 para R$ 2.340;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 22.563 
para R$ 23.957.

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

de 12,41 para 12,53;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 11,44 para 10,85;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,12 para 1,01;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 13,95 para 14,02.

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

ItAtIbA

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

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

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 48,9% para 
51,6%;

• 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 28,4% para 30,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 14,0% para 14,7%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. Do ponto de vista de indicado-
res sociais, os escores de longevidade e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

Itatiba RA de Campinas Estado

108.484 6.548.374 42.673.386

20.508 1.248.711 8.528.802

74.559 4.442.150 28.659.164

13.417 857.513 5.485.420

336,67 241,69 171,92

85,57 95,40 96,21

46,42 48,93 52,10

1,73 1,21 0,87

4.483,24 297.490,67 1.708.221,39

42.041,69 45.981,21 40.379,00

Itatiba 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 22,97 MWh para  
25,13 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,74 MWh para 1,81 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.742 para R$ 2.006;

• O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 11.161 
para R$ 16.687.

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

de 7,83 para 9,49;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

3,91 para 3,80;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 0,92 para 1,08;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 16,48 para 14,07.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Itirapina 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).

ItIRAPINA

Em Itirapina, 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 manteve-se acima do nível médio estadual, embora seu escore 
tenha diminuído um ponto, 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 97,9% para 85,7%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 38,1% para 
45,9%;

• 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, cresceu de 13,6% para 20,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 16,2% para 12,8%.

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

Itirapina RA de Campinas Estado

16.191 6.548.374 42.673.386

2.828 1.248.711 8.528.802

11.606 4.442.150 28.659.164

1.757 857.513 5.485.420

28,67 241,69 171,92

91,20 95,40 96,21

48,97 48,93 52,10

1,10 1,21 0,87

315,17 297.490,67 1.708.221,39

19.678,66 45.981,21 40.379,00

Em Itirapina, 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 17,83 MWh para 
21,19 MWh;

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

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 1.280 para R$ 1.416;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 6.484 para 
R$ 9.084.

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

de 16,81 para 15,33;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

21,56 para 21,81;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) manteve-se em 1,06;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 14,83 para 15,98.

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

ItObI

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

de 95,8% para 94,6%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 43,4% para 
52,1%;

• 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, variou de 10,1% para 11,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
cresceu de 17,8% para 20,6%.

Síntese
No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, man-
tendo estável seu escore de longevidade. No que se refere a indicadores sociais, os níveis de longevidade e 
de escolaridade mantiveram-se abaixo da média do Estado no período.

Itobi RA de Campinas Estado

7.572 6.548.374 42.673.386

1.450 1.248.711 8.528.802

5.047 4.442.150 28.659.164

1.075 857.513 5.485.420

54,39 241,69 171,92

91,98 95,40 96,21

44,32 48,93 52,10

0,09 1,21 0,87

87,57 297.490,67 1.708.221,39

11.575,79 45.981,21 40.379,00

Em Itobi, 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:
• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) cresceu 

de 11,56 para 13,55;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 9,92 para 11,17;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,08 para 1,05;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 15,77 para 15,16.

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

ItuPEvA

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 33,35 MWh para 
41,86 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 2,64 MWh para 2,85 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 2.292 para R$ 2.551;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 45.846 
para R$ 50.629.

Itupeva acrescentou pontos no indicador agregado de riqueza e manteve seu escore acima do nível médio es-
tadual, em 2014. 

Mesmo com a redução de pontos em seu escore, o indicador agregado de longevidade do município manteve-se 
acima do nível médio estadual, em 2014. 
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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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Síntese
O município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, em oposição à queda na 
longevidade. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade e escolaridade permane-
ceram acima da média do Estado, em 2014.

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 17,05 MWh para  
19,96 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,79 MWh para 2,77 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 2.681 
para R$ 2.688;

•	O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 83.369 
para R$ 121.767.

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

de 11,53 para 11,38;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

12,87 para 12,69;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 0,91 para 1,00;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 15,78 para 14,60.

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

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 52,4% para 
63,5%;

•	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, decresceu de 24,1% para 22,5%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 15,4% para 14,2%.

itupeva Ra de Campinas estado

50.622 6.548.374 42.673.386

11.294 1.248.711 8.528.802

34.831 4.442.150 28.659.164

4.497 857.513 5.485.420

252,08 241,69 171,92

90,11 95,40 96,21

60,65 48,93 52,10

3,18 1,21 0,87

3.102,67 297.490,67 1.708.221,39

63.241,10 45.981,21 40.379,00

jaguaRiúna

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

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

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



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

na agricultura e nos serviços aumentou de 13,93 MWh para 
20,20 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,24 MWh para 2,30 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 1.857 para R$ 2.185;

•	O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 21.973 
para R$ 24.816.

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

-se de 8,50 para 14,30;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

12,65 para 12,64;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,58 para 1,39;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 12,05 para 14,05.

Jarinu, que em 2012 pertencia ao Grupo 4, classificou-se em 2014 no 
Grupo 1, que agrega os municípios com bons indicadores de riqueza, 
longevidade e 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 98,2%;
•	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, reduziu-se de 70,6% para 
70,2%;

•	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, diminuiu de 41,6% para 39,1%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 18,3% para 16,0%.

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

jaguariúna Ra de Campinas estado

49.074 6.548.374 42.673.386

9.725 1.248.711 8.528.802

33.714 4.442.150 28.659.164

5.635 857.513 5.485.420

347,06 241,69 171,92

97,82 95,40 96,21

48,27 48,93 52,10

2,67 1,21 0,87

6.163,75 297.490,67 1.708.221,39

128.954,09 45.981,21 40.379,00

jaRinu

Em Jarinu, 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.

Em Jaguariúna, 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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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:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 6,38 MWh para  
6,81 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,08 MWh para 2,17 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 1.303 para R$ 1.391;

•	O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 4.521 
para R$ 5.104.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Joanópolis 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).

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 35,9% para 
45,8%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, variou de 19,7% para 21,2%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 13,5% para 10,9%.

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 situou-se abaixo do nível médio do 
Estado, enquanto o de escolaridade superou a média estadual, em 2014.

jarinu Ra de Campinas estado

26.292 6.548.374 42.673.386

5.631 1.248.711 8.528.802

17.531 4.442.150 28.659.164

3.130 857.513 5.485.420

126,62 241,69 171,92

81,30 95,40 96,21

62,74 48,93 52,10

2,54 1,21 0,87

1.188,12 297.490,67 1.708.221,39

46.338,52 45.981,21 40.379,00

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

de 18,96 para 18,91;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 16,47 para 18,74;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,12 para 0,83;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 13,20 para 13,05.

joanópoliS

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

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

Jarinu adicionou pontos em seu escore de escolaridade 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:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 29,73 MWh para  
33,30 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
manteve-se em 2,70 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 2.515 para R$ 2.693;

•	O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 53.085 
para R$ 60.345.

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

de 9,97 para 11,04;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

11,74 para 12,20;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,14 para 1,12;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 14,63 para 14,10.

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 93,7% para 95,2%;
•	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, cresceu de 57,6% para 
64,9%;

•	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 30,1% para 31,6%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 20,5% para 21,0%.

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.

joanópolis Ra de Campinas estado

12.153 6.548.374 42.673.386

2.267 1.248.711 8.528.802

7.957 4.442.150 28.659.164

1.929 857.513 5.485.420

32,47 241,69 171,92

100,00 95,40 96,21

41,85 48,93 52,10

0,83 1,21 0,87

150,06 297.490,67 1.708.221,39

12.450,04 45.981,21 40.379,00

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

jundiaí

Jundiaí acrescentou pontos no indicador agregado de riqueza e manteve seu escore acima do nível médio esta-
dual, em 2014. 

O indicador agregado de longevidade do município registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.

