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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.

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 Itapeva foi criada pela Lei no 12.517, de 2 de janeiro de 2007, 
e regulamentada pelo Decreto no 60.135, de 10 de fevereiro de 2014. Formada por 32 
municípios, a RA está localizada na porção sudeste do Estado, ocupando uma área de 
19.340,4 km2,	que	corresponde	a	7,8%	do	território	paulista.	

Em	2014,	a	RA	de	Itapeva	possuía	520,45	mil	habitantes	(1,2%	do	total	do	Estado),	
dos	quais	64,6%	estavam	em	idade	potencialmente	produtiva	(entre	15	e	59	anos).	Trata-
-se	de	uma	região	com	baixa	densidade	demográfica	(26,91	habitantes	por	km2	em	2014)	
e	grau	de	urbanização	(77,97%)	menor	do	que	a	média	do	Estado	(96,21%).	Cerca	de	
60%	de	sua	população	concentra-se	em	oito	municípios:	Itapeva,	Itararé,	Capão	Bonito,	
Piraju,	Itaí,	Apiaí,	Angatuba	e	Taquarituba,	com	destaque	para	o	município-sede,	Itapeva,	
que	abriga	17,1%	da	população	regional.

IPRS

Nesta	edição,	segundo	os	indicadores	do	IPRS,	a	Região	Administrativa	de	Itapeva	exibe	
níveis	de	riqueza	e	longevidade	abaixo	das	respectivas	médias	estaduais.	

A despeito de ter melhorado sua posição nas dimensões sociais em relação à edição 
anterior, a região ainda ocupa a penúltima colocação em riqueza, a antepenúltima em 
longevidade e a 10a	em	escolaridade,	entre	as	16	regiões	administrativas	(RAs)	do	Estado.	
Ainda	assim,	destaca-se	que,	entre	2012	e	2014,	a	classificação	dos	municípios	da	RA	
nos grupos do IPRS mudou significativamente, sendo 
esta a região que mais teve alterações no biênio: dos 
32 municípios que compõem a região, 15 mudaram de 
grupo. Dessa forma, o Grupo 5, que agrega aqueles 
mais desfavorecidos em todas as dimensões do IPRS 
(riqueza,	 longevidade	e	escolaridades	baixas),	dimi-
nuiu de 13 para sete municípios. O Grupo 4 passou a 
ter 13 cidades, uma a mais que em 2012, enquanto 
o	Grupo	3,	cujas	características	são	o	baixo	nível	de	
riqueza convivendo com bons indicadores nas demais 
dimensões, que na edição passada englobava cinco 

Indicadores
RA de 

Itapeva

População total  
(em	mil	hab.) 520,5 

Densidade	demográfica	(hab./km2) 26,91 

Taxa	de	urbanização	(%) 77,97 

Taxa	de	crescimento	anual	 
da	população	(%)	2010/2014 0,30 

População	com	menos	de	15	anos	(%) 22,53 

População	com	60	anos	ou	mais	(%) 12,83	

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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municípios, em 2014, conta com dez. Dois municípios permanecem no Grupo 2, 
de	alta	riqueza	e	níveis	insatisfatórios	de	longevidade	e/ou	escolaridade,	e	o	Grupo	
1, que detém os melhores indicadores nas três dimensões, continua não tendo re-
presentante na RA de Itapeva. Essas alterações demonstram uma melhora relativa 
dos municípios nas dimensões sociais.

Vale lembrar que o IPRS é um indicador relativo, ou seja, seus parâmetros 
são definidos a partir dos próprios dados que lhe dão origem. Isso significa que as 
categorias	baixa,	média	e	alta	em	que	são	classificados	os	municípios	nas	dimen-
sões	–	e	que	conjuntamente	definem	os	grupos	do	IPRS	–,	são	estabelecidas	a	partir	
da comparação entre as localidades em cada período. Por conseguinte, alterações 
ocorridas nos indicadores de um município somente resultarão em mudança de 
categoria se forem significativamente diferentes daquelas verificadas nos demais 
municípios.

No que diz respeito à distribuição da população entre os grupos do IPRS, os 
dados	revelam	que	um	pouco	mais	da	metade	(52,8%)	dos	habitantes	da	RA	de	
Itapeva residia nos 13 municípios classificados no Grupo 4, entre os quais Itapeva, 
Itararé	e	Capão	Bonito,	que	totalizavam	um	pouco	mais	de	35%	da	população	
regional.	No	Grupo	3,	encontravam-se	26,8%	de	habitantes,	com	destaque	para	
as cidades de Apiaí, Angatuba e Taquarituba com contigente populacional acima 
de	20	mil	habitantes.	Os	Grupos	2	e	5	abrigavam,	respectivamente,	8,4%	e	12,0%	
da população da região.

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 Itapeva

6%

31%

41%

22%

Em comparação com o total do Estado, a distribuição dos municípios da RA pelos 
grupos	do	IPRS	apresenta	diferenças	relevantes:	participação	de	40,6%	do	Grupo	4,	
contra	29,1%	verificados	no	Estado;	21,9%	do	Grupo	5	na	RA,	enquanto,	no	Estado	
representa	12,6%;	6,3%	do	Grupo	2,	contra	11,5%;	e	a	inexistência	de	municípios	
no	Grupo	1,	diante	de	14,4%	classificados	neste	conjunto	no	nível	estadual.

Riqueza

O indicador agregado de riqueza municipal da RA de Itapeva manteve a tendência de 
crescimento	percebida	desde	2008	e	aumentou	dois	pontos	–	movimento	superior	
ao	registrado	pelo	Estado	–,	passando	de	32	para	34	pontos,	entre	2012	e	2014.	
Ainda	assim,	a	região	continua	abaixo	da	média	estadual	(47),	permanecendo	na	
15a colocação entre as RAs. 

No	biênio	2012-2014,	dois	componentes	do	indicador	de	riqueza	municipal	
da RA apresentaram crescimento e os outros dois tiveram apenas discretas varia-
ções positivas. O valor adicionado fiscal per capita	ampliou-se	em	10,3%	na	região,	
enquanto	no	Estado	verificou-se	pequena	variação	(0,6%).	O	rendimento	médio	do	
emprego	 formal	 aumentou	7,1%,	 acima	do	 crescimento	
da	média	do	Estado	(5,8%).	O	consumo	anual	de	energia	
elétrica no comércio, na agricultura e nos serviços variou 
17,5%,	ante	o	movimento	de	10,6%	na	média	estadual,	e	
o consumo anual de energia elétrica residencial por ligação 
variou	4,5%	(contra	-1,5%	do	Estado).

Apenas Paranapanema e Itaí alcançaram escore de 
riqueza igual à média estadual, sendo que o primeiro teve 
acréscimo de quatro pontos no período e Itaí cresceu o 
mesmo que a RA. Merecem destaque também outros mu-
nicípios	que,	mesmo	mantendo	seu	escore	abaixo	da	média	
do Estado, registraram crescimento significativo neste indi-
cador:	Barra	do	Chapéu	(19)	e	Itapirapuã	Paulista	(21),	que	
tiveram aumento de cinco pontos, Bom Sucesso de Itararé 
(28)	e	Riversul	(25),	que	subiram	quatro	pontos.

