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

Dalmo nogueira Filho
Diretor executivo da Fundação Seade



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

O que é o IPRS?
Índice	oficial	que	nasceu	por	demanda	da	Assembleia	Legislativa	de	São	Paulo.	Elaborado	pela	Fundação	Seade,	o	
IPRS monitora a evolução das condições de vida das populações dos municípios.

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

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

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

A Região Metropolitana da Grande São Paulo, instituída pela Lei Complementar fe-
deral no	14,	de	8	de	junho	de	1973,	e	disciplinada	pela	Lei	Complementar	estadual	
no	94,	de	29	de	maio	de	1974,	foi	reorganizada	como	unidade	regional	do	território	
do Estado por meio da Lei Complementar no	1.139,	de	16	de	junho	de	2011,	que	
alterou	sua	denominação	para	Região	Metropolitana	de	São	Paulo	–	RMSP.

A	RMSP	é	o	maior	centro	urbano	do	país,	formada	por	39	municípios	e	loca-
lizada	na	porção	centro/leste	do	Estado,	ocupando	área	de	7.946,84	km²,	corres-
pondente	a	3,2%	do	território	paulista.

Em	2014,	a	RM	de	São	Paulo	possuía	20,3	milhões	de	habitantes	(47,5%	do	
total	do	Estado),	com	67,4%	em	idade	potencialmente	produtiva	(entre	15	e	59	
anos).	É	a	região	mais	densamente	povoada	do	Estado,	com	2.552,57	habitantes	
por	km²,	valor	muito	superior	à	média	estadual	(171,92	hab./km²),	sendo	que	cerca	
de	74%	da	população	concentrava-se	em	cinco	cidades,	todas	com	mais	de	500	mil	
habitantes: São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André e Osasco. 
São Paulo é o polo da região, onde residiam 11,5 milhões de pessoas, o equivalente 
a	56,8%	da	população	regional.	O	grau	de	urbanização	da	RMSP	atingia	98,9%,	
em	2014,	porcentual	acima	da	média	estadual,	de	96,2%.

IPRS

Nesta edição, segundo os indicadores do IPRS, a Região 
Metropolitana	de	São	Paulo	exibe	nível	de	riqueza	acima	
da média estadual, em oposição aos indicadores sociais 
de educação, que apresentam patamares inferiores 
aos do Estado e da maior parte das demais regiões. De 
acordo com o ranking de cada dimensão do indicador 
sintético, entre as 16 regiões do Estado, a RM de São 
Paulo ocupa a 2a colocação em riqueza, a 7a em lon-
gevidade e a penúltima em escolaridade.

A	classificação	dos	39	municípios	da	RMSP	nos	
cinco grupos do IPRS mostra uma concentração no 
Grupo	2,	com	18	municípios,	caracterizado	por	não	

Indicadores 
RM de  

São Paulo

População total  
(em	mil	hab.) 	20.284,9	

Densidade	demográfica	(hab./km2) 2.552,57 

Taxa	de	urbanização	(%) 98,88	

Taxa	de	crescimento	anual	 
da	população	(%)	2010/2014 0,78	

População	com	menos	de	15	anos	(%) 20,60 

População	com	60	anos	ou	mais	(%) 11,98	

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Fonte: Fundação Seade.

Distribuição dos municípios, por grupos do IPRS
2014

Em comparação com o total do Estado, a distribuição dos municípios da RM 
de	São	Paulo	pelos	grupos	do	IPRS	apresenta	diferenças	importantes,	destacando-se	
a	participação	de	46,2%	do	Grupo	2,	contra	11,5%	no	Estado;	20,5%	do	Grupo	
5,	contra	12,6%	no	Estado,	e	5,1%	de	municípios	no	Grupo	3,	diante	de	32,4%	
classificados neste conjunto no nível estadual.

Riqueza

O	indicador	agregado	de	riqueza	da	RMSP	não	alterou	o	seu	escore	(49),	desde	a	última	
edição,	situando-se	dois	pontos	acima	da	média	estadual,	que	se	ampliou	de	46	para	
47	no	período.	Dos	39	municípios	da	região,	23	acusaram	aumento	no	indicador,	com	
destaque	para	os	acréscimos	de	três	pontos	ocorridos	em	Embu-Guaçu	e	Juquitiba.	
No entanto, São Paulo, São Caetano do Sul e Itapecerica da Serra registraram queda 
e	outros	13	mantiveram	o	mesmo	valor	da	edição	anterior	do	IPRS	para	o	indicador	
de riqueza. A RMSP conta ainda com 11 cidades com níveis 
de	riqueza	acima	da	média	estadual:	Barueri	(60),	Santana	
de	Parnaíba	(57),	Cajamar	(54),	Itapevi	(52),	São	Bernardo	
do	Campo	(52),	São	Caetano	do	Sul	(52),	Cotia	(51),	Osasco	
(49),	São	Paulo	(49),	Diadema	(48)	e	Embu	das	Artes	(48).