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



121

I
P
R
S 

Riqueza

4
GRUPO

RA
 de C

am
pinas

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 12,09 MWh para  
13,08 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,11 MWh para 2,17 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 1.870 para R$ 1.947;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 13.081 para 
R$ 13.651.

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

de 12,81 para 12,60;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 16,81 para 15,60;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 1,45 para 1,61;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 18,81 para 17,99.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Leme 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).

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 59,3% para 
67,2%;

•	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, variou de 25,6% para 25,8%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 7,4% para 6,9%.

Síntese
No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, man-
tendo estável seu escore de longevidade. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade 
e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

jundiaí Ra de Campinas estado

386.677 6.548.374 42.673.386

70.535 1.248.711 8.528.802

259.862 4.442.150 28.659.164

56.280 857.513 5.485.420

896,81 241,69 171,92

96,38 95,40 96,21

50,27 48,93 52,10

1,13 1,21 0,87

36.622,90 297.490,67 1.708.221,39

95.780,44 45.981,21 40.379,00

leme

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

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

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



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 13,48 MWh para  
14,86 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,27 MWh para 2,33 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 2.231 
para R$ 2.333;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 24.294 para 
R$ 25.011.

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

de 11,63 para 10,29;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 

de 13,23 para 11,33;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,24 para 1,11;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 16,08 para 16,09.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Limeira classificou-se no Grupo 
1, que engloba os municípios com bons indicadores de riqueza, lon-
gevidade e 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 95,4% para 88,8%;
•	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, cresceu de 49,2% para 
62,5%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, cresceu de 21,5% para 25,7%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 12,3% para 10,6%.

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.

leme Ra de Campinas estado

95.535 6.548.374 42.673.386

19.779 1.248.711 8.528.802

64.177 4.442.150 28.659.164

11.579 857.513 5.485.420

237,14 241,69 171,92

98,10 95,40 96,21

49,46 48,93 52,10

1,04 1,21 0,87

2.307,97 297.490,67 1.708.221,39

24.410,00 45.981,21 40.379,00

limeiRa

Em Limeira, 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.

Leme acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível médio 
estadual, em 2014. 
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 14,26 MWh para  
12,35 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 2,48 MWh para 2,63 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.623 para R$ 1.857;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 8.334 para 
R$ 8.114.

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

de 14,36 para 12,41;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

5,38 para 5,31;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,77 para 1,39;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 12,92 para 12,25.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Lindóia classificou-se no Grupo 
3, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e bons in-
dicadores de longevidade e 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 92,9%;
•	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, aumentou de 43,9% para 
50,4%;

•	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, decresceu de 26,8% para 26,1%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 11,5% para 10,2%.

Síntese
No campo do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores agregados de riqueza e longevidade, man-
tendo estável seu escore de escolaridade. Quanto aos indicadores sociais, o escore de longevidade superou 
a média do Estado, e o de escolaridade manteve-se acima do nível médio estadual, em 2014.

limeira Ra de Campinas estado

284.627 6.548.374 42.673.386

53.474 1.248.711 8.528.802

193.474 4.442.150 28.659.164

37.679 857.513 5.485.420

490,14 241,69 171,92

97,33 95,40 96,21

45,00 48,93 52,10

0,79 1,21 0,87

10.392,19 297.490,67 1.708.221,39

36.800,70 45.981,21 40.379,00

lindóia

Em Lindóia, 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 manteve seu escore acima do nível 
médio estadual, em 2014. 

Em Limeira, o indicador agregado de escolaridade registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.



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.

127

I
P
R
S 

Riqueza

126

I
P
R
S 

1
GRUPOEscolaridade

RA
 de C

am
pinas

Longevidade

Média Estadual

51 55 57 57
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

Média Estadual

66 68 72 73
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

Média Estadual

68 57 65 60
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 41,75 MWh para  
47,08 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,66 MWh para 2,84 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 2.539 
para R$ 2.468;

•	O valor adicionado fiscal per capita diminuiu de R$ 274.703 
para R$ 230.740.

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

de 13,06 para 12,94;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

12,95 para 12,37;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 0,94 para 0,98;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 14,59 para 13,33.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Louveira classificou-se no Gru-
po 1, que engloba os municípios com bons indicadores de riqueza, 
longevidade e 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 96,7%;
•	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, elevou-se de 49,1% para 
55,1%;

•	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, diminuiu de 49,7% para 38,3%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 28,1% para 29,6%.

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

lindóia Ra de Campinas estado

7.164 6.548.374 42.673.386

1.352 1.248.711 8.528.802

4.767 4.442.150 28.659.164

1.045 857.513 5.485.420

146,92 241,69 171,92

100,00 95,40 96,21

39,47 48,93 52,10

1,69 1,21 0,87

115,57 297.490,67 1.708.221,39

16.404,18 45.981,21 40.379,00

louveiRa

Em Louveira, o indicador agregado de riqueza registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média es-
tadual no período.

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

Em Lindóia, 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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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:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 16,45 MWh para 
18,72 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,11 MWh para 2,20 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.764 
para R$ 1.860;

•	O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 17.128 
para R$ 18.421.

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

tou de 8,65 para 9,55;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 13,47 para 18,08;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,16 para 1,21;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 16,45 para 16,99.

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

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, aumentou de 60,0% para 
68,4%;

•	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, decresceu de 27,6% para 24,9%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 18,6% para 16,7%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores de longevidade e escolaridade e man-
teve estável seu escore de riqueza. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade e 
escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

louveira Ra de Campinas estado

41.974 6.548.374 42.673.386

8.921 1.248.711 8.528.802

29.543 4.442.150 28.659.164

3.510 857.513 5.485.420

761,36 241,69 171,92

96,95 95,40 96,21

58,63 48,93 52,10

3,21 1,21 0,87

11.598,66 297.490,67 1.708.221,39

285.203,53 45.981,21 40.379,00

moCoCa

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

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

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



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 15,35 MWh para  
17,14 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,05 MWh para 2,14 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 2.205 
para R$ 2.363;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 25.732 para 
R$ 24.525.

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

-se de 9,87 para 11,12;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

13,06 para 13,29;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,16 para 1,13;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 18,31 para 16,81.

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

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 95,3% para 99,0%;
•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 51,3% para 
62,7%;

•	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, diminuiu de 23,6% para 22,7%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 19,4% para 20,0%.

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

mococa Ra de Campinas estado

66.463 6.548.374 42.673.386

12.305 1.248.711 8.528.802

43.820 4.442.150 28.659.164

10.338 857.513 5.485.420

77,75 241,69 171,92

93,56 95,40 96,21

51,69 48,93 52,10

0,07 1,21 0,87

1.709,12 297.490,67 1.708.221,39

25.732,71 45.981,21 40.379,00

mogi guaçu

Em Mogi Guaçu, 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 ficou estabilizado, mantendo-se na média estadual, em 2014.

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



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços cresceu de 18,40 MWh para 
28,36 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,23 MWh para 2,32 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 2.174 para R$ 2.284;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 32.269 para 
R$ 31.855.

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

de 9,65 para 9,88;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 15,63 para 14,10;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,55 para 1,57;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 16,68 para 16,91.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Moji Mirim classificou-se no 
Grupo 1, que engloba os municípios com bons indicadores de riqueza, 
longevidade e 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 96,8%;
•	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 65,2% para 
66,2%;

•	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, elevou-se de 25,9% para 30,1%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 14,3% para 12,6%.

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

mogi guaçu Ra de Campinas estado

141.862 6.548.374 42.673.386

26.889 1.248.711 8.528.802

96.079 4.442.150 28.659.164

18.894 857.513 5.485.420

174,67 241,69 171,92

95,38 95,40 96,21

48,94 48,93 52,10

0,85 1,21 0,87

4.658,69 297.490,67 1.708.221,39

33.119,28 45.981,21 40.379,00

moji miRim

Em Moji Mirim, 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.