Longevidade

Em 2014, o indicador agregado de longevidade da Região Administrativa de Itapeva 
atingiu	o	valor	de	65	pontos	e	manteve-se	bem	abaixo	da	média	estadual	(70),	como	
vem ocorrendo desde sua criação. Contudo, a RA registrou no biênio variação positiva 
de um ponto, desempenho melhor do que o verificado para o conjunto do Estado.

Riqueza
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Fonte: Fundação Seade.
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Essa	pequena	 elevação	 é	 explicada	pelo	 comporta-
mento dos quatro componentes dessa dimensão do IPRS. 
Em relação à edição anterior, a região apresentou variação 
para	baixo	na	taxa	de	mortalidade	infantil	–	que	passou	de	
14,2	para	14,0	óbitos	por	mil	nascidos	vivos	–	e	na	taxa	de	
mortalidade	de	60	a	69	anos	(de	18,0	para	17,7	óbitos	por	
mil	pessoas	nessa	faixa	etária).	As	reduções	foram	um	pouco	
mais	significativas	na	taxa	de	mortalidade	perinatal	(de	16,4	
para	15,2	óbitos	por	mil	nascidos)	e	na	taxa	de	mortalidade	de	
15	a	39	anos	(de	1,50	para	1,45	por	mil	pessoas	nessa	faixa	
etária).	Apesar	dessa	evolução,	a	RA	conservou	suas	taxas	
em	patamares	mais	elevados	do	que	as	exibidas	pelo	Estado.

Verificou-se	melhora	no	indicador	agregado	de	longe-
vidade em 22 dos 32 municípios, com destaque para: Apiaí, 
que aumentou 11 pontos e alcançou escore 76, tornando-
-se	o	3o melhor município da região neste quesito, Ribeirão 
Branco,	que	passou	de	53	para	63	pontos,	e	Itaberá	(69),	
Itaí	(67),	Riversul	(53)	e	Barão	de	Antonina	(51),	que	tiveram	
aumento de seis pontos. Por outro lado, Itaóca, que perdeu 
16 pontos, Ribeira, com menos nove pontos, e Itararé e 
Arandu, ambos com quatro pontos a menos em relação à 
edição anterior, tiveram os piores desempenhos. 

Fonte: Fundação Seade.

Indicador de Longevidade
Municípios da Região – 2014 
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RA de Itapeva Estado de São Paulo

Permaneceram nas melhores colocações da região nesse indicador os muni-
cípios	de	Taguaí	(80)	e	Angatuba	(77),	ficando	bem	acima	da	média	estadual	(70).

No	outro	extremo,	encontram-se	Taquarivaí,	Itaóca	e	Bom	Sucesso	de	Itararé,	
com	indicadores	abaixo	dos	50	pontos.

escolaridade

Entre 2012 e 2014, o indicador agregado de escolaridade da RA aumentou dois 
pontos	(de	54	para	56),	ficando	mais	uma	vez	acima	da	média	do	Estado,	que	subiu	
de 52 para 54 pontos nesse período.

A maioria dos municípios da região mostrou progresso nessa dimensão, com 
destaque para Barra do Chapéu, Itaóca, Coronel Macedo, Itararé e Tejupá, que re-
gistraram	crescimento	igual	ou	acima	de	dez	pontos.	Taguaí	(75)	e	Fartura	(72),	que	
alcançaram a maior pontuação, também haviam sido os primeiros em escolaridade, 
em	2012.	Já	os	piores	índices	da	região	foram	registrados	por	Iporanga	(41)	e	Itapi-
rapuã	Paulista	(45).	

Quanto	 à	 distribuição	 nas	 classes	 dessa	 dimensão,	 verifica-se	 uma	 relativa	
uniformidade,	já	que	28,1%	dos	municípios	foram	classificados	na	categoria	de	alta	
escolaridade,	34,4%	na	de	média	e	37,5%	na	de	baixa.	No	entanto,	ao	se	considerar	
a	população	da	região,	observa-se	uma	situação	diferente,	pois	22,7%	das	pessoas	
residem	em	municípios	classificados	como	de	escolaridade	alta,	52,6%	naqueles	com	
escore	médio	e	24,7%	nos	de	baixa	escolaridade.	

No	que	tange	à	cobertura	escolar,	em	2014,	a	RA	de	Itapeva	registrou	taxa	de	

atendimento	às	crianças	de	4	e	5	anos	de	89,4%,	ainda	inferior	à	do	Estado	(92,2%).	

No entanto, cabe ressaltar que a variação negativa desse 

indicador na região foi menor do que a ocorrida na média 

estadual	(2,3%	e	4,7%,	respectivamente).

Os destaques positivos foram os municípios de Fartura 

e	Taquarivaí,	que	mantiveram	100%	de	atendimento,	sendo	

acompanhados por Angatuba, Barão de Antonina e Tejupá, 

os	quais,	em	2014,	também	atingiram	o	nível	máximo	de	

atendimento desse serviço. Além destes, Coronel Macedo, 

Arandu,	Buri	e	Ribeira	melhoraram	suas	taxas	em	mais	de	

10 pontos porcentuais.

Por outro lado, 16 municípios não alcançaram o ní-

vel de atendimento da média estadual, entre eles, Itaberá, 

Sarutaiá, Nova Campina, Itararé e Itapirapuã Paulista, cujas 

taxas	de	cobertura	ficaram	abaixo	de	80%.

Escolaridade

2008 2010 2012 2014

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

Entre	2012	e	2014,	tais	indicadores	mostraram	que	a	RA	exibiu	acréscimo	de	
6,8	pontos	porcentuais	para	os	anos	iniciais	e,	com	isso,	chegou	a	50,4%,	quase	
alcançando	o	patamar	médio	estadual	(50,9%).	O	município	de	Fartura	obteve	o	me-
lhor	desempenho	(78,4%),	enquanto	Barra	do	Chapéu,	Itaóca	e	Itararé	registraram	o	
maior acréscimo relativo em relação à edição anterior. A posição de pior rendimento 
é	ocupada	por	Ribeira,	com	apenas	25,6%.

Já para os alunos do 9o ano não houve variação no indicador da região, que 
se	manteve	em	21,3%,	mas,	ainda	assim,	a	região	permanece	com	nível	superior	ao	
registrado	pela	média	do	Estado	(20,2%),	em	2014.	No	período,	17	municípios	obti-
veram	rendimento	acima	da	média	estadual,	sendo	Taguaí,	com	39,1%,	o	município	
de melhor desempenho regional. Em contraste, Iporanga ficou com a pior medida 
desse	indicador,	com	somente	9,1%.

