




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

Qual a base das informações do IPRS?
O Índice Paulista de Responsabilidade Social é estritamente técnico. É elaborado com registros oficiais 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.

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

Características da região

A Região Administrativa de Marília foi criada pelo Decreto no 52.576, de 12 de 

dezembro de 1970, ainda nos primórdios da regulamentação da regionalização do 

Estado de São Paulo, que objetivava ordenar as atividades da administração estadual, 

dividindo-o em regiões administrativas.

Formada por 51 municípios, a RA ocupa uma área de 18.510,35 km2, na porção 

central do Estado, que corresponde a 7,5% do território paulista.

Em 2014, a região possuía 957,4 mil habitantes (2,2% do total do Estado), dos 

quais 65,6% encontravam-se em idade potencialmente produtiva (entre 15 e 59 anos). 

Com densidade demográfica igual a 51,72 habitantes por km², concentrava cerca 

de 34,4% da população em duas cidades com mais de 100 mil habitantes: Marília 

e Ourinhos. A primeira delas é o município-sede e polo dessa região, onde residiam 

223,0 mil pessoas, o equivalente a 23,3% da população regional. Neste período, 

o grau de urbanização da RA era de 92,9%, abaixo da média do Estado (96,2%).

IPRS

Nesta edição, segundo os indicadores do IPRS, a Região 

Administrativa de Marília apresenta nível de riqueza 

abaixo da média estadual, em oposição aos indicadores 

sociais de educação, que se posicionam em patamares 

superiores aos do Estado e da maior parte das demais 

regiões. De acordo com o ranking de cada componente 

do indicador sintético, entre as 16 RAs do Estado, a 

região de Marília ocupa a 13a colocação em riqueza, a 

9a em longevidade e a 2a em escolaridade.

Entre os 51 municípios da RA, 24 fazem parte 

do Grupo 4 do IPRS, que agrega localidades com níveis 

baixos de riqueza e um dos indicadores sociais em ní-

vel baixo. Outros 19 pertencem ao Grupo 3, composto 

por municípios com baixos níveis de riqueza e bons 

Indicadores
RA de 
Marília

População total  
(em mil hab.)  957,4 

Densidade demográfica (hab./km2) 51,72 

Taxa de urbanização (%) 92,87 

Taxa de crescimento anual  
da população (%) 2010/2014 0,45 

População com menos de 15 anos (%) 18,97 

População com 60 anos ou mais (%) 15,42 

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

RA De MARílIA

Ranking

13a

Riqueza

9a

longevidade

2a

escolaridade
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Fonte: Fundação Seade.

Distribuição dos municípios, por grupos do IPRS
2014

Estado de São Paulo

Grupo 1

Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

Grupo 5

14%

32%

13%

12%

29%

RA de Marília 2%

4%

37%

47%

10%

indicadores sociais. Apenas um município classifica-se no Grupo 1, que engloba 

cidades com bons indicadores nas três dimensões. No Grupo 2, que abrange as 

localidades com alta riqueza, porém com níveis insatisfatórios de longevidade e/ou 

escolaridade, classificam-se dois municípios. Cinco municípios compõem o Grupo 

5, caracterizado por agregar as localidades menos favorecidas nas três dimensões 

do IPRS.

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

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

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

dimensões – e que conjuntamente definem seus grupos –, são estabelecidas a partir 

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

ocorridas nos indicadores de um município somente resultarão em mudança de 

categoria se forem significativamente diferentes daquelas verificadas nos demais 

municípios.

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

dados revelam que 66,1% da população da RA concentra-se em municípios do 

Grupo 3, no qual se insere o município de Marília, que responde por 23,3% da 

população da região. Destaca-se também o Grupo 4, com uma parcela de 25,7% 

da população regional. Os municípios dos Grupos 1 e 2 contêm, respectivamente, 

2,1% e 2,5% da população, enquanto o Grupo 5 responde pelos restantes 3,6%.

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

de Marília nos grupos do IPRS apresenta diferenças importantes, destacando-se a 

participação de apenas 2,0% do Grupo 1, contra 14,4% no Estado. No Grupo 2, 

a RA tem 3,9% de municípios, contra 11,5% no Estado. Já no Grupo 4, registra 

47,1%, diante de 29,1% classificados neste conjunto no nível estadual.

Riqueza

Entre 2012 e 2014, o indicador agregado de riqueza da RA de Marília somou dois 

pontos ao seu escore (39) e ficou oito pontos abaixo da média estadual, que se 

ampliou de 46 para 47. Dos 51 municípios da região, 45 registraram aumento no 

indicador, com destaque para os acréscimos de quatro pontos ocorridos em Fernão 

e Quintana. No entanto, Espírito Santo do Turvo, Ibirarema e João Ramalho apre-

sentaram queda e três outras localidades mantiveram o mesmo valor que tinham 

para o indicador de riqueza no período anterior. Nenhum município da região conta 

com nível de riqueza acima da média estadual.

No período considerado, três dos quatro compo-

nentes do indicador de riqueza municipal da RA de Marília 

sofreram variações semelhantes às registradas no Estado: o 

rendimento médio do emprego formal elevou-se em 5,7%, 

em conformidade com a média de São Paulo (5,8%); o con-

sumo anual de energia elétrica no comércio, na agricultura 

e nos serviços variou 10,4%, de forma parecida com o nível 

estadual (10,6%); e o valor adicionado fiscal per capita 

na região oscilou em 1,6%, contra 0,6% observado no 

Estado. Já o consumo anual de energia elétrica residencial 

por ligação exibiu melhor resultado na comparação com o 

dado paulista, visto que aumentou 5,5%, em oposição à 

variação de -1,5% observada no Estado.

longevidade

Nesta edição do IPRS, a RA de Marília não registrou variação no indicador agregado 

de longevidade, estimado em 69 pontos, permanecendo assim abaixo da média 

estadual (70). A estabilidade do indicador deveu-se às variações apenas discretas 

em todos os seus componentes: a taxa de mortalidade perinatal variou de 14,43 

Riqueza 
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Fonte: Fundação Seade.

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

Indicador de Longevidade
Municípios da Região – 2014 

Oriente 53
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para 14,60 óbitos por mil nascidos; a taxa de mortalidade 

infantil variou de 11,16 para 11,48 óbitos por mil nascidos 

vivos; a taxa de mortalidade de pessoas de 60 a 69 anos 

oscilou de 16,41 para 16,06 óbitos a cada mil habitantes 

nessa faixa etária e a taxa de mortalidade de pessoas de 

15 a 39 anos variou de 1,26 para 1,27 óbitos por mil 

pessoas na mesma faixa de idade.

O indicador agregado de longevidade na RA melho-

rou em 28 dos 51 municípios, com destaque para Parapuã 

e Ribeirão do Sul, que somaram dez e sete pontos ao indi-

cador, respectivamente. Em oposição, Pompéia e Timburi 

tiveram redução de oito e seis pontos, respectivamente. 

Ressalte-se que 21 municípios da região classificam-se na 

faixa de longevidade alta. O melhor desempenho nesse 

quesito na região continuou com Fernão (85 pontos), 

apesar de ter reduzido três pontos no período, enquanto 

o município-sede da RA, Marília, perdeu dois pontos em 

relação à edição de 2012.
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RA de Marília Estado de São Paulo

escolaridade

Entre 2012 e 2014, o indicador agregado de escolaridade da RA aumentou dois 

pontos, passando de 59 para 61. Com isso, manteve-se acima da média do Estado, 

que se elevou de 52 para 54 pontos, no período.

A maioria dos municípios (37) da região avançou nessa dimensão, com 

destaque para Ocauçu, Salto Grande e Queiroz que somaram 15 pontos ou mais 

ao escore. Canitar e Campos Novos Paulista, com escores iguais a 46 e 47, res-

pectivamente, apresentaram os piores índices da região. Oscar Bressane exibe a 8a 

melhor pontuação do Estado em escolaridade, sendo o único da RA de Marília a 

figurar entre os dez municípios paulistas mais bem posicionados nessa dimensão.