Entre 2012 e 2014, dois dos quatro componentes do 
indicador de riqueza municipal da RM de São Paulo sofreram 
pequenas variações: o consumo anual de energia elétrica 
no	comércio,	na	agricultura	e	nos	serviços	variou	em	6,9%,	
abaixo	da	média	estadual	(10,6%)	e	o	valor	adicionado	fiscal	
per capita	na	região		registrou	variação	negativa	de	2,9%,		
ante	a	relativa	estabilidade	do	Estado	(0,6%).	O	consumo	
anual	de	energia	residencial	por	ligação	diminuiu	7,2%	(en-
quanto	o	do	Estado	caiu	1,5%);	e	o	rendimento	médio	do	
emprego	formal	elevou-se	em	6,1%,	pouco	acima	da	média	
do	Estado	(5,8%).

longevidade

No	biênio	2012-2014,	a	RM	de	São	Paulo	não	registrou	variação	no	indicador	agre-
gado	de	longevidade,	estimado	em	70	pontos,	mantendo-se	equiparado	à	média	
estadual.	A	estabilidade	do	indicador	deveu-se	às	discretas	variações	em	todos	os	
seus componentes, em consonância com o movimento observado no Estado, visto 
que	a	taxa	de	mortalidade	perinatal	variou	de	13,0	para	13,3	óbitos	por	mil	nascidos;	
a	taxa	de	mortalidade	infantil	manteve-se	em	11,6	óbitos	por	mil	nascidos	vivos	e	a	

Estado de São Paulo
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Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

Grupo 5

14%

32%

13%

12%

29%

15%

46%
5%

13%

21%

RM de São Paulo

ter bons indicadores de longevidade e escolaridade, embora com índice elevado de 
riqueza.	No	Grupo	1,	de	alta	riqueza	e	níveis	adequados	nos	indicadores	sociais	(lon-
gevidade	e	escolaridade	em	patamar	médio	ou	alto),	enquadram-se	seis	municípios,	
enquanto,	no	Grupo	3,	correspondente	a	localidades	que,	mesmo	não	apresentando	
indicador	de	riqueza	elevado,	exibem	indicadores	sociais	satisfatórios,	encontram-se	
dois municípios. Quanto às demais cidades, cinco estão no Grupo 4, que apresenta 
baixa	riqueza	e/ou	indicadores	de	escolaridade	e	longevidade	em	níveis	intermediários,	
e	oito	estão	no	Grupo	5,	com	baixo	desempenho	em	todas	as	dimensões	do	IPRS.

Note-se,	entretanto,	que	o	IPRS	é	um	indicador	relativo,	ou	seja,	seus	parâmetros	
são definidos a partir dos próprios dados que lhe dão origem. Isso significa que as 
categorias	baixa,	média	e	alta	em	que	se	classificam	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 in-
dicadores de um município somente resultarão em mudança de categoria se forem 
significativamente diferentes daquelas verificadas nas demais cidades.

No que diz respeito à distribuição da população entre os grupos do IPRS, os 
dados	revelam	que	80%	da	população	da	RMSP	concentra-se	em	municípios	do	
Grupo	2,	no	qual	se	insere		a	cidade	de	São	Paulo.	Destaca-se	também	o	Grupo	
1,	com	10%	da	população	regional.	Os	municípios	dos	Grupos	4	e	5	representam,	
respectivamente,	4,5%	e	4,8%	da	população,	enquanto	o	Grupo	3	responde	por	
apenas	0,6%.

Riqueza
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Fonte: Fundação Seade.
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taxa	de	mortalidade	de	pessoas	de	60	a	69	anos	oscilou	de	
16,0	para	15,6	óbitos	em	mil	pessoas	na	faixa	etária.	Já	a	
taxa	de	mortalidade	de	pessoas	de	15	a	39	anos	variou	de	
1,3	para	1,4	óbitos	por	mil	pessoas	na	faixa	etária.