Mogi Guaçu acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível 
médio estadual, em 2014. 
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 15,27 MWh para  
17,90 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 2,11 MWh para 2,34 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.617 para R$ 1.735;

•	O valor adicionado fiscal per capita diminuiu de R$ 15.604 
para R$ 12.226.

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

-se de 24,26 para 27,40;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

21,33 para 21,74;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 2,69 para 2,20;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 21,35 para 22,88.

Mombuca, 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.

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 94,4% para 94,8%;
•	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, cresceu de 44,9% para 
53,8%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 25,3% para 25,2%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 18,4% para 17,0%.

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.

moji mirim Ra de Campinas estado

88.244 6.548.374 42.673.386

16.017 1.248.711 8.528.802

59.216 4.442.150 28.659.164

13.011 857.513 5.485.420

177,27 241,69 171,92

94,59 95,40 96,21

48,02 48,93 52,10

0,51 1,21 0,87

3.390,65 297.490,67 1.708.221,39

38.619,69 45.981,21 40.379,00

mombuCa

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

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

Moji Mirim acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível médio 
estadual, em 2014. 
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 10,09 MWh para 
10,90 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,88 MWh para 2,86 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.387 
para R$ 1.450;

•	O valor adicionado fiscal per capita reduziu-se de R$ 9.643 
para R$ 7.622.

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

de 11,47 para 11,52;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

15,21 para 15,27;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 2,02 para 1,53;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 11,40 para 13,82.

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

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, reduziu-se de 41,7% para 
36,7%;

•	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, reduziu-se de 34,7% para 17,9%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
aumentou de 9,4% para 12,0%.

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

mombuca Ra de Campinas estado

3.294 6.548.374 42.673.386

720 1.248.711 8.528.802

2.178 4.442.150 28.659.164

396 857.513 5.485.420

24,64 241,69 171,92

85,03 95,40 96,21

52,57 48,93 52,10

0,22 1,21 0,87

59,97 297.490,67 1.708.221,39

18.244,81 45.981,21 40.379,00

monte alegRe 
do Sul

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

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

Em Mombuca, o indicador agregado de escolaridade situou-se abaixo da média estadual, em consequência da 
redução do seu escore, 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:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 16,56 MWh para  
18,76 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,19 MWh para 2,29 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 2.505 para R$ 2.728;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 39.050 para 
R$ 35.786.

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

de 11,71 para 8,25;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 14,33 para 10,06;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,37 para 1,42;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 17,18 para 16,08.

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

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 84,9% para 99,4%;
•	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, diminuiu de 61,7% para 
58,5%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, cresceu de 49,7% para 54,6%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 19,0% para 14,3%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores de longevidade e escolaridade e manteve 
estável seu escore de riqueza. 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.

monte alegre 
do Sul

Ra de Campinas estado

7.415 6.548.374 42.673.386

1.265 1.248.711 8.528.802

4.925 4.442.150 28.659.164

1.225 857.513 5.485.420

67,22 241,69 171,92

59,27 95,40 96,21

37,62 48,93 52,10

0,93 1,21 0,87

149,61 297.490,67 1.708.221,39

20.362,85 45.981,21 40.379,00

monte moR

Em Monte Mor, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de riqueza, seu escore perma-
neceu 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.

Monte Alegre do Sul acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do 
nível médio estadual, em 2014. 
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 10,19 MWh para  
10,92 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,62 MWh para 2,64 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 1.330 para R$ 1.460;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 17.160 para 
R$ 17.822.

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

de 6,11 para 5,64;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

18,07 para 18,55;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,23 para 0,77;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 14,84 para 13,67.

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

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

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 50,8% para 
51,3%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, aumentou de 23,8% para 31,0%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se de 14,5% para 15,8%.

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.

monte mor Ra de Campinas estado

53.151 6.548.374 42.673.386

11.669 1.248.711 8.528.802

36.056 4.442.150 28.659.164

5.426 857.513 5.485.420

221,08 241,69 171,92

94,64 95,40 96,21

59,88 48,93 52,10

2,14 1,21 0,87

2.777,87 297.490,67 1.708.221,39

53.380,58 45.981,21 40.379,00

moRungaba

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

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

Monte Mor acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível 
médio estadual, em 2014. 
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 6,61 MWh para  
7,03 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,77 MWh para 1,85 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.951 
para R$ 2.155;

•	O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 7.327 
para R$ 10.524.

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

-se de 11,80 para 10,07;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 5,89 para 7,17;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 1,37 para 1,63;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 16,11 para 17,31.

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

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 93,0%;
•	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 43,1% 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, variou de 18,7% para 21,4%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 20,5% para 19,6%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. Quanto aos indicadores sociais, 
os escores de longevidade e escolaridade superaram a média do Estado, em 2014.

morungaba Ra de Campinas estado

12.374 6.548.374 42.673.386

2.520 1.248.711 8.528.802

8.274 4.442.150 28.659.164

1.580 857.513 5.485.420

84,32 241,69 171,92

87,51 95,40 96,21

55,89 48,93 52,10

1,30 1,21 0,87

405,85 297.490,67 1.708.221,39

33.223,23 45.981,21 40.379,00

nazaRé 
pauliSta

Em Nazaré Paulista, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito de ter so-
mado 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. 

Morungaba adicionou pontos em seu escore de escolaridade 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:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comércio, 

na agricultura e nos serviços aumentou de 19,19 MWh para 
23,74 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,32 MWh para 2,39 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 2.324 para R$ 2.468;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 38.334 para 
R$ 38.395.

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

-se de 9,80 para 10,75;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 12,18 para 8,38;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,04 para 1,08;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 17,24 para 16,65.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Nova Odessa classificou-se no 
Grupo 1, que engloba os municípios com bons indicadores de riqueza, 
longevidade e 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 87,5% 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, variou de 35,0% para 
36,2%;

•	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, variou de 17,3% para 17,6%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 19,0% para 12,8%.

nazaré paulista Ra de Campinas estado

17.236 6.548.374 42.673.386

3.455 1.248.711 8.528.802

11.244 4.442.150 28.659.164

2.537 857.513 5.485.420

52,82 241,69 171,92

92,16 95,40 96,21

52,96 48,93 52,10

1,26 1,21 0,87

291,18 297.490,67 1.708.221,39

17.107,34 45.981,21 40.379,00

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

nova odeSSa

Nova Odessa aumentou o nível de seu indicador sintético de riqueza e, com isso, atingiu o escore médio do Es-
tado, em 2014.

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

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



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:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 28,92 MWh para 
32,13 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,68 MWh para 2,80 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 3.454 
para R$ 3.708;

•	O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 351.786 
para R$ 377.617.

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

de 7,38 para 7,50;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 8,32 para 9,13;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,29 para 1,24;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 15,14 para 14,78.

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

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

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 57,0% para 
63,7%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, elevou-se de 25,6% para 28,7%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 8,0% para 7,5%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. Do ponto de vista de indicado-
res sociais, os escores de longevidade e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

nova odessa Ra de Campinas estado

54.139 6.548.374 42.673.386

10.097 1.248.711 8.528.802

37.401 4.442.150 28.659.164

6.641 857.513 5.485.420

728,46 241,69 171,92

98,37 95,40 96,21

48,28 48,93 52,10

1,43 1,21 0,87

2.404,55 297.490,67 1.708.221,39

45.047,58 45.981,21 40.379,00

paulínia

Paulínia acrescentou pontos no indicador agregado de riqueza e manteve seu escore acima do nível médio esta-
dual, em 2014. 

O indicador agregado de longevidade do município registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.

Nova Odessa acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível 
médio estadual, em 2014. 
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 5,01 MWh para  
4,60 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,68 MWh para 1,69 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.220 para R$ 1.299;

•	O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 7.312 para 
R$ 8.902.