Quanto à distribuição dos municípios da RA de Marília nas classes dessa dimen-

são, 51,0%, 21,6% e 27,5% das localidades foram classificadas nas categorias de alta, 

média e baixa escolaridade, respectivamente. No entanto, em termos populacionais, 

71,9%, 17,0% e 11,0% das pessoas residem em municípios de alta, média e baixa 

escolaridade, respectivamente.

No período, a região recuou em um dos componentes nesta dimensão e re-

gistrou melhoras, mesmo que discretas, nos outros três.

No que tange à cobertura escolar, mesmo com uma variação negativa de 

2,5 pontos porcentuais no biênio 2012-2014, a RA registrou uma taxa de aten-

dimento às crianças de 4 e 5 anos na pré-escola de 95,8%, acima da estimada 

para o Estado (92,2%). Dos seus 51 municípios, 33 atingiram no mínimo 95% 

de cobertura escolar, sendo que 24 deles alcançaram 100%, em 2014. Por outro 

lado, 15 localidades não atingiram o nível de atendimento 

médio estadual. As maiores reduções na taxa de cobertura 

foram observadas em Espírito Santo do Turvo (24,6 pontos 

porcentuais), Gália (22,3 pontos porcentuais) e Rinópolis 

(15,7 pontos porcentuais).

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 portu-

guesa e matemática da Prova Brasil, tanto nos anos iniciais 

(alunos do 5o ano), quanto nos finais (alunos do 9o ano).

Entre 2012 e 2014, a RA somou 3,3 pontos porcen-

tuais ao indicador de desempenho escolar para os anos 
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iniciais, atingindo assim 55,4% e posicionando-se acima do patamar médio esta-

dual (50,9%). Os municípios de Canitar, Queiroz e Timburi mostraram os maiores 

aumentos relativos. A posição de pior rendimento foi ocupada por Arco-Íris, com 

apenas 25,7%.

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

(1,8 ponto porcentual), atingindo 24,2% do alunado dos anos finais deste ciclo, 

nível superior ao registrado pela média do Estado (20,2%), em 2014. No período, 

32 municípios registraram rendimento acima da média estadual, sendo Borá, com 

40,7%, o que mostrou melhor desempenho regional. Em contraste, Quatá ficou 

com a pior medida desse indicador, com somente 9,0%.

Por fim, em 2014, a taxa de distorção idade-série no ensino médio, que diz 

respeito ao fluxo escolar, foi de 8,9% na RA de Marília, permanecendo bastante 

abaixo do valor estimado para o Estado (14,5%). A maioria dos municípios (42) 

obteve melhora neste indicador, com destaque para Borá, Platina e Cruzália, que 

apresentaram as maiores reduções na proporção de alunos com atraso escolar. 

Borá destaca-se por ter registrado valor nulo nesse indicador, enquanto Timburi 

apresentou a mais alta taxa de defasagem escolar (22,7%) na região.

Fonte: Fundação Seade.

Indicador de Escolaridade 
Municípios da Região – 2014 

Canitar 46
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Conclusão

Na presente edição, os indicadores do IPRS mostraram que a RA de Marília manteve 

o padrão anterior, caracterizado por baixo nível de riqueza, média longevidade e 

alta escolaridade, ocupando a 2a posição nesta última dimensão no ranking entre 

as regiões.

No que se refere à dimensão riqueza, a região aumentou seu escore, porém, 

mantendo-se na 13a posição em relação às demais RAs. O rendimento médio do 

emprego formal aumentou no período, em conformidade com a média estadual, 

bem como o consumo de energia elétrica residencial. Os dois outros indicadores – 

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

o valor adicionado fiscal per capita – apontaram pequenas variações no período.

No que tange à dimensão longevidade, todos os componentes sofreram 

pequenas variações em relação à edição anterior. Assim, a RA de Marília manteve 

sua posição entre as regiões do Estado em 2014.

Entre 2012 e 2014, a RA guardou sua posição no ranking em relação ao 

indicador escolaridade, como resultado do aumento observado no desempenho 

escolar para os anos iniciais do ensino fundamental (3,3 pontos porcentuais), embora 

menor que o aumento médio estimado para o Estado (8,0 pontos porcentuais) e 

da importante redução na taxa de distorção idade-série (20,0%). O desempenho 

escolar nos anos finais do ensino fundamental apresenta discreta variação no pe-

ríodo, porém acima da estimada para o conjunto do Estado.
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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 10,28 MWh para 
10,05 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,82 MWh para 1,90 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.451 para R$ 1.590;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 4.239 para 
R$ 9.644.

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

-se de 18,37 para 13,62;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

12,99 para 13,48;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 2,10 para 2,47;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 17,81 para 16,23.

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

Em Álvaro de Carvalho, 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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Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 100,0% para 97,1%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, aumentou de 24,5% para 
35,4%;

• 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, cresceu de 10,3% para 
19,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 11,2% para 10,3%.

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.

álvaro de 
Carvalho

RA de Marília estado

4.803 957.406 42.673.386

803 181.649 8.528.802

3.498 628.088 28.659.164

502 147.669 5.485.420

31,36 51,72 171,92

65,08 92,87 96,21

47,72 48,25 52,10

0,84 0,45 0,87

36,36 26.770,73 1.708.221,39

7.634,45 28.088,51 40.379,00

Em Álvaro de Carvalho, 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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AlvInlânDIA

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 10,01 MWh para 
10,05 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,67 MWh para 1,77 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.585 
para R$ 1.612;

• O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 5.034 
para R$ 7.042.

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

de 19,48 para 15,63;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

6,49 para 6,25;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 1,09 para 1,35;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 18,84 para 19,94.

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

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

O indicador agregado de longevidade do município ficou estabilizado, mantendo-se na média estadual, em 2014.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, reduziu-se de 59,3% para 
55,1%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, aumentou de 16,6% para 
27,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
cresceu de 8,1% para 13,0%.

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

Alvinlândia RA de Marília estado

3.074 957.406 42.673.386

684 181.649 8.528.802

1.958 628.088 28.659.164

432 147.669 5.485.420

36,25 51,72 171,92

90,89 92,87 96,21

57,07 48,25 52,10

0,62 0,45 0,87

38,85 26.770,73 1.708.221,39

12.717,33 28.088,51 40.379,00

Alvinlândia 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 4,08 MWh para 
3,95 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,53 MWh para 1,70 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.386 
para R$ 1.462;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 27.616 para 
R$ 24.485.

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

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

20,13 para 20,27;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,42 para 1,43;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 16,13 para 12,68.

ARCO-íRIS

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

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

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Arco-Íris 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).
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, manteve-se em 25,7%;

• 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, cresceu de 14,7% para 
23,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 18,6% para 8,3%.

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.

Arco-íris RA de Marília estado

1.871 957.406 42.673.386

319 181.649 8.528.802

1.197 628.088 28.659.164

355 147.669 5.485.420

7,07 51,72 171,92

59,91 92,87 96,21

57,97 48,25 52,10

-0,73 0,45 0,87

31,83 26.770,73 1.708.221,39

16.894,14 28.088,51 40.379,00

Em Arco-Íris, 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 10,92 MWh para 
12,14 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,18 MWh para 2,24 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.901 
para R$ 1.989;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 10.507 para 
R$ 9.610.

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

tou de 9,69 para 10,85;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 13,18 para 12,13;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,23 para 1,25;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 16,29 para 15,70.

ASSIS

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

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

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



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 100,0% para 94,2%;
• 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 56,5% para 
58,2%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, cresceu de 24,1% para 29,6%;

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

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.

Assis RA de Marília estado

97.738 957.406 42.673.386

17.560 181.649 8.528.802

65.103 628.088 28.659.164

15.075 147.669 5.485.420

212,33 51,72 171,92

95,64 92,87 96,21

48,56 48,25 52,10

0,69 0,45 0,87

2.495,70 26.770,73 1.708.221,39

25.711,61 28.088,51 40.379,00

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

na agricultura e nos serviços elevou-se de 23,30 MWh para 
28,21 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,03 MWh para 2,15 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.431 
para R$ 1.510;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 25.393 para 
R$ 29.101.