Por	fim,	a	taxa	de	distorção	idade-série	no	ensino	médio,	que	diz	respeito	ao	
fluxo	escolar,	foi	de	10,1%	na	RA	de	Itapeva,	permanecendo	menor	do	que	a	do	
Estado	(14,5%),	em	2014.	A	maioria	dos	municípios	(62,5%)	obteve	melhora	neste	
indicador, com destaque para Sarutaiá e Taguaí, que apresentaram as maiores quedas. 

Fonte: Fundação Seade.
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Taquarivaí	(6,0%)	destaca-se	por	possuir	a	melhor	taxa	na	região,	enquanto	Bom	
Sucesso	de	Itararé,	novamente,	registrou	o	pior	índice	(27,7%).

Conclusão

Na presente edição, os indicadores do IPRS mostram que a Região Administrativa de 
Itapeva	continua	se	caracterizando	por	possuir	baixo	nível	de	riqueza	e	de	longevidade	
em comparação às demais regiões. Já no indicador de educação, a RA fica acima da 
média	estadual,	posicionando-se	na	10a colocação no ranking entre as 16 regiões.

Como observado para o conjunto do Estado, a região obteve pequeno acrés-
cimo	no	indicador	de	riqueza,	porém,	isso	não	foi	suficiente	para	tirá-la	das	últimas	
colocações diante das demais RAs. Dois componentes se destacaram pelo aumento 
superior à média estadual: o rendimento médio do emprego formal e o valor adicio-
nado fiscal per capita.	Esse	último	teve	expansão	de	10,3%.

Na	dimensão	longevidade,	as	reduções	verificadas	nas	taxas	de	mortalidade	
perinatal e das pessoas de 15 a 39 anos na RA de Itapeva propiciaram a conquista 
de uma posição na comparação entre as regiões do Estado. 

Quanto à escolaridade, a RA conseguiu subir três posições no ranking devido, 
principalmente,	ao	desempenho	obtido	pela	taxa	de	distorção	idade-série	no	ensino	
médio, que foi menor do que a média estadual. Apesar de se manter 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 foi superior à verificada 
para o conjunto do Estado.
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ANGAtUBA

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	 8,78	MWh	para	
11,13 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se	de	1,62	MWh	para	1,72	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	elevou-se	de	R$	1.596	
para	R$	1.709;

•	O valor adicionado fiscal per capita	aumentou	de	R$	25.322	
para	R$	31.283.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	elevou-
-se	de	5,36	para	10,68;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	 (por	mil	nascidos)	diminuiu	
de 9,61 para 6,40;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	1,21	para	1,05;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	16,92	para	15,86.

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

Em	Angatuba,	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	au-
mentou	de	95,5%	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	62,8%	para	
70,4%;

•	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	34,3%	para	34,9%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou	de	19,3%	para	19,4%.

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.

Angatuba RA de Itapeva estado

23.122 520.453 42.673.386

4.897 117.261 8.528.802

15.180 336.420 28.659.164

3.045 66.772 5.485.420

22,49 26,91 171,92

73,05 77,97 96,21

53,17 54,69 52,10

1,04 0,30 0,87

678,60 9.354,63 1.708.221,39

29.655,35 18.029,48 40.379,00

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

Média Estadual

21 25 27 28
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

Média Estadual

64 63 65 76
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 3,21 MWh para  
3,52 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,45 MWh para 1,50 MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	variou	de	R$	1.566	
para	R$	1.546;

•	O valor adicionado fiscal per capita	elevou-se	de	R$	11.719	
para	R$	14.374.

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

de 15,43 para 7,37;
•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	 (por	mil	nascidos)	diminuiu	

de 17,07 para 10,05;
•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	1,13	para	1,03;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	16,81	para	15,90.

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

APIAÍ

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

O	município	adicionou	pontos	em	seu	escore	de	longevidade	e,	em	consequência,	o	indicador	agregado	situou-se	
acima do nível médio do Estado, em 2014.
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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	90,5%	para	97,2%;

•	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,	 variou	 de	 40,5%	para	
41,5%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	19,2%	para	20,7%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	10,5%	para	8,3%.

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.

Apiaí RA de Itapeva estado

24.803 520.453 42.673.386

5.755 117.261 8.528.802

15.950 336.420 28.659.164

3.098 66.772 5.485.420

25,46 26,91 171,92

76,11 77,97 96,21

56,97 54,69 52,10

-0,40 0,30 0,87

653,97 9.354,63 1.708.221,39

26.260,86 18.029,48 40.379,00

Apiaí	acrescentou	pontos	no	indicador	agregado	de	escolaridade	e,	com	isso,	seu	escore	situou-se	acima	da	média	
estadual, em 2014.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-
cio,	na	agricultura	e	nos	serviços	variou	de	8,58	MWh	para	
8,73	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou	de	1,75	MWh	para	1,86	MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$	1.276	para	R$	1.453;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	10.544	para	
R$	10.301.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	cresceu	
de	13,21	para	18,62;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
11,28	para	11,13;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	cresceu	de	0,79	para	1,05;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	17,70	para	17,81.

Arandu, 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.

ARANDU

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

Em	consequência	da	redução	do	seu	escore,	o	indicador	agregado	de	longevidade	do	município	situou-se	abaixo	
da média estadual, em 2014.
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População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	cresceu	
de	88,3%	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,	elevou-se	de	23,5%	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	20,3%	para	21,2%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
aumentou	de	7,6%	para	17,5%.

Síntese

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

Arandu RA de Itapeva estado

6.135 520.453 42.673.386

1.244 117.261 8.528.802

4.038 336.420 28.659.164

853 66.772 5.485.420

21,46 26,91 171,92

78,45 77,97 96,21

49,02 54,69 52,10

0,05 0,30 0,87

71,00 9.354,63 1.708.221,39

11.579,05 18.029,48 40.379,00

Arandu 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 comércio, 
na	 agricultura	 e	 nos	 serviços	 elevou-se	 de	 2,74	MWh	para	
3,86	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,35 MWh para 1,43 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$	1.148	para	R$	1.217;

•	O valor adicionado fiscal per capita	diminuiu	de	R$	20.341	
para	R$	6.605.

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

de 24,39 para 22,65;
•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	reduziu-se	

de 34,13 para 31,65;
•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	0,87	para	0,85;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	reduziu-se	de	22,73	para	18,45.

Nas	edições	de	2012	e	2014	do	IPRS,	Barão	de	Antonina	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).

BARÃO De  
ANtONINA

Em	Barão	de	Antonina,	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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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	cresceu	
de	94,2%	para	100,0%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	aumentou	de	42,4%	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	26,5%	para	25,4%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
cresceu	de	6,3%	para	9,7%.

Síntese

No âmbito do IPRS, os indicadores agregados de longevidade e escolaridade evoluíram, em oposição à queda 
no	indicador	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.