Houve	melhora	no	indicador	agregado	em	12	dos	39	
municípios da RMSP, com destaque para Pirapora do Bom 
Jesus	(62)	e	Poá	(67),	que	somaram	5	e	3	pontos,	respecti-
vamente.	Em	oposição,	São	Lourenço	da	Serra	(70)	perdeu	
sete	pontos	e	Salesópolis	 (63)	e	Caieiras	 (66)	diminuíram	
seis	nessa	dimensão.	Destaca-se	que	11	municípios	da	re-
gião	classificam-se	na	faixa	de	longevidade	alta.	O	melhor	
desempenho nesse indicador na RMSP continuou com São 
Caetano	do	Sul	(81),	com	aumento	de	dois	pontos	no	pe-
ríodo, enquanto a cidade de São Paulo manteve os mesmos 
71 pontos registrados em 2012.

escolaridade

O indicador agregado de escolaridade da RMSP, no período entre 2012 e 2014, 
aumentou	três	pontos,	passando	de	48	para	51,	posicionando-a,	entretanto,	abaixo	
da	média	do	Estado	(54).	A	região	teve	recuo	em	um	dos	componentes	da	dimensão	
e registrou avanço significativo em apenas um dos demais, no período.

Na	 região,	33	municípios	melhoraram	nessa	dimensão,	 com	destaque	para	
Arujá	(57),	Diadema	(56),	Embu	das	Artes	(49),	Franco	da	Rocha	(51),	Guararema	
(59),	Juquitiba	(55)	e	Taboão	da	Serra	(54),	que	aumentaram	cinco	pontos	ou	mais	
ao indicador. Pirapora do Bom Jesus e Itaquaquecetuba, com escores iguais a 41 
e 40, respectivamente, apresentaram os piores índices da região. São Caetano do 
Sul alcançou 76 pontos e, com isso, a 10a melhor pontuação em escolaridade do 
Estado, sendo o único da RMSP a figurar entre os dez municípios paulistas mais bem 
posicionados.

Quanto à distribuição dos municípios da RM de São Paulo nas classes do 
indicador	 sintético,	 12,8%,	 30,8%	 e	 56,4%	das	 localidades	 foram	 classificadas	
nas	categorias	de	alta,	média	e	baixa	escolaridade,	respectivamente.	No	entanto,	
considerando	suas	populações,	observa-se	que	2,9%	dos	habitantes	estavam	em	
municípios	de	alta	escolaridade,	15,9%	nos	de	média	e	81,2%	nos	de	baixa.	Essa	
alta	participação	populacional	na	classe	de	baixa	escolaridade	decorre	do	peso	do	
município	de	São	Paulo,	que	responde	por	56,8%	da	população	da	RMSP.

No	que	tange	à	cobertura	pré-escolar,	a	RM	de	São	Paulo	apresentou	uma	
taxa	de	atendimento	às	crianças	de	4	e	5	anos	de	90,9%,	ligeiramente	inferior	à	do	
Estado	(92,2%).	Dos	39	municípios	da	região,	19	atingi-
ram	no	mínimo	95%	de	cobertura	escolar,	sendo	que	em	
dez	deles	alcançou-se	o	atendimento	pleno	da	demanda,	
em 2014. Por outro lado, 17 municípios não alcançaram o 
nível de atendimento médio estadual. Como resultado, a 
redução	da	taxa	de	atendimento	na	região	foi	de	5,3	pontos	
porcentuais no período, mais intensa do que a estimada 
para	o	Estado	(-4,6	pontos	porcentuais).	As	maiores	redu-
ções	na	 taxa	de	 cobertura	 foram	observadas	em	Osasco	
(-8,5	pontos	porcentuais),	São	Bernardo	do	Campo	(-6,8	
pontos	porcentuais),	Diadema	 (-6,4	pontos	porcentuais),	
Ribeirão	Pires	(-6,3	pontos	porcentuais)	e	São	Paulo	(-5,5	
pontos	porcentuais).

As medidas de desempenho escolar do IPRS são cal-
culadas por meio das médias das proporções de alunos do 

Indicador de Longevidade
Municípios da Região – 2014 
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ensino fundamental da rede pública que atingiram pelo menos o nível adequado nas 
avaliações de língua portuguesa e matemática da Prova Brasil, tanto nos anos iniciais 
(alunos	do	5o	ano),	quanto	dos	anos	finais	(alunos	do	9o	ano).