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

-se de 9,80 para 4,95;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 13,40 para 8,62;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 1,39 para 1,70;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 13,15 para 14,23.

bAStOS

Em Bastos, 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. 

Bastos, que em 2012 pertencia ao Grupo 3, registrou progresso na área 
econômica e classificou-se em 2014 no Grupo 1, que engloba os mu-
nicípios com bons indicadores de riqueza, longevidade e 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 elevou-

-se de 96,8% para 100,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, decresceu de 53,5% para 
50,7%;

• 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, cresceu de 22,3% para 
25,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 13,3% para 7,7%.

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

bastos RA de Marília estado

20.296 957.406 42.673.386

4.093 181.649 8.528.802

13.293 628.088 28.659.164

2.910 147.669 5.485.420

118,08 51,72 171,92

87,23 92,87 96,21

49,36 48,25 52,10

-0,18 0,45 0,87

695,31 26.770,73 1.708.221,39

34.194,48 28.088,51 40.379,00

Bastos 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 20,11 MWh para 
25,36 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,79 MWh para 1,92 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.378 
para R$ 1.506;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 12.533 para 
R$ 13.200.

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

-se de 8,47 para 8,24;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

8,43 para 8,20;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,91 para 1,66;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 17,88 para 15,51.

beRnARDInO 
De CAMPOS

Em Bernardino de Campos, 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. 

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

200

I
P
R
S 

Escolaridade

Média Estadual

34 49 58 63
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

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

de 98,9% para 100,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 53,1% para 
53,7%;

• 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 25,7% para 
30,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 19,7% para 14,9%.

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

bernardino 
de Campos

RA de Marília estado

10.771 957.406 42.673.386

2.044 181.649 8.528.802

6.755 628.088 28.659.164

1.972 147.669 5.485.420

44,11 51,72 171,92

90,46 92,87 96,21

44,91 48,25 52,10

-0,01 0,45 0,87

166,28 26.770,73 1.708.221,39

15.436,39 28.088,51 40.379,00

Bernardino de Campos 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 6,02 MWh para 
6,62 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
decresceu de 1,88 MWh para 1,76 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.868 
para R$ 2.140;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 57.498 para 
R$ 58.345.

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

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

de 14,29 para 13,16;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 0,00 para 0,94;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 20,83 para 18,87.

bORá

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

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

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Borá classificou-se no Grupo 3, 
que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e bons indica-
dores de longevidade e escolaridade.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, manteve-se em 52,0%;

• 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 22,5% para 
40,7%;

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

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

borá RA de Marília estado

808 957.406 42.673.386

139 181.649 8.528.802

571 628.088 28.659.164

98 147.669 5.485.420

6,82 51,72 171,92

77,85 92,87 96,21

77,63 48,25 52,10

0,09 0,45 0,87

68,98 26.770,73 1.708.221,39

85.472,16 28.088,51 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 5,96 MWh para 
6,16 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,70 MWh para 1,87 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.455 
para R$ 1.611;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 19.307 para 
R$ 20.088.

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

de 11,88 para 9,57;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

14,18 para 14,22;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 1,15 para 2,07;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 12,12 para 12,76.

CAMPOS nOvOS 
PAulIStA

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

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

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



205

I
P
R
S 

Riqueza

4
GRUPO

Longevidade

RA
 de M

arília

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 93,8% para 87,2%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, reduziu-se de 49,8% para 
45,1%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, decresceu de 27,0% para 
13,9%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 18,6% para 18,0%.

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

Campos novos 
Paulista

RA de Marília estado

4.648 957.406 42.673.386

1.009 181.649 8.528.802

2.911 628.088 28.659.164

728 147.669 5.485.420

9,60 51,72 171,92

79,84 92,87 96,21

50,00 48,25 52,10

0,61 0,45 0,87

112,63 26.770,73 1.708.221,39

24.379,72 28.088,51 40.379,00

Em Campos Novos Paulista, 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 comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 9,09 MWh para 
9,77 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,07 MWh para 2,19 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.768 para R$ 1.887;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 19.787 para 
R$ 22.989.

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

de 12,67 para 13,38;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 

de 14,39 para 17,06;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,54 para 1,31;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 18,76 para 16,96.

CânDIDO MOtA

Em Cândido Mota, 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 pata-
mar do Estado, no período.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Cândido Mota 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).
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 100,0% para 95,4%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 49,9% para 
62,1%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, decresceu de 24,1% para 
23,0%;

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

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

Cândido Mota RA de Marília estado

29.948 957.406 42.673.386

5.659 181.649 8.528.802

19.627 628.088 28.659.164

4.662 147.669 5.485.420

50,23 51,72 171,92

94,58 92,87 96,21

42,12 48,25 52,10

0,06 0,45 0,87

727,83 26.770,73 1.708.221,39

24.316,87 28.088,51 40.379,00

Cândido Mota 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 7,49 MWh para 
7,36 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,90 MWh para 2,07 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.712 
para R$ 1.759;

• O valor adicionado fiscal per capita diminuiu de R$ 17.277 
para R$ 12.953.

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

de 10,55 para 10,82;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

24,84 para 25,59;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,93 para 1,20;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 20,67 para 14,87.

CAnItAR

Em Canitar, 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. 

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Canitar classificou-se no Grupo 
5, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e indicadores 
de longevidade e escolaridade insatisfatórios.
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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 91,0%;
• 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 25,2% para 
47,2%;

• 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, reduziu-se de 15,3% para 
10,4%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 21,4% para 20,4%.

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

Canitar RA de Marília estado

4.610 957.406 42.673.386

1.198 181.649 8.528.802

2.945 628.088 28.659.164

467 147.669 5.485.420

80,55 51,72 171,92

95,29 92,87 96,21

52,50 48,25 52,10

1,40 0,45 0,87

105,01 26.770,73 1.708.221,39

23.099,09 28.088,51 40.379,00

Em Canitar, 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 10,27 MWh para 
10,47 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,98 MWh para 2,14 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 2.003 
para R$ 2.266;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 24.443 para 
R$ 24.006.

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

-se de 15,90 para 14,81;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 12,35 para 9,24;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,32 para 1,33;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 18,86 para 20,79.

CHAvAnteS

Em Chavantes, 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. 

Chavantes, 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 au-

mentou de 92,9% para 98,8%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 35,8% para 
37,7%;

• 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, reduziu-se de 17,1% para 
12,3%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 17,6% para 14,9%.

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.

Chavantes RA de Marília estado

12.157 957.406 42.673.386

2.580 181.649 8.528.802

7.776 628.088 28.659.164

1.801 147.669 5.485.420

64,63 51,72 171,92

93,18 92,87 96,21

56,22 48,25 52,10

0,09 0,45 0,87

211,69 26.770,73 1.708.221,39

17.426,94 28.088,51 40.379,00

Em Chavantes, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de escolaridade, seu escore per-
maneceu 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 11,48 MWh para 
11,88 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,98 MWh para 2,12 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.564 
para R$ 1.887;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 32.347 
para R$ 34.399.

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

de 29,24 para 30,30;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

17,54 para 18,18;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 1,64 para 2,07;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 7,66 para 10,99.

CRuzálIA

Em Cruzália, 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.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Cruzália 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).
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

-se de 85,1% 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, cresceu de 36,2% para 
53,3%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, decresceu de 28,8% para 
16,3%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 4,3% para 1,1%.

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 manteve-se acima da média do Estado, em 2014.

Cruzália RA de Marília estado

2.204 957.406 42.673.386

373 181.649 8.528.802

1.468 628.088 28.659.164

363 147.669 5.485.420

14,79 51,72 171,92

68,42 92,87 96,21

26,32 48,25 52,10

-0,81 0,45 0,87

70,79 26.770,73 1.708.221,39

31.856,96 28.088,51 40.379,00

Cruzália 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 6,20 MWh para 
6,60 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,86 MWh para 1,90 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.419 
para R$ 1.617;

• O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 17.867 
para R$ 19.470.