Barão de Antonina RA de Itapeva estado

3.220 520.453 42.673.386

693 117.261 8.528.802

2.004 336.420 28.659.164

523 66.772 5.485.420

21,03 26,91 171,92

62,33 77,97 96,21

65,00 54,69 52,10

0,85 0,30 0,87

54,27 9.354,63 1.708.221,39

16.997,04 18.029,48 40.379,00

Barão de Antonina acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual 
no indicador de escolaridade, em 2014.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comércio, 

na agricultura e nos serviços aumentou de 1,47 MWh para 
1,74 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se	de	1,09	MWh	para	1,15	MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$	1.154	para	R$	1.232;

•	O valor adicionado fiscal per capita	cresceu	de	R$	2.221	para	
R$	4.949.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	reduziu-
-se	de	15,82	para	14,60;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
12,24 para 12,73;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	elevou-se	de	1,10	para	1,56;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	aumentou	de	10,69	para	11,43.

Barra do Chapéu, que em 2012 pertencia ao Grupo 4, registrou avan-
ço 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.

BARRA DO 
CHAPÉU

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

Com	a	redução	de	pontos	no	escore	de	longevidade	do	município,	o	indicador	agregado	situou-se	no	patamar	
médio estadual nesta dimensão, em 2014.
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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	85,0%;

•	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	23,3%	para	
67,6%;

•	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	16,4%	para	18,7%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	12,2%	para	9,0%.

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	no	nível	médio	estadual,	
enquanto o de escolaridade obteve pontuação acima da média do Estado, em 2014.

Barra do Chapéu RA de Itapeva estado

5.352 520.453 42.673.386

1.293 117.261 8.528.802

3.385 336.420 28.659.164

674 66.772 5.485.420

13,19 26,91 171,92

29,45 77,97 96,21

56,35 54,69 52,10

0,53 0,30 0,87

46,11 9.354,63 1.708.221,39

8.660,64 18.029,48 40.379,00

Barra do Chapéu adicionou pontos em seu escore de escolaridade e, em consequência, o indicador agregado 
situou-se	acima	do	nível	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 comércio, 

na agricultura e nos serviços aumentou de 2,57 MWh para 
3,38	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 1,33 MWh para 1,46 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$	1.524	para	R$	1.665;

•	O valor adicionado fiscal per capita	aumentou	de	R$	8.802	
para	R$	12.204.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	28,08	para	27,96;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
34,04 para 33,97;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	aumentou	de	2,38	para	2,56;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	14,73	para	8,87.

Bom Sucesso de Itararé, que em 2012 pertencia ao Grupo 4, foi classifi-
cado	em	2014	no	Grupo	5,	que	agrega	os	municípios	com	baixos	níveis	
de riqueza e indicadores de longevidade e escolaridade insatisfatórios.

BOM SUCeSSO 
De ItARARÉ

Em	Bom	Sucesso	de	Itararé,	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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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	100,0%	para	93,6%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	 de	 português	 e	matemática,	 variou	 de	 39,8%	para	
42,6%;

•	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	41,7%	para	22,8%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou	de	26,2%	para	27,7%.

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

Bom Sucesso  
de Itararé

RA de Itapeva estado

3.676 520.453 42.673.386

992 117.261 8.528.802

2.353 336.420 28.659.164

331 66.772 5.485.420

27,52 26,91 171,92

70,84 77,97 96,21

72,83 54,69 52,10

0,75 0,30 0,87

50,58 9.354,63 1.708.221,39

13.864,18 18.029,48 40.379,00

Em	Bom	Sucesso	de	Itararé,	o	indicador	agregado	de	escolaridade	situou-se	abaixo	da	média	estadual,	em	conse-
quência 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 comércio, 
na	agricultura	e	nos	serviços	elevou-se	de	10,52	MWh	para	
12,45 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	1,53	MWh	para	1,58	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	cresceu	de	R$	1.351	
para	R$	1.487;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	14.157	para	
R$	14.671.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	cresceu	
de	14,58	para	17,22;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
13,43	para	13,89;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	cresceu	de	1,72	para	1,84;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	16,94	para	17,02.

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

BURI

Em	Buri,	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	elevou-
-se	de	81,3%	para	92,0%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	decresceu	de	45,3%	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,	diminuiu	de	20,2%	para	15,6%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu	de	16,0%	para	11,2%.

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.

Buri RA de Itapeva estado

18.957 520.453 42.673.386

4.978 117.261 8.528.802

11.843 336.420 28.659.164

2.136 66.772 5.485.420

15,85 26,91 171,92

81,97 77,97 96,21

61,86 54,69 52,10

0,54 0,30 0,87

285,30 9.354,63 1.708.221,39

15.131,29 18.029,48 40.379,00

Em Buri, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de escolaridade, seu escore permaneceu 
abaixo	da	média	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 7,73 MWh para 
8,54	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,36 MWh para 1,49 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$	1.572	para	R$	1.735;

•	O valor adicionado fiscal per capita	aumentou	de	R$	6.748	
para	R$	9.530.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	reduziu-
-se	de	21,48	para	15,84;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
15,53	para	15,78;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	elevou-se	de	1,20	para	1,79;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	23,52	para	20,88.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Campina do Monte Alegre clas-
sificou-se	no	Grupo	5,	que	agrega	os	municípios	com	baixos	níveis	de	
riqueza e indicadores de longevidade e escolaridade insatisfatórios.

CAMPINA DO 
MONte ALeGRe

Em	Campina	do	Monte	Alegre,	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.
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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	95,5%	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,	cresceu	de	36,7%	para	
42,1%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	cresceu	de	11,4%	para	17,3%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
aumentou	de	11,8%	para	13,4%.

Síntese

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

Campina do 
Monte Alegre

RA de Itapeva estado

5.665 520.453 42.673.386

1.256 117.261 8.528.802

3.614 336.420 28.659.164

795 66.772 5.485.420

30,62 26,91 171,92

86,09 77,97 96,21

48,55 54,69 52,10

0,45 0,30 0,87

97,32 9.354,63 1.708.221,39

17.258,57 18.029,48 40.379,00

Em	Campina	do	Monte	Alegre,	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 6,63 MWh para  
7,39 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,69 MWh para 1,73 MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	cresceu	de	R$	1.434	
para	R$	1.574;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	10.815	para	
R$	9.851.

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

de 15,11 para 13,50;
•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	reduziu-se	

de 20,27 para 17,21;
•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	aumentou	de	1,62	para	1,78;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	22,25	para	22,96.

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

CAPÃO BONItO

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

O	indicador	agregado	do	município	manteve-se	abaixo	do	patamar	médio	estadual,	ainda	que	tenha	somado	
pontos em seu escore de longevidade, em 2014. 
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População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	cresceu	
de	88,6%	para	92,7%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	reduziu-se	de	57,0%	para	
47,3%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	cresceu	de	21,1%	para	25,9%;

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

Síntese
No campo do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores agregados de riqueza e longevidade, 
mantendo estável 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.

Capão Bonito RA de Itapeva estado

46.143 520.453 42.673.386

10.636 117.261 8.528.802

29.607 336.420 28.659.164

5.900 66.772 5.485.420

28,13 26,91 171,92

83,21 77,97 96,21

56,71 54,69 52,10

-0,02 0,30 0,87

583,82 9.354,63 1.708.221,39

12.649,65 18.029,48 40.379,00

Em Capão Bonito, 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 6,32 MWh para  
7,36 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,37 MWh para 1,44 MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	diminuiu	de	R$	1.268	
para	R$	1.223;

•	O valor adicionado fiscal per capita	aumentou	de	R$	11.618	
para	R$	12.904.