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

-se de 21,28 para 23,86;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

14,83 para 15,12;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 1,29 para 1,43;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 18,17 para 18,02.

Pedra Bela, 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.

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

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 47,3% para 
55,1%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 26,0% para 22,5%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 21,0% para 18,2%.

Síntese
No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, man-
tendo estável seu escore de longevidade. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade 
e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

paulínia Ra de Campinas estado

92.231 6.548.374 42.673.386

19.454 1.248.711 8.528.802

63.844 4.442.150 28.659.164

8.933 857.513 5.485.420

664,87 241,69 171,92

99,91 95,40 96,21

51,63 48,93 52,10

3,04 1,21 0,87

12.153,54 297.490,67 1.708.221,39

135.777,04 45.981,21 40.379,00

pedRa bela

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

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

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

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 12,24 MWh para  
12,97 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,34 MWh para 2,46 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.647 
para R$ 1.751;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 15.120 para 
R$ 14.129.

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

-se de 9,39 para 4,07;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 8,66 para 9,41;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 0,92 para 0,93;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 17,51 para 15,97.

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

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

cresceu de 100,0% para 84,2%;
•	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, decresceu de 53,2% para 
41,0%;

•	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, variou de 26,1% para 26,2%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 21,2% para 18,0%.

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

pedra bela Ra de Campinas estado

5.859 6.548.374 42.673.386

1.085 1.248.711 8.528.802

3.785 4.442.150 28.659.164

989 857.513 5.485.420

36,94 241,69 171,92

26,39 95,40 96,21

42,45 48,93 52,10

0,34 1,21 0,87

63,47 297.490,67 1.708.221,39

10.870,81 45.981,21 40.379,00

pedReiRa

Em Pedreira, 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 manteve seu escore acima do nível 
médio estadual, em 2014. 

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 6,36 MWh para 
6,60 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,79 MWh para 1,82 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.256 
para R$ 1.325;

•	O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 4.696 
para R$ 5.233.

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

de 13,79 para 11,11;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 

de 13,73 para 8,87;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,34 para 1,19;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 16,35 para 15,95.

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

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

de 96,9% para 96,7%;
•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 58,2% para 
67,2%;

•	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, decresceu de 28,2% para 23,2%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 10,3% para 7,8%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. Do ponto de vista de indicado-
res sociais, os escores de longevidade e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

pedreira Ra de Campinas estado

43.693 6.548.374 42.673.386

8.076 1.248.711 8.528.802

30.026 4.442.150 28.659.164

5.591 857.513 5.485.420

402,37 241,69 171,92

99,16 95,40 96,21

41,25 48,93 52,10

1,30 1,21 0,87

941,57 297.490,67 1.708.221,39

21.828,40 45.981,21 40.379,00

pinhalzinho

Em Pinhalzinho, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de riqueza, seu escore perma-
neceu 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.

Pedreira acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no indi-
cador de escolaridade, em 2014.
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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 7,02 MWh para  
7,04 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,05 MWh para 2,08 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.472 
para R$ 1.679;

•	O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 6.151 
para R$ 7.623.

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

de 9,99 para 10,07;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

13,88 para 13,99;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,33 para 1,39;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 20,24 para 18,16.

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

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

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 32,9% para 
54,0%;

•	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 25,6% para 23,1%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 16,0% para 15,1%.

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.

pinhalzinho Ra de Campinas estado

13.784 6.548.374 42.673.386

2.543 1.248.711 8.528.802

8.867 4.442.150 28.659.164

2.374 857.513 5.485.420

89,20 241,69 171,92

49,70 95,40 96,21

45,18 48,93 52,10

1,31 1,21 0,87

203,69 297.490,67 1.708.221,39

14.970,62 45.981,21 40.379,00

piRaCaia

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

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

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



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 21,12 MWh para  
24,06 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,58 MWh para 2,71 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 2.624 para R$ 2.703;

•	O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 26.420 
para R$ 33.687.

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

de 11,08 para 11,05;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 14,46 para 13,61;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,40 para 1,36;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 15,31 para 14,61.

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

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

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 47,0% para 
49,8%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 33,7% para 26,1%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 24,2% para 23,0%.

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

piracaia Ra de Campinas estado

25.573 6.548.374 42.673.386

4.910 1.248.711 8.528.802

16.947 4.442.150 28.659.164

3.716 857.513 5.485.420

66,33 241,69 171,92

100,00 95,40 96,21

45,22 48,93 52,10

0,47 1,21 0,87

364,05 297.490,67 1.708.221,39

14.301,84 45.981,21 40.379,00

piRaCiCaba

Piracicaba acrescentou pontos no indicador agregado de riqueza e, com isso, seu escore situou-se acima da média 
estadual, em 2014.

O município adicionou um ponto no indicador agregado de longevidade e, em consequência, nivelou-se à média 
estadual no período.

Em Piracaia, mesmo com a redução de pontos em seu escore, o indicador agregado de escolaridade 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:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 14,62 MWh para  
14,89 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,21 MWh para 2,28 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 2.165 para R$ 2.387;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 23.134 para 
R$ 21.355.

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

-se de 7,64 para 10,14;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 14,38 para 17,38;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,73 para 1,50;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 15,02 para 14,14.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Pirassununga classificou-se no 
Grupo 1, que engloba os municípios com bons indicadores de riqueza, 
longevidade e 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 97,2% para 96,2%;
•	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, cresceu de 52,2% para 
61,6%;

•	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 21,3% para 21,5%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 10,8% para 8,9%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. 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.

piracicaba Ra de Campinas estado

375.358 6.548.374 42.673.386

70.746 1.248.711 8.528.802

252.189 4.442.150 28.659.164

52.423 857.513 5.485.420

272,29 241,69 171,92

98,04 95,40 96,21

51,82 48,93 52,10

0,75 1,21 0,87

20.273,70 297.490,67 1.708.221,39

54.418,31 45.981,21 40.379,00

piRaSSununga

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

O município diminuiu o nível de seu indicador sintético de longevidade e, em consequência, não atingiu o escore 
médio estadual, em 2014.

Piracicaba acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore 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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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 12,80 MWh para  
13,42 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,51 MWh para 2,60 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.786 para R$ 2.063;

•	O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 23.246 para 
R$ 25.244.

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

de 13,51 para 13,85;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

19,44 para 19,93;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,30 para 1,31;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 20,51 para 15,50.

Rafard, que em 2012 pertencia ao Grupo 4, classificou-se em 2014 no 
Grupo 2, que agrega os municípios bem posicionados na dimensão 
riqueza, mas com deficiência em um dos outros dois indicadores que 
compõem o IPRS, longevidade ou 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 92,2% para 89,3%;
•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, aumentou de 52,5% para 
63,1%;

•	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, elevou-se de 20,1% para 30,4%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 18,4% para 15,0%.

Síntese
O município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, em oposição à queda na 
longevidade. 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.

pirassununga Ra de Campinas estado

71.620 6.548.374 42.673.386

13.104 1.248.711 8.528.802

47.283 4.442.150 28.659.164

11.233 857.513 5.485.420

98,50 241,69 171,92

92,53 95,40 96,21

44,90 48,93 52,10

0,56 1,21 0,87

2.042,56 297.490,67 1.708.221,39

28.679,23 45.981,21 40.379,00

RafaRd

Em Rafard, 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. 

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



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 14,56 MWh para  
15,05 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,26 MWh para 2,28 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 2.231 para R$ 2.366;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 31.161 para 
R$ 31.253.

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

de 13,80 para 11,43;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 17,23 para 14,04;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,41 para 1,37;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 15,62 para 16,45.

Rio Claro, 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.

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 99,6% para 91,4%;
•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, decresceu de 52,7% para 
48,8%;

•	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, cresceu de 24,8% para 30,7%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 16,2% para 15,0%.

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.