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

-se em 16,16;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

17,79 para 17,76;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 0,98 para 0,56;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 11,47 para 11,77.

eCHAPORã

Em Echaporã, 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 aumentou o nível de seu indicador sintético de longevidade e, com isso, atingiu o escore médio do 
Estado, em 2014.

Echaporã, 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).



215

I
P
R
S 

Riqueza

4
GRUPO

Longevidade

RA
 de M

arília

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 98,1% para 88,7%;
• 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, decresceu de 71,3% para 
56,9%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 11,3% para 
14,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 17,3% para 15,9%.

Síntese
Na esfera do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores agregados de riqueza e longevidade, em 
oposição à queda do indicador de escolaridade. Em termos de indicadores sociais, o escore de longevidade 
situou-se na média do estado, enquanto o de escolaridade não alcançou o nível médio estadual, em 2014.

echaporã RA de Marília estado

6.274 957.406 42.673.386

1.248 181.649 8.528.802

3.963 628.088 28.659.164

1.063 147.669 5.485.420

12,17 51,72 171,92

80,95 92,87 96,21

44,43 48,25 52,10

-0,19 0,45 0,87

113,15 26.770,73 1.708.221,39

18.000,39 28.088,51 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 7,07 MWh para 
8,01 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,80 MWh para 1,78 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal reduziu-se de 
R$ 1.789 para R$ 1.685;

• O valor adicionado fiscal per capita diminuiu de R$ 25.858 
para R$ 18.506.

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

de 2,30 para 2,33;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

13,64 para 13,86;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 2,16 para 1,95;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 17,48 para 13,05.

eSPíRItO SAntO 
DO tuRvO

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

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

Espírito Santo do Turvo, que em 2012 pertencia ao Grupo 3, foi clas-
sificado em 2014 no Grupo 4, que reúne os municípios com baixos 
níveis de riqueza e com deficiência em um dos indicadores sociais 
(longevidade ou escolaridade).
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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 

reduziu-se de 100,0% para 75,4%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, diminuiu de 55,4% para 
41,1%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 13,8% para 
31,4%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 17,7% para 16,9%.

Síntese
O município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade diminuídos, em oposição ao melhor 
desempenho no indicador de longevidade. Em termos de indicadores sociais, o escore de longevidade superou 
a média estadual, enquanto o de escolaridade não alcançou o nível médio do Estado, em 2014.

espírito Santo 
do turvo

RA de Marília estado

4.462 957.406 42.673.386

1.037 181.649 8.528.802

2.941 628.088 28.659.164

484 147.669 5.485.420

23,04 51,72 171,92

85,52 92,87 96,21

46,91 48,25 52,10

1,29 0,45 0,87

74,10 26.770,73 1.708.221,39

16.821,30 28.088,51 40.379,00

Em Espírito Santo do Turvo, 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 6,02 MWh para 
7,11 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,66 MWh para 2,00 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.346 
para R$ 1.437;

• O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 6.270 
para R$ 8.544.

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

tou de 0,00 para 7,81;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) manteve-se 

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

habitantes) diminuiu de 1,07 para 0,53;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 15,56 para 17,66.

FeRnãO

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

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

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Fernão classificou-se no Grupo 
3, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e bons in-
dicadores de longevidade e escolaridade.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 63,6% para 
81,3%;

• 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 17,9% para 
27,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se de 4,2% para 8,8%.

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

Fernão RA de Marília estado

1.596 957.406 42.673.386

303 181.649 8.528.802

1.015 628.088 28.659.164

278 147.669 5.485.420

15,84 51,72 171,92

57,14 92,87 96,21

46,45 48,25 52,10

0,54 0,45 0,87

35,07 26.770,73 1.708.221,39

22.099,39 28.088,51 40.379,00

Fernão 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 8,04 MWh para 
9,56 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,69 MWh para 1,83 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.444 
para R$ 1.627;

• O valor adicionado fiscal per capita decresceu de R$ 45.758 
para R$ 35.509.

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

-se de 14,87 para 17,36;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 22,06 para 20,62;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 0,97 para 0,65;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 13,73 para 16,91.

FlORínIA

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

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

Florínia, 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.
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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 90,0% para 100,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, reduziu-se de 57,3% para 
43,3%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, decresceu de 15,2% para 
9,9%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 9,4% para 6,5%.

Síntese
Na esfera do IPRS, o município registrou avanços no indicador de riqueza, manteve estável seu escore de 
longevidade e decresceu o 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.

Florínia RA de Marília estado

2.766 957.406 42.673.386

531 181.649 8.528.802

1.748 628.088 28.659.164

487 147.669 5.485.420

12,26 51,72 171,92

90,06 92,87 96,21

63,74 48,25 52,10

-0,58 0,45 0,87

110,18 26.770,73 1.708.221,39

39.604,03 28.088,51 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 9,00 MWh para 
9,47 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,80 MWh para 1,86 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.429 
para R$ 1.501;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 8.738 
para R$ 9.622.

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

de 18,25 para 16,98;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

18,15 para 18,73;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 2,01 para 1,79;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 14,17 para 13,89.

gálIA

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

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

Gália, 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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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

reduziu-se de 96,7% para 75,2%;
• 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 39,9% para 
62,8%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, diminuiu de 14,2% para 
14,1%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 12,2% para 9,6%.

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

gália RA de Marília estado

6.787 957.406 42.673.386

1.185 181.649 8.528.802

4.372 628.088 28.659.164

1.230 147.669 5.485.420

19,06 51,72 171,92

75,78 92,87 96,21

42,63 48,25 52,10

-0,83 0,45 0,87

92,08 26.770,73 1.708.221,39

13.455,56 28.088,51 40.379,00

Gália 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 11,38 MWh para 
11,89 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,08 MWh para 2,11 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.475 
para R$ 1.616;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 10.934 
para R$ 12.080.

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

tou de 13,28 para 14,15;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 

de 17,91 para 20,04;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,20 para 1,21;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 16,23 para 15,16.

gARçA

Em Garça, 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.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Garça 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).
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 98,1% para 95,4%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, decresceu de 52,3% para 
47,3%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 18,8% para 
21,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 8,1% para 8,5%.

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

garça RA de Marília estado

42.838 957.406 42.673.386

8.045 181.649 8.528.802

27.849 628.088 28.659.164

6.944 147.669 5.485.420

77,10 51,72 171,92

92,33 92,87 96,21

46,88 48,25 52,10

-0,16 0,45 0,87

889,11 26.770,73 1.708.221,39

20.721,80 28.088,51 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 8,27 MWh para 
8,85 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,86 MWh para 1,99 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.499 
para R$ 1.674;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 16.135 
para R$ 17.281.

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

-se de 18,37 para 15,89;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

20,73 para 20,92;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) manteve-se em 0,94;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 15,49 para 12,62.

HeRCulânDIA

Em Herculândia, 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. 

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Herculândia classificou-se no 
Grupo 5, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e 
indicadores de longevidade e escolaridade insatisfatórios.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 97,9% para 84,4%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, decresceu de 49,0% para 
38,2%;

• 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 11,6% para 
19,9%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 11,9% para 5,3%.

Síntese
No campo do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores agregados de riqueza e longevidade, man-
tendo estável seu escore de escolaridade. Em termos de indicadores sociais, o nível de longevidade conservou-
-se abaixo da média estadual, e o de escolaridade não atingiu o patamar médio do Estado, nesta edição.

Herculândia RA de Marília estado

8.921 957.406 42.673.386

1.853 181.649 8.528.802

5.824 628.088 28.659.164

1.244 147.669 5.485.420

24,47 51,72 171,92

92,37 92,87 96,21

43,64 48,25 52,10

0,66 0,45 0,87

179,96 26.770,73 1.708.221,39

20.304,83 28.088,51 40.379,00

Herculândia teve o indicador agregado de escolaridade estabilizado, entretanto, em 2014, seu escore ficou abaixo 
da média estadual nesta dimensão.
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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 8,23 MWh para 
8,06 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,84 MWh para 2,04 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.308 
para R$ 1.466;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 15.588 para 
R$ 14.022.

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

tou de 19,12 para 21,40;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

20,83 para 21,15;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,40 para 1,41;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 12,64 para 12,93.