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

de 14,22 para 9,57;
•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	

14,12 para 14,25;
•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,99	para	2,00;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	13,61	para	14,06.

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

CORONeL 
MACeDO

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

O	indicador	agregado	do	município	manteve-se	abaixo	do	patamar	médio	estadual,	ainda	que	tenha	somado	
pontos em seu escore de longevidade, em 2014. 
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População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	au-
mentou	de	82,6%	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,	aumentou	de	33,7%	para	
44,7%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	aumentou	de	19,0%	para	25,4%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	11,6%	para	10,3%.

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	
superou a média do Estado, em 2014.

Coronel Macedo RA de Itapeva estado

4.917 520.453 42.673.386

1.025 117.261 8.528.802

3.154 336.420 28.659.164

738 66.772 5.485.420

16,18 26,91 171,92

79,26 77,97 96,21

42,83 54,69 52,10

-0,45 0,30 0,87

55,20 9.354,63 1.708.221,39

11.176,16 18.029,48 40.379,00

Coronel Macedo adicionou pontos em seu escore de escolaridade e, em consequência, o indicador agregado 
situou-se	acima	do	nível	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	6,80	MWh	para	 
7,66 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	1,75	MWh	para	1,83	MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$	1.192	para	R$	1.294;

•	O valor adicionado fiscal per capita	 elevou-se	 de	 R$	7.916	
para	R$	10.141.

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

tou de 10,79 para 15,36;
•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	reduziu-se	
de	14,26	para	11,86;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	1,63	para	1,23;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	15,32	para	12,70.

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

FARtURA

Em	Fartura,	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.
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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	 taxa	 de	 atendimento	 escolar	 de	 crianças	 de	 4	 e	 5	 anos	
manteve-se	em	100,0%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	cresceu	de	66,9%	para	
78,4%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	diminuiu	de	31,0%	para	27,8%;

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

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.

Fartura RA de Itapeva estado

15.432 520.453 42.673.386

3.021 117.261 8.528.802

9.937 336.420 28.659.164

2.474 66.772 5.485.420

35,96 26,91 171,92

81,35 77,97 96,21

51,69 54,69 52,10

0,19 0,30 0,87

238,19 9.354,63 1.708.221,39

15.462,87 18.029,48 40.379,00

Fartura 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 2,09 MWh para  
2,26 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se	de	1,26	MWh	para	1,33	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	cresceu	de	R$	1.294	
para	R$	1.367;

•	O valor adicionado fiscal per capita	 elevou-se	 de	 R$	6.814	
para	R$	8.837.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	elevou-
-se	de	17,36	para	18,77;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	reduziu-se	
de	18,49	para	17,31;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,45	para	1,50;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	16,34	para	16,60.

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

GUAPIARA

Em	Guapiara,	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	pa-
tamar do Estado, no período.
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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	87,9%	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,	aumentou	de	27,9%	para	
50,3%;

•	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	14,8%	para	15,6%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu	de	12,4%	para	11,4%.

Síntese

O município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, em oposição à queda na 
longevidade.	Com	relação	aos	indicadores	sociais,	o	escore	de	longevidade	permaneceu	abaixo	da	média	
estadual, enquanto o de escolaridade alcançou a média do Estado, em 2014.

Guapiara RA de Itapeva estado

17.754 520.453 42.673.386

4.142 117.261 8.528.802

11.191 336.420 28.659.164

2.421 66.772 5.485.420

43,48 26,91 171,92

40,98 77,97 96,21

53,72 54,69 52,10

-0,36 0,30 0,87

339,19 9.354,63 1.708.221,39

19.036,45 18.029,48 40.379,00

Guapiara 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 3,27 MWh para  
3,55 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 1,50 MWh para 1,62 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$	1.298	para	R$	1.380;

•	O valor adicionado fiscal per capita	aumentou	de	R$	1.085	
para	R$	1.965.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	4,83	para	4,76;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
18,96	para	18,74;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	1,52	para	1,13;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	14,27	para	14,05.

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

IPORANGA

Em	Iporanga,	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.
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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	94,7%	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,	decresceu	de	41,1%	para	
30,9%;

•	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,	reduziu-se	de	11,1%	para	9,1%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu	de	20,8%	para	16,4%.

Síntese

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

Iporanga RA de Itapeva estado

4.331 520.453 42.673.386

1.056 117.261 8.528.802

2.723 336.420 28.659.164

552 66.772 5.485.420

3,76 26,91 171,92

59,89 77,97 96,21

66,31 54,69 52,10

0,17 0,30 0,87

37,26 9.354,63 1.708.221,39

8.616,55 18.029,48 40.379,00

Iporanga	perdeu	pontos	em	seu	escore	de	escolaridade,	mantendo	o	indicador	agregado	abaixo	do	patamar	médio	
do Estado nesta dimensão, em 2014.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-
cio,	na	agricultura	e	nos	serviços	variou	de	16,87	MWh	para	 
14,66 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,52 MWh para 1,57 MWh;

•	O	 rendimento	médio	 do	 emprego	 formal	 elevou-se	 de	 
R$	1.556	para	R$	1.649;

•	O valor adicionado fiscal per capita	cresceu	de	R$	18.981	para	
R$	22.569.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	reduziu-
-se	de	17,75	para	14,08;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	cresceu	de	
13,29 para 14,03;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	1,88	para	1,11;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	15,96	para	15,24.

Itaberá, 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.

ItABeRá

Em	Itaberá,	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. 
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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	96,2%	para	79,7%;

•	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	54,1%	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,	aumentou	de	18,0%	para	22,4%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou	de	9,0%	para	8,8%.

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

Itaberá RA de Itapeva estado

17.715 520.453 42.673.386

3.778 117.261 8.528.802

11.456 336.420 28.659.164

2.481 66.772 5.485.420

15,95 26,91 171,92

71,35 77,97 96,21

53,09 54,69 52,10

-0,21 0,30 0,87

310,99 9.354,63 1.708.221,39

17.516,51 18.029,48 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços cresceu de 99,71 MWh para 
138,09	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	1,70	MWh	para	1,78	MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$	1.706	para	R$	1.814;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	18.833	para	
R$	16.940.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	diminuiu	
de	15,61	para	8,51;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
15,44 para 14,95;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	reduziu-se	de	1,84	para	1,72;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	19,99	para	18,37.

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

ItAÍ

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

O	indicador	agregado	do	município	manteve-se	abaixo	do	patamar	médio	estadual,	ainda	que	tenha	somado	
pontos em seu escore de longevidade, em 2014. 
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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	92,0%	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,	cresceu	de	36,6%	para	
43,0%;

•	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	21,0%	para	14,0%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se	de	6,6%	para	7,3%.