Rafard Ra de Campinas estado

8.738 6.548.374 42.673.386

1.816 1.248.711 8.528.802

5.755 4.442.150 28.659.164

1.167 857.513 5.485.420

71,83 241,69 171,92

88,98 95,40 96,21

46,61 48,93 52,10

0,37 1,21 0,87

190,03 297.490,67 1.708.221,39

21.829,89 45.981,21 40.379,00

Rio ClaRo

Em Rio Claro, observou-se estabilidade no indicador agregado de riqueza, mantendo seu escore abaixo 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. 

Rafard acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no indicador 
de escolaridade, 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:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 19,47 MWh para  
20,28 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,26 MWh para 2,35 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 2.190 para R$ 2.391;

•	O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 21.028 para 
R$ 22.551.

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

de 9,17 para 8,05;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 12,15 para 10,92;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 1,03 para 1,16;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 15,85 para 16,55.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Rio das Pedras classificou-se no 
Grupo 1, que engloba os municípios com bons indicadores de riqueza, 
longevidade e 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 94,7%;
•	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, elevou-se de 32,5% para 
63,1%;

•	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, reduziu-se de 28,6% para 27,9%;

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

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores de longevidade e escolaridade e manteve 
estável seu escore de riqueza. 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.

Rio Claro Ra de Campinas estado

192.460 6.548.374 42.673.386

34.741 1.248.711 8.528.802

129.892 4.442.150 28.659.164

27.827 857.513 5.485.420

386,14 241,69 171,92

97,68 95,40 96,21

47,09 48,93 52,10

0,84 1,21 0,87

7.665,02 297.490,67 1.708.221,39

40.162,74 45.981,21 40.379,00

Rio daS pedRaS

Em Rio das Pedras, 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.

Rio Claro acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível médio 
estadual, em 2014. 
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 12,27 MWh para  
13,26 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,54 MWh para 2,66 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.975 para R$ 2.076;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 18.298 para 
R$ 16.661.

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

de 6,77 para 10,26;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

3,38 para 3,42;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 0,88 para 1,31;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 11,76 para 10,71.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Saltinho classificou-se no Gru-
po 3, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e bons 
indicadores de longevidade e 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 96,4% para 93,0%;
•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 51,0% para 
56,4%;

•	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 25,8% para 29,4%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 18,4% para 16,4%.

Síntese
No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, man-
tendo estável seu escore de longevidade. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade 
e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

Rio das pedras Ra de Campinas estado

31.593 6.548.374 42.673.386

6.693 1.248.711 8.528.802

21.619 4.442.150 28.659.164

3.281 857.513 5.485.420

139,38 241,69 171,92

97,38 95,40 96,21

51,08 48,93 52,10

1,78 1,21 0,87

1.129,91 297.490,67 1.708.221,39

36.399,39 45.981,21 40.379,00

Saltinho

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

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

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



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 18,85 MWh para  
20,95 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,35 MWh para 2,48 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 2.132 para R$ 2.271;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 16.456 para 
R$ 16.604.

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

-se de 8,95 para 9,63;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 

de 11,07 para 12,30;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,27 para 1,12;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 17,37 para 16,28.

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

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, aumentou de 66,8% para 
72,2%;

•	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 30,7% para 34,1%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
aumentou de 10,8% para 14,1%.

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

Saltinho Ra de Campinas estado

7.420 6.548.374 42.673.386

1.214 1.248.711 8.528.802

5.025 4.442.150 28.659.164

1.181 857.513 5.485.420

74,39 241,69 171,92

83,64 95,40 96,21

41,30 48,93 52,10

1,30 1,21 0,87

178,36 297.490,67 1.708.221,39

24.346,26 45.981,21 40.379,00

Santa báRbaRa 
d’oeSte

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

O indicador agregado de longevidade do município registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.

Saltinho acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível médio 
estadual, em 2014. 
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 8,08 MWh para  
7,96 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,94 MWh para 2,05 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.478 para R$ 1.767;

•	O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 20.233 
para R$ 23.882.

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

-se de 11,41 para 15,21;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) manteve-se 

em 26,22;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 1,05 para 1,44;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 10,13 para 9,83.

Santa Cruz da Conceição, 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 escola-
ridade insatisfatórios.

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 97,5% para 93,9%;
•	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 61,8% para 
64,6%;

•	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 27,2% para 27,3%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 12,3% para 10,1%.

Síntese
No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, man-
tendo estável seu escore de longevidade. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade 
e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

Santa bárbara 
d’oeste

Ra de Campinas estado

183.720 6.548.374 42.673.386

33.166 1.248.711 8.528.802

127.203 4.442.150 28.659.164

23.351 857.513 5.485.420

678,18 241,69 171,92

99,22 95,40 96,21

44,95 48,93 52,10

0,52 1,21 0,87

5.129,71 297.490,67 1.708.221,39

28.067,38 45.981,21 40.379,00

Santa CRuz 
da ConCeição

Em Santa Cruz da Conceição, 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.

Santa Bárbara d’Oeste acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio 
estadual no indicador de escolaridade, em 2014.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços cresceu de 11,62 MWh para 
13,86 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,97 MWh para 2,04 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 1.782 para R$ 1.893;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 6.479 para 
R$ 6.196.

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

de 12,52 para 12,82;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 22,36 para 23,72;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,27 para 1,23;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 17,21 para 15,23.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Santa Cruz das Palmeiras classi-
ficou-se no Grupo 5, que agrega os municípios com baixos níveis de 
riqueza e indicadores de longevidade e escolaridade insatisfatórios.

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, decresceu de 59,7% para 
41,4%;

•	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, aumentou de 20,4% para 26,2%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 24,0% para 24,1%.

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

Santa Cruz 
da Conceição

Ra de Campinas estado

4.143 6.548.374 42.673.386

722 1.248.711 8.528.802

2.705 4.442.150 28.659.164

716 857.513 5.485.420

27,60 241,69 171,92

72,19 95,40 96,21

35,10 48,93 52,10

0,89 1,21 0,87

124,27 297.490,67 1.708.221,39

30.264,28 45.981,21 40.379,00

Santa CRuz 
daS palmeiRaS

Em Santa Cruz das Palmeiras, 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.

Em Santa Cruz da Conceição, o indicador agregado de escolaridade situou-se abaixo da média estadual, em con-
sequência da redução do seu escore, 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:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 8,89 MWh para 
9,81 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,01 MWh para 2,11 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 2.470 
para R$ 2.464;

•	O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 43.117 para 
R$ 55.929.

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

de 7,52 para 10,55;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 

de 6,56 para 8,60;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,31 para 1,35;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 14,68 para 13,72.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Santa Gertrudes classificou-se no 
Grupo 1, que engloba os municípios com bons indicadores de riqueza, 
longevidade e 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 97,4% para 91,3%;
•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 29,7% para 
41,2%;

•	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, aumentou de 14,9% para 18,5%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 14,9% para 11,6%.

Síntese
No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, man-
tendo estável seu escore de longevidade. No que se refere a indicadores sociais, os níveis de longevidade e 
de escolaridade mantiveram-se abaixo da média do Estado no período.

Santa Cruz das 
palmeiras

Ra de Campinas estado

31.492 6.548.374 42.673.386

6.580 1.248.711 8.528.802

21.146 4.442.150 28.659.164

3.766 857.513 5.485.420

106,63 241,69 171,92

97,39 95,40 96,21

44,61 48,93 52,10

1,31 1,21 0,87

375,73 297.490,67 1.708.221,39

12.087,07 45.981,21 40.379,00

Santa 
geRtRudeS

Em Santa Gertrudes, 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. 

Em Santa Cruz das Palmeiras, 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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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:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 12,24 MWh para  
13,01 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,96 MWh para 2,09 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.485 para R$ 1.665;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 9.977 para 
R$ 9.950.

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

de 10,12 para 6,86;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

10,05 para 10,24;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,54 para 1,11;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 19,61 para 17,24.