IACRI

Em Iacri, 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.

Iacri, 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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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

-se de 81,4% para 97,5%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 46,3% para 
54,8%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 17,9% para 
23,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 13,4% para 8,0%.

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

Iacri RA de Marília estado

6.367 957.406 42.673.386

1.210 181.649 8.528.802

4.052 628.088 28.659.164

1.105 147.669 5.485.420

19,73 51,72 171,92

81,25 92,87 96,21

40,68 48,25 52,10

-0,21 0,45 0,87

122,16 26.770,73 1.708.221,39

19.147,91 28.088,51 40.379,00

Iacri 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 11,10 MWh para 
11,70 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,89 MWh para 1,97 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.726 
para R$ 1.767;

• O valor adicionado fiscal per capita diminuiu de R$ 25.209 
para R$ 12.710.

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

de 15,67 para 16,21;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

17,08 para 17,66;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 0,86 para 0,97;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 16,67 para 15,24.

IbIRAReMA

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

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

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Ibirarema 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).
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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 92,3% para 89,8%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 43,2% para 
48,3%;

• 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, reduziu-se de 27,5% para 
19,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 18,1% para 12,9%.

Síntese
Na esfera do IPRS, o município recuou em seu escore de riqueza e manteve estáveis seus indicadores de 
longevidade e escolaridade. Em termos de indicadores sociais, o nível de longevidade conservou-se abaixo 
da média estadual, enquanto o de escolaridade situou-se no patamar médio do Estado, nesta edição.

Ibirarema RA de Marília estado

7.038 957.406 42.673.386

1.439 181.649 8.528.802

4.587 628.088 28.659.164

1.012 147.669 5.485.420

30,83 51,72 171,92

93,12 92,87 96,21

38,30 48,25 52,10

1,18 0,45 0,87

158,69 26.770,73 1.708.221,39

22.813,14 28.088,51 40.379,00

Em Ibirarema, apontou-se estabilidade no indicador agregado de escolaridade e, como resultado, seu escore nesta 
dimensão ficou na 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 11,00 MWh para 
11,71 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,08 MWh para 2,05 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.550 para R$ 1.734;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 13.270 para 
R$ 18.080.

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

de 12,82 para 9,19;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 10,95 para 7,33;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 1,24 para 1,53;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 16,19 para 18,50.

IPAuSSu

Em Ipaussu, 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. 

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Ipaussu classificou-se no Grupo 
3, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e bons in-
dicadores de longevidade e escolaridade.
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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 99,0% para 100,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, diminuiu de 61,8% para 
53,6%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 23,3% para 
32,7%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 10,4% para 10,2%.

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

Ipaussu RA de Marília estado

13.992 957.406 42.673.386

2.983 181.649 8.528.802

9.076 628.088 28.659.164

1.933 147.669 5.485.420

66,74 51,72 171,92

93,10 92,87 96,21

50,03 48,25 52,10

0,62 0,45 0,87

300,42 26.770,73 1.708.221,39

21.603,34 28.088,51 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 5,61 MWh para 
5,82 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,77 MWh para 1,83 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal decresceu de 
R$ 1.720 para R$ 1.595;

• O valor adicionado fiscal per capita diminuiu de R$ 28.194 
para R$ 23.503.

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

de 25,29 para 25,11;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

20,55 para 20,36;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

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

habitantes) elevou-se de 16,33 para 18,59.

jOãO RAMAlHO

Em João Ramalho, o escore de riqueza retraiu-se em um ponto, mantendo o indicador agregado abaixo do pa-
tamar do Estado, no período.

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

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, João Ramalho 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).
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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 elevou-

-se de 82,2% 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, variou de 58,5% para 
61,3%;

• 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, elevou-se de 18,0% para 
21,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
cresceu de 11,3% para 12,5%.

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.

joão Ramalho RA de Marília estado

4.243 957.406 42.673.386

901 181.649 8.528.802

2.862 628.088 28.659.164

480 147.669 5.485.420

10,22 51,72 171,92

87,01 92,87 96,21

49,36 48,25 52,10

0,57 0,45 0,87

127,28 26.770,73 1.708.221,39

30.169,15 28.088,51 40.379,00

João Ramalho 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 7,39 MWh para 
7,55 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,67 MWh para 1,78 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.253 para R$ 1.318;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 4.244 
para R$ 5.365.

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

-se de 4,63 para 6,74;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

11,49 para 11,19;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 2,41 para 3,13;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 17,14 para 15,74.

júlIO MeSQuItA

Em Júlio Mesquita, 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.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Júlio Mesquita 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).
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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 au-

mentou de 86,2% 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, elevou-se de 31,5% para 
40,2%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 12,3% para 
15,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 7,6% para 2,3%.

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

júlio Mesquita RA de Marília estado

4.505 957.406 42.673.386

955 181.649 8.528.802

2.884 628.088 28.659.164

666 147.669 5.485.420

35,13 51,72 171,92

95,34 92,87 96,21

53,10 48,25 52,10

0,43 0,45 0,87

37,91 26.770,73 1.708.221,39

8.453,63 28.088,51 40.379,00

Júlio Mesquita 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 11,30 MWh para 
9,26 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,84 MWh para 1,93 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.501 para R$ 1.811;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 6.175 para 
R$ 6.715.

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

-se de 7,14 para 14,35;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

11,82 para 11,90;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,73 para 1,34;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 13,11 para 14,49.

Lupércio, 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).

luPéRCIO

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

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

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 100,0% para 91,1%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 40,8% para 
45,4%;

• 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, reduziu-se de 24,8% para 
15,3%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
aumentou de 4,3% para 9,4%.

Síntese
No âmbito do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de longevidade e escolaridade decrescentes, 
em oposição ao melhor desempenho na riqueza. Em termos de indicadores sociais, o escore de longevidade 
situou-se no nível médio estadual, enquanto o de escolaridade ficou abaixo da média do Estado, em 2014.

lupércio RA de Marília estado

4.379 957.406 42.673.386

940 181.649 8.528.802

2.781 628.088 28.659.164

658 147.669 5.485.420

28,34 51,72 171,92

92,92 92,87 96,21

54,81 48,25 52,10

0,15 0,45 0,87

42,92 26.770,73 1.708.221,39

9.813,86 28.088,51 40.379,00

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

Média Estadual

28 30 31 33
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

Média Estadual

67 63 62 60
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 5,59 MWh para 
5,46 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,67 MWh para 1,83 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.327 
para R$ 1.517;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 26.696 para 
R$ 24.078.

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

de 19,84 para 15,21;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

23,72 para 22,81;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 0,64 para 1,60;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 13,82 para 13,57.

Lutécia, 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).

lutéCIA

Em Lutécia, 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 

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, reduziu-se de 43,2% para 
41,7%;

• 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 14,8% para 
34,4%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 16,3% para 10,2%.

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.

lutécia RA de Marília estado

2.671 957.406 42.673.386

530 181.649 8.528.802

1.699 628.088 28.659.164

442 147.669 5.485.420

5,62 51,72 171,92

81,39 92,87 96,21

65,50 48,25 52,10

-0,41 0,45 0,87

72,79 26.770,73 1.708.221,39

27.139,62 28.088,51 40.379,00

Lutécia 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 8,39 MWh para 
8,90 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,89 MWh para 2,00 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.873 
para R$ 2.078;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 27.695 para 
R$ 24.515.

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

de 9,60 para 5,79;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 7,65 para 1,93;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 1,36 para 1,55;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 17,65 para 16,50.

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

MARACAí

Em Maracaí, 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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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 97,9% para 96,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 50,3% para 
56,9%;

• 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, cresceu de 18,6% para 
23,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 5,5% para 4,0%.

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

Maracaí RA de Marília estado

13.419 957.406 42.673.386

2.622 181.649 8.528.802

8.886 628.088 28.659.164

1.911 147.669 5.485.420

25,13 51,72 171,92

91,47 92,87 96,21

51,00 48,25 52,10

0,17 0,45 0,87

413,87 26.770,73 1.708.221,39

30.894,77 28.088,51 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 16,23 MWh para 
17,56 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,17 MWh para 2,29 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 2.081 
para R$ 2.135;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 13.990 para 
R$ 13.979.