Síntese
No campo do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores agregados de riqueza e longevidade, 
mantendo estável seu escore de escolaridade. Com relação aos indicadores sociais, o escore de longevidade 
manteve-se	abaixo	do	nível	médio	do	Estado,	e	o	de	escolaridade	situou-se	em	patamar	inferior	à	média	
estadual, em 2014.

Itaí RA de Itapeva estado

25.000 520.453 42.673.386

5.323 117.261 8.528.802

16.821 336.420 28.659.164

2.856 66.772 5.485.420

23,09 26,91 171,92

78,52 77,97 96,21

54,71 54,69 52,10

1,04 0,30 0,87

463,20 9.354,63 1.708.221,39

18.721,94 18.029,48 40.379,00

Itaí	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	cresceu	de	1,28	MWh	para	 
1,72 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,20 MWh para 1,35 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$	1.776	para	R$	1.857;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	1.291	para	
R$	1.346.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	aumen-
tou	de	18,45	para	26,12;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
21,90 para 22,06;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	aumentou	de	1,44	para	3,69;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	manteve-se	em	10,54.

ItAóCA

Em	Itaóca,	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.

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

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	100,0%	para	90,8%;

•	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,	aumentou	de	27,4%	para	
58,3%;

•	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	11,0%	para	18,6%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	8,8%	para	6,1%.

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 superou a média do Estado, em 2014.

Itaóca RA de Itapeva estado

3.195 520.453 42.673.386

681 117.261 8.528.802

1.992 336.420 28.659.164

522 66.772 5.485.420

17,46 26,91 171,92

54,52 77,97 96,21

50,57 54,69 52,10

-0,26 0,30 0,87

30,33 9.354,63 1.708.221,39

9.468,52 18.029,48 40.379,00

Itaóca	adicionou	pontos	em	seu	escore	de	escolaridade	e,	em	consequência,	o	indicador	agregado	situou-se	acima	
do nível 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 9,55 MWh para  
10,92 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,69 MWh para 1,75 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$	1.535	para	R$	1.650;

•	O valor adicionado fiscal per capita	aumentou	de	R$	9.905	
para	R$	11.212.

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

de 19,02 para 17,61;
•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	 (por	mil	nascidos)	diminuiu	
de	17,73	para	15,48;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,28	para	1,27;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	20,98	para	20,34.

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

ItAPevA

Em	Itapeva,	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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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	92,8%	para	88,2%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	elevou-se	de	38,1%	para	
47,5%;

•	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	23,8%	para	20,4%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu	de	9,3%	para	8,5%.

Síntese
No campo do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores agregados de riqueza e longevidade, 
mantendo estável 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.

Itapeva RA de Itapeva estado

89.196 520.453 42.673.386

20.699 117.261 8.528.802

58.298 336.420 28.659.164

10.199 66.772 5.485.420

48,84 26,91 171,92

87,38 77,97 96,21

57,97 54,69 52,10

0,42 0,30 0,87

1.740,30 9.354,63 1.708.221,39

19.592,88 18.029,48 40.379,00

Em Itapeva, 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 1,54 MWh para  
1,78	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,14 MWh para 1,22 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$	1.274	para	R$	1.333;

•	O valor adicionado fiscal per capita	 elevou-se	 de	 R$	2.657	
para	R$	7.614.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	25,58	para	27,03;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	aumentou	
de	17,90	para	18,92;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,05	para	1,03;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	cresceu	de	15,44	para	16,48.

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

ItAPIRAPUÃ
 PAULIStA

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

O	município	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	dimi-
nuiu	de	92,4%	para	68,9%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	cresceu	de	26,9%	para	
39,5%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	13,3%	para	14,4%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	14,8%	para	8,6%.

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.

Itapirapuã 
Paulista

RA de Itapeva estado

3.980 520.453 42.673.386

1.065 117.261 8.528.802

2.443 336.420 28.659.164

472 66.772 5.485.420

9,79 26,91 171,92

49,80 77,97 96,21

55,93 54,69 52,10

0,66 0,30 0,87

26,98 9.354,63 1.708.221,39

6.823,12 18.029,48 40.379,00

Em	Itapirapuã	Paulista,	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 cresceu de 3,69 MWh para  
4,92 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 1,51 MWh para 1,60 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$	1.322	para	R$	1.373;

•	O valor adicionado fiscal per capita	cresceu	de	R$	4.686	para	
R$	7.356.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	decresceu	
de	11,08	para	9,74;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	aumentou	
de 9,46 para 11,33;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	1,71	para	1,16;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	16,22	para	14,04.

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

ItAPORANGA

Em	Itaporanga,	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. 
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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	100,0%	para	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,	 variou	 de	 35,6%	para	
35,7%;

•	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	21,0%	para	18,2%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu	de	14,1%	para	10,0%.

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 
manteve-se	acima	do	nível	médio	do	Estado,	enquanto	o	de	escolaridade	situou-se	abaixo	da	média	estadual,	
em 2014.

Itaporanga RA de Itapeva estado

14.589 520.453 42.673.386

3.219 117.261 8.528.802

9.097 336.420 28.659.164

2.273 66.772 5.485.420

28,73 26,91 171,92

78,18 77,97 96,21

52,99 54,69 52,10

0,07 0,30 0,87

169,86 9.354,63 1.708.221,39

11.651,17 18.029,48 40.379,00

Itaporanga reduziu um ponto no seu 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 7,71 MWh para  
8,76	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,63 MWh para 1,67 MWh;

•	O	 rendimento	médio	 do	 emprego	 formal	 elevou-se	 de	 
R$	1.385	para	R$	1.486;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	7.774	para	
R$	7.813.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	aumen-
tou	de	12,85	para	14,80;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	aumentou	
de 17,12 para 20,94;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	1,45	para	1,41;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	cresceu	de	14,46	para	16,21.

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

ItARARÉ

Em Itararé, 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.



187

I
P
R
S 

RA
 de Itapeva

Riqueza

Longevidade

5
GRUPO

Indicadores 
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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	 taxa	 de	 atendimento	 escolar	 de	 crianças	 de	 4	 e	 5	 anos	
manteve-se	em	71,9%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	cresceu	de	33,1%	para	
58,3%;

•	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	18,6%	para	19,3%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu	de	11,6%	para	9,4%.

Síntese

O município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, em oposição à queda na 
longevidade.	Com	relação	aos	indicadores	sociais,	o	escore	de	longevidade	permaneceu	abaixo	da	média	
estadual, enquanto o de escolaridade alcançou a média do Estado, em 2014.

Itararé RA de Itapeva estado

48.285 520.453 42.673.386

10.655 117.261 8.528.802

31.357 336.420 28.659.164

6.273 66.772 5.485.420

48,11 26,91 171,92

92,51 77,97 96,21

49,75 54,69 52,10

0,19 0,30 0,87

685,03 9.354,63 1.708.221,39

14.213,77 18.029,48 40.379,00

Itararé 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 3,36 MWh para 
3,81	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou	de	1,28	MWh	para	1,36	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	variou	de	R$	1.957	
para	R$	2.004;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	21.016	para	
R$	19.360.