Santa Maria da Serra, que em 2012 pertencia ao Grupo 3, foi clas-
sificado 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).

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 93,3%;
•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, aumentou de 45,3% para 
55,8%;

•	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, aumentou de 33,0% para 38,5%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 12,7% para 13,5%.

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

Santa gertrudes Ra de Campinas estado

23.450 6.548.374 42.673.386

5.125 1.248.711 8.528.802

16.217 4.442.150 28.659.164

2.108 857.513 5.485.420

238,58 241,69 171,92

98,94 95,40 96,21

51,16 48,93 52,10

2,10 1,21 0,87

1.344,57 297.490,67 1.708.221,39

58.541,06 45.981,21 40.379,00

Santa maRia 
da SeRRa

Em Santa Maria da Serra, 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.

Santa Gertrudes acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore 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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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 28,28 MWh para  
30,28 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,04 MWh para 2,18 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.923 para R$ 2.060;

•	O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 20.588 
para R$ 24.654.

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

-se de 9,54 para 8,33;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 13,02 para 11,81;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,56 para 1,28;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 19,80 para 19,62.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Santo Antônio de Posse classifi-
cou-se no Grupo 1, que engloba os municípios com bons indicadores 
de riqueza, longevidade e 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 96,4% 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, decresceu de 50,7% para 
50,4%;

•	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 29,7% para 15,1%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 15,8% para 15,9%.

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.

Santa maria 
da Serra

Ra de Campinas estado

5.698 6.548.374 42.673.386

1.282 1.248.711 8.528.802

3.756 4.442.150 28.659.164

660 857.513 5.485.420

22,56 241,69 171,92

89,35 95,40 96,21

58,21 48,93 52,10

1,32 1,21 0,87

135,89 297.490,67 1.708.221,39

24.161,81 45.981,21 40.379,00

Santo antônio 
de poSSe

Em Santo Antônio de Posse, 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.

Em Santa Maria da Serra, o indicador agregado de escolaridade situou-se abaixo da média estadual, em consequ-
ência da redução do seu escore, em 2014.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 9,06 MWh para  
9,23 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,99 MWh para 2,03 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.265 para R$ 1.464;

•	O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 12.144 
para R$ 14.012.

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

de 2,29 para 0,00;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

18,06 para 18,74;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 1,16 para 1,31;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 15,33 para 9,65.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Santo Antônio do Jardim classi-
ficou-se no Grupo 3, que agrega os municípios com baixos níveis de 
riqueza e bons indicadores de longevidade e escolaridade.

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

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 39,7% para 
44,3%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, reduziu-se de 27,9% para 22,8%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se de 13,5% para 17,0%.

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

Santo antonio 
de posse

Ra de Campinas estado

21.561 6.548.374 42.673.386

4.490 1.248.711 8.528.802

14.531 4.442.150 28.659.164

2.540 857.513 5.485.420

140,01 241,69 171,92

93,45 95,40 96,21

49,13 48,93 52,10

1,11 1,21 0,87

687,02 297.490,67 1.708.221,39

32.219,51 45.981,21 40.379,00

Santo antônio 
do jaRdim

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

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

Em Santo Antônio de Posse, mesmo com a redução de pontos em seu escore, o indicador agregado de escolari-
dade manteve-se acima do nível médio estadual, em 2014. 
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 11,05 MWh para  
11,71 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,06 MWh para 2,11 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal elevou-se de  
R$ 1.942 para R$ 2.005;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 16.545 para 
R$ 16.244.

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

de 8,28 para 9,12;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 13,35 para 15,06;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,24 para 1,27;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 18,48 para 18,41.

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

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 92,9% 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 82,1% para 
73,0%;

•	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 28,6% para 27,3%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
cresceu de 12,7% para 15,0%.

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

Santo antonio 
do jardim

Ra de Campinas estado

5.882 6.548.374 42.673.386

1.081 1.248.711 8.528.802

3.815 4.442.150 28.659.164

986 857.513 5.485.420

53,49 241,69 171,92

61,83 95,40 96,21

37,84 48,93 52,10

-0,27 1,21 0,87

108,33 297.490,67 1.708.221,39

18.367,86 45.981,21 40.379,00

São joão da 
boa viSta

Em São João da Boa Vista, observou-se estabilidade no indicador agregado de riqueza, mantendo seu escore 
abaixo do nível médio estadual, em 2014.

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

Em Santo Antônio do Jardim, mesmo com a redução de pontos em seu escore, o indicador agregado de escola-
ridade manteve-se acima do nível médio estadual, em 2014. 



185

I
P
R
S 

Riqueza

4
GRUPO

RA
 de C

am
pinas

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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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 12,82 MWh para 
15,53 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 2,26 MWh para 2,42 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$ 1.748 para R$ 1.829;

•	O valor adicionado fiscal per capita decresceu de R$ 20.261 
para R$ 14.549.

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

de 14,40 para 14,79;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 19,18 para 17,60;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 1,09 para 1,29;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 18,13 para 18,21.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, São José do Rio Pardo classifi-
cou-se no Grupo 4, que agrega os municípios com baixos níveis de 
riqueza e com deficiência em um dos indicadores sociais (longevidade 
ou 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 94,4%;
•	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, aumentou de 57,3% para 
61,8%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, reduziu-se de 23,4% para 22,4%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
manteve-se em 11,2%.

Síntese
No campo do IPRS, o município recuou em seu escore de longevidade e manteve estáveis seus indicadores 
agregados de riqueza e escolaridade. Relativamente aos indicadores sociais, o escore de longevidade ficou 
abaixo do nível médio estadual, enquanto o de escolaridade permaneceu acima da média do Estado, em 2014.

São joão da 
boa vista

Ra de Campinas estado

85.269 6.548.374 42.673.386

14.644 1.248.711 8.528.802

56.790 4.442.150 28.659.164

13.835 857.513 5.485.420

165,12 241,69 171,92

96,70 95,40 96,21

43,30 48,93 52,10

0,50 1,21 0,87

2.312,02 297.490,67 1.708.221,39

27.250,20 45.981,21 40.379,00

São joSé do 
Rio paRdo

Em São José do Rio Pardo, observou-se estabilidade no indicador agregado de riqueza, mantendo seu escore 
abaixo 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.

Em São João da Boa Vista, o indicador agregado de escolaridade registrou estabilidade, mantendo seu escore 
acima da média estadual no período.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 13,43 MWh para  
14,60 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,73 MWh para 2,92 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.518 para R$ 1.691;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 7.134 para 
R$ 7.367.

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

de 9,87 para 12,24;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 

de 13,05 para 13,78;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,54 para 1,62;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 13,28 para 14,72.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, São Pedro classificou-se no Gru-
po 3, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e bons 
indicadores de longevidade e 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 96,5% para 97,4%;
•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 55,7% para 
60,5%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, reduziu-se de 29,6% para 27,8%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 17,6% para 13,8%.

Síntese
No campo do IPRS, o município manteve estáveis seus indicadores agregados de riqueza e longevidade 
e avançou em seu escore 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.

São josé do 
Rio pardo

Ra de Campinas estado

52.452 6.548.374 42.673.386

9.396 1.248.711 8.528.802

34.510 4.442.150 28.659.164

8.546 857.513 5.485.420

125,13 241,69 171,92

90,19 95,40 96,21

50,06 48,93 52,10

0,27 1,21 0,87

1.387,94 297.490,67 1.708.221,39

26.532,97 45.981,21 40.379,00

São pedRo

Em São Pedro, 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.

São José do Rio Pardo acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do 
nível médio estadual, em 2014. 
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 10,58 MWh para 
10,87 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 2,01 MWh para 2,11 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.441 
para R$ 1.625;

•	O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 9.164 
para R$ 11.923.