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

tou de 11,89 para 12,87;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 12,95 para 14,57;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,03 para 1,06;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) manteve-se em 16,14.

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

MARílIA

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

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 62,8% para 
63,4%;

• 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, manteve-se em 25,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 9,5% para 8,0%.

Síntese
O município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, em oposição à queda na 
longevidade. Relativamente aos indicadores sociais, o escore de longevidade ficou abaixo do nível médio esta-
dual, enquanto o de escolaridade permaneceu acima da média do Estado, em 2014.

Marília RA de Marília estado

223.002 957.406 42.673.386

40.414 181.649 8.528.802

149.124 628.088 28.659.164

33.464 147.669 5.485.420

190,56 51,72 171,92

95,51 92,87 96,21

47,19 48,25 52,10

0,73 0,45 0,87

8.514,18 26.770,73 1.708.221,39

38.459,90 28.088,51 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 8,92 MWh para 
9,76 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 1,83 MWh para 2,01 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.352 
para R$ 1.455;

• O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 10.015 
para R$ 12.404.

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

de 19,09 para 17,11;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

23,47 para 24,04;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

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

habitantes) aumentou de 11,24 para 13,77.

Ocauçu, 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).

OCAuçu

Em Ocauçu, 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 au-

mentou de 91,9% para 100,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 43,6% para 
71,3%;

• 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, cresceu de 16,2% para 
29,4%;

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

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.

Ocauçu RA de Marília estado

4.153 957.406 42.673.386

839 181.649 8.528.802

2.643 628.088 28.659.164

671 147.669 5.485.420

13,83 51,72 171,92

82,83 92,87 96,21

46,33 48,25 52,10

-0,06 0,45 0,87

75,30 26.770,73 1.708.221,39

18.118,49 28.088,51 40.379,00

Ocauçu 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 5,12 MWh para 
5,06 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,55 MWh para 1,60 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.439 
para R$ 1.476;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 12.181 
para R$ 18.445.

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

de 14,15 para 15,38;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) cresceu de 

9,43 para 10,26;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 2,24 para 1,87;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 13,58 para 11,99.

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

óleO

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

Embora o município tenha adicionado um ponto no indicador agregado de longevidade, seu escore permaneceu 
abaixo da média do Estado, em 2014.
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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 98,4% para 100,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, diminuiu de 47,7% para 
47,3%;

• 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 16,9% para 
21,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se de 18,6% para 22,2%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. Em termos de indicadores sociais, 
o nível de longevidade conservou-se abaixo da média estadual, e o de escolaridade não atingiu o patamar 
médio do Estado, nesta edição.

óleo RA de Marília estado

2.601 957.406 42.673.386

499 181.649 8.528.802

1.582 628.088 28.659.164

520 147.669 5.485.420

13,13 51,72 171,92

68,44 92,87 96,21

44,63 48,25 52,10

-0,71 0,45 0,87

60,28 26.770,73 1.708.221,39

23.007,36 28.088,51 40.379,00

Óleo somou um ponto no indicador agregado de escolaridade, entretanto, seu escore ficou abaixo da média 
estadual nesta dimensão, em 2014.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços cresceu de 9,19 MWh para 
11,83 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,91 MWh para 2,06 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.450 
para R$ 1.481;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 6.330 para 
R$ 7.601.

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

de 17,51 para 17,34;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

28,79 para 28,57;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 0,28 para 1,41;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 18,93 para 18,41.

Oriente, 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).

ORIente

Em Oriente, 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.



251

I
P
R
S 

Riqueza

4
GRUPO

Longevidade

RA
 de M

arília

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

-se de 89,8% para 100,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 34,8% para 
46,8%;

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

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

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 superou a média do Estado, em 2014.

Oriente RA de Marília estado

6.164 957.406 42.673.386

1.098 181.649 8.528.802

4.039 628.088 28.659.164

1.027 147.669 5.485.420

28,20 51,72 171,92

94,39 92,87 96,21

45,43 48,25 52,10

0,28 0,45 0,87

81,44 26.770,73 1.708.221,39

13.251,59 28.088,51 40.379,00

Oriente 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 4,62 MWh para 
5,36 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,80 MWh para 1,95 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.434 para R$ 1.546;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 11.890 
para R$ 16.428.

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

de 24,27 para 26,04;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) cresceu de 

14,49 para 15,54;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,50 para 1,13;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 21,76 para 16,84.

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Oscar Bressane 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).

OSCAR bReSSAne

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

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 100,0% para 94,9%;
• 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 64,8% para 
79,9%;

• 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, reduziu-se de 46,3% para 
39,4%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 13,1% 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 
manteve-se acima da média do Estado, em 2014.

Oscar bressane RA de Marília estado

2.527 957.406 42.673.386

415 181.649 8.528.802

1.556 628.088 28.659.164

556 147.669 5.485.420

11,42 51,72 171,92

84,92 92,87 96,21

29,14 48,25 52,10

-0,10 0,45 0,87

56,57 26.770,73 1.708.221,39

22.358,06 28.088,51 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 12,09 MWh para 
14,03 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,18 MWh para 2,32 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.669 
para R$ 1.883;

• O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 13.901 
para R$ 14.854.

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

-se de 8,46 para 9,01;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 12,58 para 15,01;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,29 para 1,22;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 17,05 para 17,06.

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

OuRInHOS

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

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

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

254

I
P
R
S 

Escolaridade

Média Estadual

48 54 56 65
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 au-

mentou de 94,5% 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, cresceu de 44,8% para 
60,7%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 24,3% para 
27,3%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 12,4% para 9,1%.

Síntese
O município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, em oposição à queda 
na longevidade. Relativamente aos indicadores sociais, o escore de longevidade situou-se no nível médio do 
Estado, enquanto o de escolaridade permaneceu acima da média estadual, em 2014.

Ourinhos RA de Marília estado

106.106 957.406 42.673.386

21.080 181.649 8.528.802

69.497 628.088 28.659.164

15.529 147.669 5.485.420

358,14 51,72 171,92

97,42 92,87 96,21

48,74 48,25 52,10

0,76 0,45 0,87

2.498,01 26.770,73 1.708.221,39

23.720,58 28.088,51 40.379,00

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

Média Estadual

35 38 39 40
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

Média Estadual

70 78 75 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 16,68 MWh para 
17,92 MWh;

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

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.676 
para R$ 1.842;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 17.092 para 
R$ 16.225.

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

tou de 5,39 para 8,13;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 

de 13,33 para 12,10;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 0,80 para 0,72;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 17,47 para 15,93.

Palmital, 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).

PAlMItAl

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

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 variou 

de 100,0% para 86,8%;
• 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, decresceu de 46,0% para 
44,5%;

• 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, diminuiu de 20,6% para 
19,7%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 10,8% para 8,7%.

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

Palmital RA de Marília estado

21.362 957.406 42.673.386

3.926 181.649 8.528.802

13.563 628.088 28.659.164

3.873 147.669 5.485.420

39,00 51,72 171,92

93,34 92,87 96,21

46,79 48,25 52,10

0,21 0,45 0,87

537,22 26.770,73 1.708.221,39

25.201,69 28.088,51 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 7,82 MWh para 
8,52 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 2,11 MWh para 2,25 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 2.140 
para R$ 2.084;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 16.035 para 
R$ 15.996.

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

de 10,41 para 10,50;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 17,86 para 14,79;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 1,46 para 1,59;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 18,81 para 19,13.

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

PARAguAçu 
PAulIStA

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

Embora o município tenha adicionado um ponto no indicador agregado de longevidade, seu escore permaneceu 
abaixo da média do Estado, em 2014.
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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 99,9% 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, elevou-se de 51,8% para 
62,2%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 20,8% para 
22,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 8,4% para 5,0%.

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.