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

de 15,66 para 12,63;
•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	

19,91 para 20,45;
•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	cresceu	de	0,80	para	1,03;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	elevou-se	de	20,20	para	21,72.

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

NOvA CAMPINA

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

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

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	de-
cresceu	de	100,0%	para	75,9%;

•	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	32,8%	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,	decresceu	de	22,1%	para	20,4%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou	de	11,6%	para	12,2%.

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.

Nova Campina RA de Itapeva estado

8.949 520.453 42.673.386

2.307 117.261 8.528.802

5.868 336.420 28.659.164

774 66.772 5.485.420

23,22 26,91 171,92

72,73 77,97 96,21

55,53 54,69 52,10

1,28 0,30 0,87

336,12 9.354,63 1.708.221,39

38.039,80 18.029,48 40.379,00

Em	Nova	Campina,	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 comércio, 
na	agricultura	e	nos	serviços	aumentou	de	78,68	MWh	para	
102,75 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,09 MWh para 2,11 MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	cresceu	de	R$	1.365	
para	R$	1.625;

•	O valor adicionado fiscal per capita	cresceu	de	R$	16.099	para	
R$	20.588.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	elevou-
-se	de	12,69	para	15,44;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	 (por	mil	nascidos)	diminuiu	
de	28,64	para	25,32;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	reduziu-se	de	1,44	para	1,33;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	15,25	para	14,00.

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

PARANAPANeMA

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

O	indicador	agregado	do	município	manteve-se	abaixo	do	patamar	médio	estadual,	ainda	que	tenha	somado	
pontos em seu escore de longevidade, em 2014. 
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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	88,3%	para	81,8%;

•	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,	aumentou	de	40,4%	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	16,7%	para	17,4%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
aumentou	de	7,8%	para	12,0%.

Síntese

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

Paranapanema RA de Itapeva estado

18.648 520.453 42.673.386

4.139 117.261 8.528.802

12.425 336.420 28.659.164

2.084 66.772 5.485.420

18,31 26,91 171,92

83,35 77,97 96,21

54,98 54,69 52,10

1,19 0,30 0,87

441,41 9.354,63 1.708.221,39

23.950,73 18.029,48 40.379,00

Em	Paranapanema,	observou-se	estabilidade	no	indicador	agregado	de	escolaridade,	mantendo	seu	escore	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 10,25 MWh para  
10,22 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,99 MWh para 2,12 MWh;

•	O	 rendimento	médio	 do	 emprego	 formal	 elevou-se	 de	 R$	
1.460	para	R$	1.558;

•	O valor adicionado fiscal per capita	elevou-se	de	R$	13.051	
para	R$	14.838.

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

tou de 10,75 para 11,63;
•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	elevou-se	

de 15,99 para 17,71;
•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	elevou-se	de	1,42	para	1,54;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	17,04	para	16,71.

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

PIRAjU

Em Piraju, 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.
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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	98,7%	para	90,5%;

•	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,	manteve-se	em	53,4%;

•	A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	aumentou	de	26,6%	para	
32,2%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	13,1%	para	9,6%.

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.

Piraju RA de Itapeva estado

28.547 520.453 42.673.386

5.549 117.261 8.528.802

18.336 336.420 28.659.164

4.662 66.772 5.485.420

56,58 26,91 171,92

90,87 77,97 96,21

52,75 54,69 52,10

0,07 0,30 0,87

516,50 9.354,63 1.708.221,39

18.104,86 18.029,48 40.379,00

Piraju 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 2,22 MWh para  
2,44 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 1,33 MWh para 1,52 MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	cresceu	de	R$	1.247	
para	R$	1.285;

•	O valor adicionado fiscal per capita	cresceu	de	R$	3.585	para	
R$	5.881.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	cresceu	
de	9,38	para	18,69;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
12,38	para	12,35;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	elevou-se	de	1,98	para	2,26;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	cresceu	de	14,54	para	18,76.

Ribeira, 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.

RIBeIRA

Em	Ribeira,	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	87,6%	para	97,8%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	elevou-se	de	21,6%	para	
25,6%;

•	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,	elevou-se	de	11,0%	para	15,2%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
aumentou	de	8,6%	para	10,6%.

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.

Ribeira RA de Itapeva estado

3.295 520.453 42.673.386

757 117.261 8.528.802

1.965 336.420 28.659.164

573 66.772 5.485.420

9,81 26,91 171,92

40,30 77,97 96,21

62,17 54,69 52,10

-0,48 0,30 0,87

29,51 9.354,63 1.708.221,39

8.913,49 18.029,48 40.379,00

Em	Ribeira,	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	 2,78	MWh	para	
3,56 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 1,22 MWh para 1,31 MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	cresceu	de	R$	1.056	
para	R$	1.125;

•	O valor adicionado fiscal per capita	aumentou	de	R$	4.603	
para	R$	5.016.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	diminuiu	
de	18,06	para	13,91;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	reduziu-se	
de 21,66 para 12,55;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	reduziu-se	de	1,96	para	1,91;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	21,84	para	22,03.

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

RIBeIRÃO 
BRANCO

Em	Ribeirão	Branco,	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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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	au-
mentou	de	87,4%	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,	elevou-se	de	30,7%	para	
39,8%;

•	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	14,9%	para	15,5%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu	de	13,7%	para	10,4%.

Síntese

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

Ribeirão Branco RA de Itapeva estado

17.855 520.453 42.673.386

4.540 117.261 8.528.802

11.386 336.420 28.659.164

1.929 66.772 5.485.420

25,60 26,91 171,92

54,29 77,97 96,21

62,58 54,69 52,10

-0,60 0,30 0,87

308,02 9.354,63 1.708.221,39

17.147,54 18.029,48 40.379,00

Em	Ribeirão	Branco,	o	indicador	agregado	manteve-se	abaixo	do	patamar	médio	estadual,	a	despeito	de	ter	so-
mado 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 2,51 MWh para  
2,88	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 1,23 MWh para 1,33 MWh;

•	O	 rendimento	médio	 do	 emprego	 formal	 elevou-se	 de	 
R$	1.598	para	R$	1.891;

•	O valor adicionado fiscal per capita	decresceu	de	R$	36.695	
para	R$	25.348.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	decresceu	
de	11,73	para	7,98;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
15,44 para 15,77;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	elevou-se	de	1,44	para	1,55;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	12,64	para	10,23.

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

RIBeIRÃO 
GRANDe

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

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

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	100,0%	para	90,6%;

•	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	51,7%	para	
60,7%;

•	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	25,3%	para	15,5%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou	de	12,0%	para	12,3%.

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 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.