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

-se de 10,78 para 12,92;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 21,22 para 12,82;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,80 para 1,81;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 13,99 para 15,84.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, São Sebastião da Grama classi-
ficou-se no Grupo 4, que agrega os municípios com baixos níveis de 
riqueza e com deficiência em um dos indicadores sociais (longevidade 
ou 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 99,0% para 100,0%;
•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, reduziu-se de 57,7% 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, elevou-se de 19,7% para 26,3%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 19,0% para 18,5%.

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

São pedro Ra de Campinas estado

32.731 6.548.374 42.673.386

6.133 1.248.711 8.528.802

21.118 4.442.150 28.659.164

5.480 857.513 5.485.420

53,74 241,69 171,92

85,30 95,40 96,21

45,92 48,93 52,10

0,86 1,21 0,87

502,67 297.490,67 1.708.221,39

15.489,68 45.981,21 40.379,00

São SebaStião 
da gRama

Em São Sebastião da Grama, 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. 

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

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 13,71 MWh para 
14,78 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,73 MWh para 2,77 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.321 
para R$ 1.405;

•	O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 6.941 
para R$ 8.149.

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

de 13,89 para 14,33;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

11,68 para 12,05;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,19 para 0,99;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 17,32 para 17,23.

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

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 88,0% para 86,7%;
•	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 62,4% para 
52,6%;

•	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 22,5% para 18,6%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se de 18,0% para 19,6%.

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

São Sebastião 
da grama

Ra de Campinas estado

12.001 6.548.374 42.673.386

2.322 1.248.711 8.528.802

7.886 4.442.150 28.659.164

1.793 857.513 5.485.420

47,55 241,69 171,92

68,04 95,40 96,21

41,51 48,93 52,10

-0,21 1,21 0,87

212,97 297.490,67 1.708.221,39

17.709,34 45.981,21 40.379,00

SeRRa negRa

Em Serra Negra, 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 ficou estabilizado, mantendo-se na média estadual, em 2014.

Em São Sebastião da Grama, o indicador agregado de escolaridade situou-se abaixo da média estadual, em con-
sequência da redução do seu escore, em 2014.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 8,22 MWh para 
8,54 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,40 MWh para 2,42 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.393 para R$ 1.520;

•	O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 7.678 para 
R$ 8.985.

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

-se de 14,50 para 16,21;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

20,73 para 20,06;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,04 para 0,82;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 15,41 para 14,66.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Socorro 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).

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 99,3% 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, aumentou de 40,7% para 
45,6%;

•	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 16,4% para 29,3%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 11,2% para 9,6%.

Síntese
No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, 
mantendo estável seu escore de longevidade. Em relação aos indicadores sociais, o escore de longevidade 
manteve-se no nível médio estadual, enquanto o de escolaridade superou a média do Estado, em 2014.

Serra negra Ra de Campinas estado

26.856 6.548.374 42.673.386

4.613 1.248.711 8.528.802

17.327 4.442.150 28.659.164

4.916 857.513 5.485.420

131,82 241,69 171,92

86,89 95,40 96,21

42,06 48,93 52,10

0,46 1,21 0,87

513,57 297.490,67 1.708.221,39

19.210,94 45.981,21 40.379,00

SoCoRRo

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

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

Serra Negra acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade 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:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 20,68 MWh para 
23,15 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,27 MWh para 2,39 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 3.143 
para R$ 3.361;

•	O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 25.307 
para R$ 27.472.

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

de 8,91 para 8,90;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) cresceu de 

9,21 para 9,79;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,34 para 1,26;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 15,75 para 15,51.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Sumaré classificou-se no Grupo 
1, que engloba os municípios com bons indicadores de riqueza, lon-
gevidade e 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 94,3% 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 57,2% para 
56,2%;

•	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, elevou-se de 25,2% para 32,7%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 11,8% para 9,3%.

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

Socorro Ra de Campinas estado

37.608 6.548.374 42.673.386

6.496 1.248.711 8.528.802

24.239 4.442.150 28.659.164

6.873 857.513 5.485.420

83,75 241,69 171,92

69,46 95,40 96,21

42,15 48,93 52,10

0,65 1,21 0,87

563,40 297.490,67 1.708.221,39

15.077,91 45.981,21 40.379,00

SumaRé

Sumaré acrescentou pontos no indicador agregado de riqueza e, com isso, seu escore situou-se acima da média 
estadual, em 2014.

O indicador agregado de longevidade do município registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.

Socorro acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível médio 
estadual, em 2014. 
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 12,50 MWh para 
13,89 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,05 MWh para 2,02 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.639 
para R$ 1.725;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 17.930 para 
R$ 17.721.

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

de 13,11 para 12,02;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 

de 14,12 para 11,97;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,13 para 1,09;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 15,63 para 19,23.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Tambaú 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).

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

de 95,7% para 93,9%;
•	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, diminuiu de 49,9% para 
48,7%;

•	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, reduziu-se de 24,4% para 22,5%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 18,0% para 15,6%.

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

Sumaré Ra de Campinas estado

258.801 6.548.374 42.673.386

54.679 1.248.711 8.528.802

178.929 4.442.150 28.659.164

25.193 857.513 5.485.420

1.686,00 241,69 171,92

98,82 95,40 96,21

50,94 48,93 52,10

1,81 1,21 0,87

11.327,49 297.490,67 1.708.221,39

44.560,47 45.981,21 40.379,00

tambaú

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

O município adicionou um ponto no indicador agregado de longevidade e, em consequência, nivelou-se à média 
estadual no período.

Em Sumaré, 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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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:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 21,93 MWh para 
23,07 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,88 MWh para 2,00 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.759 
para R$ 1.816;

•	O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 10.925 
para R$ 12.288.

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

-se de 2,38 para 4,80;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 0,00 para 2,39;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,27 para 0,87;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 18,68 para 15,69.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Tapiratiba classificou-se no Gru-
po 3, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e bons 
indicadores de longevidade e 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 94,0% para 89,3%;
•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 45,6% para 
46,2%;

•	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, variou de 20,1% para 21,5%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 15,3% para 14,0%.

Síntese
No campo do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores agregados de riqueza e longevidade, 
mantendo estável seu escore de escolaridade. Em termos de indicadores sociais, o escore de longevidade 
situou-se na média do Estado, enquanto o de escolaridade não alcançou o nível médio estadual, em 2014.

tambaú Ra de Campinas estado

22.540 6.548.374 42.673.386

4.532 1.248.711 8.528.802

14.632 4.442.150 28.659.164

3.376 857.513 5.485.420

40,12 241,69 171,92

89,95 95,40 96,21

52,01 48,93 52,10

0,15 1,21 0,87

454,70 297.490,67 1.708.221,39

20.202,43 45.981,21 40.379,00

tapiRatiba

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

O indicador agregado de longevidade do município registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.

Tambaú apresentou indicador agregado de escolaridade estabilizado e, em decorrência, seu escore situou-se abaixo 
do nível médio estadual, em 2014.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

200

I
P
R
S 

Escolaridade

Média Estadual

29 32 32 34
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

Média Estadual

62 63 63 65
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

Média Estadual

54 53 58 55
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 9,36 MWh para 
9,32 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,05 MWh para 2,06 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.375 
para R$ 1.380;

•	O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 9.958 
para R$ 17.488.

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

de 12,91 para 15,63;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

18,41 para 18,23;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,78 para 1,15;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 15,81 para 15,70.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Torrinha 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).

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

de 98,3% para 86,1%;
•	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, reduziu-se de 45,1% para 
42,2%;

•	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, reduziu-se de 31,1% para 28,0%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 17,4% para 12,6%.

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

tapiratiba Ra de Campinas estado

12.669 6.548.374 42.673.386

2.304 1.248.711 8.528.802

8.516 4.442.150 28.659.164

1.849 857.513 5.485.420

56,93 241,69 171,92

85,77 95,40 96,21

40,42 48,93 52,10

-0,14 1,21 0,87

229,26 297.490,67 1.708.221,39

18.070,32 45.981,21 40.379,00

toRRinha

Em Torrinha, 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. 