Paraguaçu Paulista RA de Marília estado

43.061 957.406 42.673.386

8.484 181.649 8.528.802

28.585 628.088 28.659.164

5.992 147.669 5.485.420

43,01 51,72 171,92

90,62 92,87 96,21

51,50 48,25 52,10

0,47 0,45 0,87

899,60 26.770,73 1.708.221,39

20.990,18 28.088,51 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 9,18 MWh para 
10,33 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 1,85 MWh para 1,98 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.775 
para R$ 1.787;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 14.720 para 
R$ 13.946.

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

de 5,80 para 2,87;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 25,57 para 16,95;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,32 para 1,08;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 18,42 para 16,13.

Parapuã, 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.

PARAPuã

Em Parapuã, 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 cresceu 

de 82,4% para 100,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 47,9% para 
52,6%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, aumentou de 20,8% para 
24,8%;

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

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

Parapuã RA de Marília estado

10.699 957.406 42.673.386

1.834 181.649 8.528.802

6.883 628.088 28.659.164

1.982 147.669 5.485.420

29,26 51,72 171,92

83,84 92,87 96,21

46,70 48,25 52,10

-0,34 0,45 0,87

252,99 26.770,73 1.708.221,39

23.567,27 28.088,51 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 12,21 MWh para 
14,10 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,65 MWh para 2,72 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.567 para R$ 1.761;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 21.269 para 
R$ 20.535.

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

de 6,17 para 5,99;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

6,17 para 5,95;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 1,75 para 2,04;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 15,28 para 16,19.

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

PeDRInHAS 
PAulIStA

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 89,2% para 92,1%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 47,0% para 
61,2%;

• 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, diminuiu de 38,7% para 
28,1%;

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

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

Pedrinhas Paulista RA de Marília estado

2.969 957.406 42.673.386

519 181.649 8.528.802

1.993 628.088 28.659.164

457 147.669 5.485.420

19,47 51,72 171,92

85,52 92,87 96,21

31,57 48,25 52,10

0,25 0,45 0,87

86,30 26.770,73 1.708.221,39

29.135,56 28.088,51 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 5,31 MWh para 
5,21 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,55 MWh para 1,73 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.591 para R$ 1.839;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 26.245 para 
R$ 26.022.

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

-se de 9,17 para 11,80;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

9,15 para 8,82;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,07 para 0,79;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 16,74 para 14,73.

Platina, 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.

PlAtInA

Em Platina, 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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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, reduziu-se de 44,2% para 
26,6%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 11,6% para 
22,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 15,7% para 0,9%.

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

Platina RA de Marília estado

3.314 957.406 42.673.386

741 181.649 8.528.802

2.103 628.088 28.659.164

470 147.669 5.485.420

10,14 51,72 171,92

80,42 92,87 96,21

65,40 48,25 52,10

0,97 0,45 0,87

62,38 26.770,73 1.708.221,39

19.002,08 28.088,51 40.379,00

Platina 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 9,90 MWh para 
10,88 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 2,09 MWh para 2,24 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 3.016 para R$ 3.160;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 47.120 para 
R$ 47.898.

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

-se de 7,85 para 12,97;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 14,25 para 19,26;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 1,25 para 1,45;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 16,40 para 17,44.

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

POMPéIA

Em Pompéia, 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.



267

I
P
R
S 

Riqueza

5
GRUPO

Longevidade

RA
 de M

arília

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.

266

I
P
R
S 

Escolaridade

Média Estadual

56 62 65 63
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

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

de 100,0% para 93,5%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, reduziu-se de 61,2% para 
58,6%;

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

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 8,3% para 8,7%.

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

Pompéia RA de Marília estado

20.507 957.406 42.673.386

3.714 181.649 8.528.802

13.728 628.088 28.659.164

3.065 147.669 5.485.420

26,15 51,72 171,92

93,36 92,87 96,21

45,61 48,25 52,10

0,69 0,45 0,87

1.132,38 26.770,73 1.708.221,39

55.601,27 28.088,51 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 7,94 MWh para 
8,47 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,89 MWh para 2,02 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 2.080 
para R$ 2.181;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 22.295 para 
R$ 21.739.

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

-se de 13,86 para 11,28;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 

de 21,53 para 18,62;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) cresceu de 1,55 para 1,67;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 18,32 para 17,70.

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

QuAtá

Em Quatá, 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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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 93,5% para 99,4%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, decresceu de 44,1% para 
41,3%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, decresceu de 12,8% para 
9,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 13,0% para 8,2%.

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.

Quatá RA de Marília estado

13.259 957.406 42.673.386

2.787 181.649 8.528.802

8.768 628.088 28.659.164

1.704 147.669 5.485.420

20,39 51,72 171,92

94,45 92,87 96,21

52,89 48,25 52,10

0,91 0,45 0,87

363,74 26.770,73 1.708.221,39

27.681,56 28.088,51 40.379,00

Em Quatá, 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 22,42 MWh para 
24,99 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,72 MWh para 1,80 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.745 
para R$ 1.738;

• O valor adicionado fiscal per capita reduziu-se de R$ 82.519 
para R$ 65.026.

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

de 10,38 para 3,60;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

27,12 para 28,27;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 0,27 para 0,79;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 23,12 para 19,05.

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

QueIROz

Em Queiroz, 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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População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 89,4% para 100,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, aumentou de 32,2% para 
57,9%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 10,0% para 
12,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 7,4% para 3,0%.

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 superou a média do Estado, em 2014.

Queiroz RA de Marília estado

2.994 957.406 42.673.386

684 181.649 8.528.802

1.963 628.088 28.659.164

347 147.669 5.485.420

12,81 51,72 171,92

87,27 92,87 96,21

43,75 48,25 52,10

1,67 0,45 0,87

190,77 26.770,73 1.708.221,39

64.778,57 28.088,51 40.379,00

Queiroz 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 9,52 MWh para 
11,48 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,83 MWh para 2,01 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.698 
para R$ 1.955;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 17.222 
para R$ 22.404.

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

tou de 6,15 para 11,90;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

16,19 para 15,69;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,47 para 1,46;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 15,65 para 16,80.

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

QuIntAnA

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

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

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 47,9% para 
62,1%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, reduziu-se de 22,9% para 
10,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 13,0% para 7,3%.

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

Quintana RA de Marília estado

6.207 957.406 42.673.386

1.148 181.649 8.528.802

4.092 628.088 28.659.164

967 147.669 5.485.420

19,42 51,72 171,92

91,91 92,87 96,21

51,18 48,25 52,10

0,86 0,45 0,87

121,23 26.770,73 1.708.221,39

19.699,53 28.088,51 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços cresceu de 5,89 MWh para 
7,98 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,93 MWh para 2,05 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.510 
para R$ 1.692;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 17.242 
para R$ 18.200.

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

de 11,27 para 8,40;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

8,43 para 8,36;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 1,22 para 0,61;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 20,48 para 15,95.

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

RIbeIRãO DO 
Sul

Em Ribeirão do Sul, 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 

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, diminuiu de 57,8% para 
46,3%;

• 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, cresceu de 31,6% para 
37,9%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 13,6% para 6,3%.

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.

Ribeirão do Sul RA de Marília estado

4.401 957.406 42.673.386

796 181.649 8.528.802

2.840 628.088 28.659.164

765 147.669 5.485.420

21,61 51,72 171,92

77,57 92,87 96,21

48,87 48,25 52,10

-0,25 0,45 0,87

89,90 26.770,73 1.708.221,39

20.375,49 28.088,51 40.379,00

Ribeirão do Sul 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 8,98 MWh para 
12,01 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,86 MWh para 1,95 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.426 para R$ 1.469;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 10.171 
para R$ 12.568.

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

de 12,39 para 15,35;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

18,40 para 18,99;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) reduziu-se de 1,98 para 1,36;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 13,84 para 13,57.

Rinópolis, 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).