Ribeirão Grande RA de Itapeva estado

7.457 520.453 42.673.386

1.623 117.261 8.528.802

4.809 336.420 28.659.164

1.025 66.772 5.485.420

22,37 26,91 171,92

31,63 77,97 96,21

50,68 54,69 52,10

0,12 0,30 0,87

206,15 9.354,63 1.708.221,39

27.678,86 18.029,48 40.379,00

Em Ribeirão Grande, mesmo com a redução de pontos em seu escore, o indicador agregado de escolaridade 
manteve-se	acima	do	nível	médio	estadual,	em	2014.	
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-
cio,	na	agricultura	e	nos	serviços	cresceu	de	2,78	MWh	para	 
3,66 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se	de	1,23	MWh	para	1,32	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	cresceu	de	R$	1.243	
para	R$	1.380;

•	O valor adicionado fiscal per capita	cresceu	de	R$	5.146	para	
R$	9.012.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	decresceu	
de	28,47	para	18,32;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
26,32 para 27,12;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	1,52	para	1,38;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	20,87	para	20,13.

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

RIveRSUL

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

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	cresceu	
de	84,5%	para	88,2%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	elevou-se	de	39,7%	para	
44,2%;

•	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	25,5%	para	26,3%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu	de	12,9%	para	11,2%.

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	
superou a média do Estado, em 2014.

Riversul RA de Itapeva estado

5.947 520.453 42.673.386

1.276 117.261 8.528.802

3.642 336.420 28.659.164

1.029 66.772 5.485.420

15,40 26,91 171,92

73,95 77,97 96,21

50,38 54,69 52,10

-0,92 0,30 0,87

43,51 9.354,63 1.708.221,39

7.247,30 18.029,48 40.379,00

Riversul	acrescentou	pontos	no	indicador	agregado	de	escolaridade	e,	com	isso,	seu	escore	situou-se	acima	da	
média estadual, em 2014.

Média Estadual

21 24 26 27
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

Média Estadual

55 64 71 74
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 6,70 MWh para  
6,91 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu	de	1,51	MWh	para	1,58	MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$	1.359	para	R$	1.441;

•	O valor adicionado fiscal per capita	aumentou	de	R$	4.201	
para	R$	4.793.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	decresceu	
de	11,24	para	8,85;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	cresceu	de	
5,60	para	5,88;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	1,22	para	0,73;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	cresceu	de	24,89	para	27,69.

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

SARUtAIá

Em Sarutaiá, 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. 
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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.

202

I
P
R
S 

Escolaridade

Média Estadual

34 35 47 52
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	dimi-
nuiu	de	92,2%	para	78,4%;

•	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	40,0%	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,	diminuiu	de	17,3%	para	11,6%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	22,8%	para	9,6%.

Síntese

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

Sarutaiá RA de Itapeva estado

3.628 520.453 42.673.386

794 117.261 8.528.802

2.265 336.420 28.659.164

569 66.772 5.485.420

25,62 26,91 171,92

83,68 77,97 96,21

51,88 54,69 52,10

0,03 0,30 0,87

41,77 9.354,63 1.708.221,39

11.519,77 18.029,48 40.379,00

Em	Sarutaiá,	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 9,69 MWh para  
10,97 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se	de	1,83	MWh	para	1,99	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	elevou-se	de	R$	1.008	
para	R$	1.061;

•	O valor adicionado fiscal per capita	aumentou	de	R$	7.712	
para	R$	9.982.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	decresceu	
de	7,26	para	5,38;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
7,23 para 7,14;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	1,33	para	1,23;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	13,37	para	13,62.

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

tAGUAÍ

Em	Taguaí,	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. 
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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	100,0%	para	89,7%;

•	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,	aumentou	de	66,8%	para	
77,2%;

•	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	30,4%	para	39,1%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu	de	15,8%	para	6,5%.

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.

taguaí RA de Itapeva estado

11.857 520.453 42.673.386

2.624 117.261 8.528.802

7.911 336.420 28.659.164

1.322 66.772 5.485.420

81,59 26,91 171,92

71,64 77,97 96,21

50,78 54,69 52,10

2,37 0,30 0,87

172,76 9.354,63 1.708.221,39

14.916,16 18.029,48 40.379,00

Taguaí 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 19,20 MWh para 
26,14 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	1,83	MWh	para	1,84	MWh;

•	O	 rendimento	médio	 do	 emprego	 formal	 elevou-se	 de	 
R$	1.461	para	R$	1.510;

•	O valor adicionado fiscal per capita	elevou-se	de	R$	11.557	
para	R$	14.897.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	elevou-
-se	de	10,67	para	11,34;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	decresceu	
de	14,83	para	13,51;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	1,85	para	1,70;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	18,07	para	17,89.

Taquarituba, 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.

tAQUARItUBA

Em	Taquarituba,	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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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	89,6%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	 de	 português	 e	matemática,	 variou	 de	 56,4%	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,	diminuiu	de	21,9%	para	21,4%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou	de	9,2%	para	9,3%.

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

taquarituba RA de Itapeva estado

22.684 520.453 42.673.386

4.736 117.261 8.528.802

14.871 336.420 28.659.164

3.077 66.772 5.485.420

50,59 26,91 171,92

89,28 77,97 96,21

46,07 54,69 52,10

0,44 0,30 0,87

450,51 9.354,63 1.708.221,39

19.948,21 18.029,48 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços cresceu de 15,05 MWh para 
18,09	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 1,42 MWh para 1,53 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$	1.344	para	R$	1.558;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	20.899	para	
R$	19.570.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	elevou-
-se	de	22,77	para	26,27;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
27,63	para	27,68;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	1,75	para	1,58;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	25,13	para	21,14.

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

tAQUARIvAÍ

Em	Taquarivaí,	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.
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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,	decresceu	de	43,7%	para	
40,0%;

•	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	17,6%	para	24,2%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu	de	13,8%	para	6,0%.

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.

taquarivaí RA de Itapeva estado

5.380 520.453 42.673.386

1.360 117.261 8.528.802

3.533 336.420 28.659.164

487 66.772 5.485.420

23,21 26,91 171,92

55,99 77,97 96,21

51,86 54,69 52,10

1,12 0,30 0,87

132,48 9.354,63 1.708.221,39

24.901,85 18.029,48 40.379,00

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

Média Estadual

23 26 27 27
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

Média Estadual

56 57 56 59
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 comércio, 
na	agricultura	e	nos	serviços	manteve-se	em	6,78	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,52 MWh para 1,62 MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	variou	de	R$	1.329	
para	R$	1.303;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	5.441	para	
R$	5.569.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	15,38	para	16,19;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	elevou-se	
de	13,41	para	14,08;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	3,19	para	1,96;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	elevou-se	de	20,26	para	23,74.

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

tejUPá

Em	Tejupá,	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. 



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	99,3%	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,	elevou-se	de	54,1%	para	
60,0%;

•	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	12,9%	para	23,9%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu	de	17,4%	para	10,9%.

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.

tejupá RA de Itapeva estado

4.739 520.453 42.673.386

1.148 117.261 8.528.802

2.966 336.420 28.659.164

625 66.772 5.485.420

16,00 26,91 171,92

69,87 77,97 96,21

49,45 54,69 52,10

-0,39 0,30 0,87

58,39 9.354,63 1.708.221,39

12.275,29 18.029,48 40.379,00

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