Em Tapiratiba, 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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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:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 6,46 MWh para 
6,34 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,76 MWh para 1,82 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.427 
para R$ 1.493;

•	O valor adicionado fiscal per capita reduziu-se de R$ 6.757 
para R$ 5.116.

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

de 6,93 para 10,66;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 

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

habitantes) cresceu de 1,27 para 1,52;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 15,69 para 13,82.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Tuiuti classificou-se no Grupo 
3, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e bons in-
dicadores de longevidade e 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 95,2% para 95,3%;
•	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, variou de 52,2% para 
52,4%;

•	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 18,9% para 31,8%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 15,4% para 10,0%.

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.

torrinha Ra de Campinas estado

9.481 6.548.374 42.673.386

1.620 1.248.711 8.528.802

6.226 4.442.150 28.659.164

1.635 857.513 5.485.420

30,07 241,69 171,92

86,02 95,40 96,21

39,66 48,93 52,10

0,41 1,21 0,87

148,47 297.490,67 1.708.221,39

15.724,52 45.981,21 40.379,00

tuiuti

Em Tuiuti, o escore de riqueza retraiu-se em um ponto, mantendo o indicador agregado abaixo do patamar do 
Estado, no período.

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

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



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 21,00 MWh para 
22,76 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,90 MWh para 2,93 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 2.582 para R$ 2.727;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 27.450 para 
R$ 25.469.

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

de 9,02 para 8,31;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 12,93 para 14,54;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 0,89 para 0,84;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 13,29 para 12,70.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Valinhos classificou-se no Gru-
po 1, que engloba os municípios com bons indicadores de riqueza, 
longevidade e 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 81,4% 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, decresceu de 56,3% para 
43,1%;

•	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, elevou-se de 27,5% para 34,2%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 23,4% para 20,0%.

Síntese
O município teve seus indicadores agregados de riqueza e longevidade diminuídos, em oposição ao melhor 
desempenho na 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.

tuiuti Ra de Campinas estado

6.197 6.548.374 42.673.386

1.050 1.248.711 8.528.802

3.999 4.442.150 28.659.164

1.148 857.513 5.485.420

48,91 241,69 171,92

51,77 95,40 96,21

53,10 48,93 52,10

1,15 1,21 0,87

103,32 297.490,67 1.708.221,39

16.862,50 45.981,21 40.379,00

valinhoS

Valinhos acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no indi-
cador de riqueza, em 2014.

O indicador agregado de longevidade do município registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.

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

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 7,49 MWh para 
7,30 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,08 MWh para 2,24 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.494 para R$ 1.663;

•	O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 3.672 
para R$ 4.034.

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

de 12,18 para 14,84;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

7,59 para 7,39;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,46 para 1,43;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 15,54 para 13,87.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Vargem 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).

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 96,9%;
•	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 63,2% para 
65,1%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 40,1% para 34,3%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 13,3% para 12,7%.

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

valinhos Ra de Campinas estado

115.258 6.548.374 42.673.386

19.980 1.248.711 8.528.802

79.894 4.442.150 28.659.164

15.384 857.513 5.485.420

775,68 241,69 171,92

95,36 95,40 96,21

42,59 48,93 52,10

1,98 1,21 0,87

4.970,63 297.490,67 1.708.221,39

43.979,29 45.981,21 40.379,00

vaRgem

Em Vargem, 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.

Em Valinhos, 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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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 mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) variou 

de 9,81 para 9,98;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 18,73 para 20,30;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,43 para 1,30;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 16,22 para 17,03.

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

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 15,07 MWh para 
16,34 MWh;

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

•	O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.580 
para R$ 1.748;

•	O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 10.511 para 
R$ 11.521.

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 93,5%;
•	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, reduziu-se de 31,1% para 
19,5%;

•	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, diminuiu de 18,3% para 6,4%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 18,4% para 18,3%.

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.

vargem Ra de Campinas estado

9.287 6.548.374 42.673.386

1.724 1.248.711 8.528.802

6.077 4.442.150 28.659.164

1.486 857.513 5.485.420

65,12 241,69 171,92

55,42 95,40 96,21

42,95 48,93 52,10

1,40 1,21 0,87

93,82 297.490,67 1.708.221,39

10.243,20 45.981,21 40.379,00

vaRgem 
gRande do Sul

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

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

Vargem perdeu pontos em seu escore de escolaridade, mantendo o indicador agregado abaixo do patamar médio 
do Estado nesta dimensão, em 2014.



211

I
P
R
S 

Riqueza

3
GRUPO

RA
 de C

am
pinas

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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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 14,36 MWh para 
15,48 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,32 MWh para 2,42 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 2.486 
para R$ 2.461;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 13.454 para 
R$ 12.341.

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

de 10,90 para 11,59;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 13,13 para 14,37;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,22 para 1,17;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 14,25 para 13,59.

Várzea Paulista, que em 2012 pertencia ao Grupo 2, foi classificado 
em 2014 no Grupo 3, que agrega os municípios com baixos níveis de 
riqueza e bons indicadores de longevidade e 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 88,1% para 82,9%;
•	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, aumentou de 54,2% para 
64,7%;

•	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, variou de 20,0% para 22,2%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
cresceu de 11,2% para 12,3%.

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.

vargem 
grande do Sul

Ra de Campinas estado

40.199 6.548.374 42.673.386

8.195 1.248.711 8.528.802

26.334 4.442.150 28.659.164

5.670 857.513 5.485.420

150,43 241,69 171,92

95,52 95,40 96,21

53,47 48,93 52,10

0,61 1,21 0,87

742,96 297.490,67 1.708.221,39

18.593,88 45.981,21 40.379,00

váRzea 
pauliSta

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

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

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



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 32,07 MWh para 
33,22 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 3,33 MWh para 3,44 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 2.554 
para R$ 2.617;

•	O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 92.134 
para R$ 98.057.

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

de 6,81 para 8,12;
•	A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

9,60 para 9,83;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 0,91 para 0,82;
•	A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 12,98 para 12,61.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Vinhedo classificou-se no Gru-
po 1, que engloba os municípios com bons indicadores de riqueza, 
longevidade e 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 79,7% para 79,2%;
•	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, aumentou de 41,2% para 
56,1%;

•	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, variou de 20,4% para 22,9%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 15,4% para 13,1%.

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

várzea paulista Ra de Campinas estado

112.833 6.548.374 42.673.386

24.606 1.248.711 8.528.802

77.604 4.442.150 28.659.164

10.623 857.513 5.485.420

3.212,78 241,69 171,92

100,00 95,40 96,21

53,00 48,93 52,10

1,35 1,21 0,87

2.368,42 297.490,67 1.708.221,39

21.272,75 45.981,21 40.379,00

vinhedo

Vinhedo acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no indi-
cador de riqueza, em 2014.

O indicador agregado de longevidade do município registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.

Várzea Paulista adicionou pontos em seu escore de escolaridade 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, aumentou de 64,3% para 
68,7%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 33,0% para 29,8%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 15,4% para 15,8%.

vinhedo Ra de Campinas estado

69.449 6.548.374 42.673.386

12.928 1.248.711 8.528.802

47.770 4.442.150 28.659.164

8.751 857.513 5.485.420

851,09 241,69 171,92

96,86 95,40 96,21

47,40 48,93 52,10

2,28 1,21 0,87

7.137,26 297.490,67 1.708.221,39

105.115,88 45.981,21 40.379,00

Síntese
No âmbito do IPRS, o município avançou em seu escore de riqueza e manteve estáveis seus indicadores agre-
gados de longevidade e escolaridade. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade e 
escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

Em Vinhedo, o indicador agregado de escolaridade registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.