RInóPOlIS

Em Rinópolis, 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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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

nuiu de 100,0% para 84,3%;
• 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 36,1% para 
49,8%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 19,2% para 
22,2%;

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

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

Rinópolis RA de Marília estado

9.838 957.406 42.673.386

1.752 181.649 8.528.802

6.222 628.088 28.659.164

1.864 147.669 5.485.420

27,46 51,72 171,92

89,25 92,87 96,21

49,81 48,25 52,10

-0,25 0,45 0,87

152,99 26.770,73 1.708.221,39

15.511,01 28.088,51 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 9,77 MWh para 
11,51 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,86 MWh para 1,99 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.653 
para R$ 1.803;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 16.460 para 
R$ 16.149.

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

-se de 15,87 para 13,05;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

16,95 para 16,49;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,49 para 1,38;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 13,35 para 13,00.

Salto Grande, 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.

SAltO gRAnDe

Em Salto Grande, 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 elevou-

-se de 93,7% 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, cresceu de 38,5% para 
63,8%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, aumentou de 21,7% para 
30,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 13,3% para 8,4%.

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.

Salto grande RA de Marília estado

8.900 957.406 42.673.386

1.881 181.649 8.528.802

5.571 628.088 28.659.164

1.448 147.669 5.485.420

47,24 51,72 171,92

91,12 92,87 96,21

52,28 48,25 52,10

0,33 0,45 0,87

141,10 26.770,73 1.708.221,39

15.906,27 28.088,51 40.379,00

Salto Grande acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e, com isso, seu escore situou-se acima 
da média estadual, em 2014.
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SAntA CRuz DO 
RIO PARDO

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 10,86 MWh para 
12,51 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 2,13 MWh para 2,27 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.645 
para R$ 1.860;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 22.052 para 
R$ 24.876.

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

de 10,98 para 9,71;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 

de 8,06 para 11,35;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,15 para 1,20;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 15,22 para 14,85.

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

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

Mesmo com a redução de pontos em seu escore, o indicador agregado de longevidade do município manteve-se 
acima do nível médio estadual, em 2014. 
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População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 88,1% para 97,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, diminuiu de 64,9% para 
55,8%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 28,6% para 
30,7%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 16,9% para 12,1%.

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

Santa Cruz do 
Rio Pardo

RA de Marília estado

44.791 957.406 42.673.386

8.953 181.649 8.528.802

28.766 628.088 28.659.164

7.072 147.669 5.485.420

40,23 51,72 171,92

92,65 92,87 96,21

51,10 48,25 52,10

0,51 0,45 0,87

1.440,26 26.770,73 1.708.221,39

32.317,50 28.088,51 40.379,00

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

SãO PeDRO 
DO tuRvO

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 4,96 MWh para 
5,49 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,66 MWh para 1,79 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.556 para R$ 1.746;

• O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 20.664 
para R$ 22.730.

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

de 9,42 para 4,84;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

17,08 para 17,60;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 1,56 para 1,67;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 14,75 para 18,97.

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

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

O escore de longevidade do município retraiu-se em um ponto, mantendo o indicador agregado abaixo do pata-
mar do Estado, no período.
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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 98,0% para 100,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 51,5% para 
80,2%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, variou de 19,4% para 
19,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 12,5% para 8,8%.

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

São Pedro do 
turvo

RA de Marília estado

7.253 957.406 42.673.386

1.562 181.649 8.528.802

4.602 628.088 28.659.164

1.089 147.669 5.485.420

9,91 51,72 171,92

74,25 92,87 96,21

44,97 48,25 52,10

0,20 0,45 0,87

139,37 26.770,73 1.708.221,39

19.252,70 28.088,51 40.379,00

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

na agricultura e nos serviços elevou-se de 8,03 MWh para 
9,63 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,93 MWh para 2,06 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 2.085 
para R$ 2.114;

• O valor adicionado fiscal per capita decresceu de R$ 38.933 
para R$ 31.560.

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

de 18,12 para 17,92;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 9,85 para 6,49;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,00 para 1,05;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 14,36 para 14,64.

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

Em Tarumã, 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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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.

284

I
P
R
S 

Escolaridade

Média Estadual

41 46 53 53
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 

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

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, reduziu-se de 54,3% para 
50,5%;

• 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, reduziu-se de 15,3% para 
14,9%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 20,0% para 18,3%.

Síntese
No campo do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores agregados de riqueza e longevidade, manten-
do estável seu escore 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.

tarumã RA de Marília estado

13.669 957.406 42.673.386

3.010 181.649 8.528.802

9.232 628.088 28.659.164

1.427 147.669 5.485.420

45,09 51,72 171,92

94,73 92,87 96,21

57,59 48,25 52,10

1,53 0,45 0,87

804,17 26.770,73 1.708.221,39

59.732,23 28.088,51 40.379,00

Tarumã apresentou indicador agregado de escolaridade estabilizado e, em decorrência, seu escore situou-se abaixo 
do nível médio estadual, em 2014.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-

cio, na agricultura e nos serviços variou de 6,00 MWh para 
6,07 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,46 MWh para 1,55 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.389 para R$ 1.702;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 6.351 para 
R$ 7.098.

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

de 5,43 para 11,36;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 

16,13 para 16,85;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 1,45 para 1,80;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) aumentou de 12,35 para 13,33.

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

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

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

mentou de 96,8% para 100,0%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, elevou-se de 37,5% para 
65,8%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, decresceu de 23,2% para 
15,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 22,7% para 17,4%.

Síntese
O município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, em oposição à queda na 
longevidade. Em termos de indicadores sociais, o escore de longevidade situou-se abaixo do nível médio do 
Estado, enquanto o de escolaridade superou a média estadual, em 2014.

timburi RA de Marília estado

2.605 957.406 42.673.386

486 181.649 8.528.802

1.638 628.088 28.659.164

481 147.669 5.485.420

13,24 51,72 171,92

74,97 92,87 96,21

50,90 48,25 52,10

-0,40 0,45 0,87

32,19 26.770,73 1.708.221,39

12.306,46 28.088,51 40.379,00

Timburi 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 14,18 MWh para 
14,91 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 2,27 MWh para 2,42 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.493 
para R$ 1.585;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 10.183 para 
R$ 10.940.

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

de 10,89 para 8,57;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu 

de 19,19 para 15,18;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) decresceu de 1,47 para 1,40;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) diminuiu de 17,34 para 15,62.

Tupã, 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.

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

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 94,2% para 87,8%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, cresceu de 44,4% para 
52,5%;

• 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 19,1% para 21,9%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 10,1% para 7,7%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. Relativamente aos indicadores 
sociais, o escore de longevidade alcançou o nível médio do Estado, enquanto o de escolaridade conservou-se 
acima da média estadual, em 2014.

tupã RA de Marília estado

63.184 957.406 42.673.386

10.783 181.649 8.528.802

40.665 628.088 28.659.164

11.736 147.669 5.485.420

100,53 51,72 171,92

95,99 92,87 96,21

47,71 48,25 52,10

-0,11 0,45 0,87

1.401,10 26.770,73 1.708.221,39

22.149,70 28.088,51 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 9,57 MWh para 
9,88 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,06 MWh para 2,15 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal reduziu-se de 
R$ 1.618 para R$ 1.535;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 6.839 para 
R$ 6.526.

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

de 11,63 para 10,90;
• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se 

de 11,56 para 16,17;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) variou de 1,46 para 1,47;
• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) elevou-se de 12,60 para 15,60.

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

veRA CRuz

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

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



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 93,8% para 88,4%;
• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-

mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática, diminuiu de 45,7% para 
44,4%;

• 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, diminuiu de 24,0% para 
23,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 13,7% para 9,5%.

Síntese
Na esfera do IPRS, o município recuou nos indicadores de longevidade e escolaridade e manteve estável seu 
escore de riqueza no período. Relativamente aos indicadores sociais, o escore de longevidade ficou abaixo 
do nível médio estadual, enquanto o de escolaridade permaneceu acima da média do Estado, em 2014.

vera Cruz RA de Marília estado

10.654 957.406 42.673.386

2.001 181.649 8.528.802

6.792 628.088 28.659.164

1.861 147.669 5.485.420

42,95 51,72 171,92

88,26 92,87 96,21

49,01 48,25 52,10

-0,27 0,45 0,87

106,32 26.770,73 1.708.221,39

9.952,10 28.088,51 40.379,00

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