Entre	2012	e	2014,	a	RM	de	São	Paulo	somou	8,9	pontos	ao	indicador	de	desem-
penho	escolar	para	os	anos	iniciais,	atingindo	assim	46,5%,	posicionando-se	abaixo	do	
patamar	médio	estadual	(50,9%).	Os	municípios	de	Diadema	(com	acréscimo	de	10,4	
pontos),	Guararema	(mais	18,4	pontos),	Salesópolis	(crescimento	de	10,3	pontos)	e	São	
Paulo	(mais	11,2	pontos)	mostraram	os	maiores	aumentos	em	relação	à	edição	anterior.	A	
posição	de	pior	rendimento	foi	ocupada	por	Pirapora	do	Bom	Jesus,	com	apenas	26,4%.

Já	para	os	alunos	do	9o	ano	houve	pequena	variação	no	indicador	da	região	(0,8	
ponto	porcentual),	atingindo	17,2%	do	alunado	dos	anos	finais	deste	ciclo,	nível	inferior	
ao	do	Estado	(20,2%),	em	2014.	No	período,	nove	municípios	registraram	rendimento	
acima	da	média	estadual,	 sendo	São	Caetano	do	Sul,	 com	43,4%,	o	de	melhor	de-
sempenho regional. Em contraste, Pirapora do Bom Jesus ficou com o pior valor desse 
indicador	(10,0%).

Por	fim,	a	taxa	de	distorção	idade-série	no	ensino	médio,	que	diz	respeito	ao	fluxo	
escolar,	atingiu	16,3%	na	região,	permanecendo	acima	do	valor	estimado	para	o	Estado	
(14,5%),	em	2014.	A	quase	totalidade	dos	municípios	(36)	obteve	melhora	neste	indi-
cador, com destaque para Franco da Rocha, Santa Isabel e Caieiras, que apresentaram 
as	maiores	reduções	na	proporção	de	alunos	com	atraso	escolar.	Santa	Isabel	destaca-se	

por	possuir	a	melhor	taxa	na	região	(5,0%),	enquanto	Pirapora	do	Bom	Jesus	registrou	a	
mais	alta	taxa	de	defasagem	escolar	(20,5%).

Conclusão

Na presente edição, os indicadores do IPRS mostraram que a RM de São Paulo se caracteriza 
por possuir níveis de riqueza e longevidade classificados como altos. No entanto, a região 
apresenta	baixo	nível	de	escolaridade,	bastante	inferior	à	média	estadual,	posicionando-a	
na 15a posição no ranking entre as 16 regiões do Estado.

A RM de São Paulo manteve seu escore na dimensão riqueza, embora tenha caído 
uma colocação e ficado na 2a posição frente às demais RAs. O rendimento médio do 
emprego formal aumentou acima da média estadual, enquanto o consumo de energia 
elétrica no comércio, agricultura e em serviços por ligação, embora tenha crescido teve 
movimento menor do que o ocorrido no Estado. Os dois outros componentes do indica-
dor	sintético	–	consumo	de	energia	elétrica	residencial	por	ligação	e	o	valor	adicionado	
fiscal per capita	–	apontaram		variações	negativas	entre	2012	e	2014.

Na dimensão longevidade, todos os componentes sofreram pequenas variações 
em relação à edição anterior. Com isso, a RM de São Paulo recuou uma colocação entre 
as regiões do Estado. 

Quanto à escolaridade, a RMSP ganhou uma posição no ranking devido ao au-
mento observado no indicador de desempenho escolar para os anos iniciais do ensino 
fundamental	(8,9	pontos	porcentuais)	e	à	redução	na	taxa	de	defasagem	idade-série	no	
ensino	médio	(11,5%),	mas,	principalmente,	por	causa	da	piora	do	indicador	de	atendi-
mento	pré-escolar	da	Região	Metropolitana	da	Baixada	Santista,	que	a	levou	ao	último	
lugar entre as regiões do Estado.

Fonte: Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-
cio,	na	agricultura	e	nos	serviços	variou	de	13,76	MWh	para	
15,67 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
manteve-se	em	2,63	MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de  
R$	2.245	para	R$	2.331;

•	O valor adicionado fiscal per capita	aumentou	de	R$	22.992	
para	R$	30.342.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	elevou-
-se	de	13,43	para	14,40;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
18,57	para	18,54;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	elevou-se	de	1,37	para	1,50;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	17,78	para	17,80.

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

aRujá

Em	Arujá,	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	variou	
de	100,0%	para	98,7%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	aumentou	de	40,3%	para	
48,7%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	17,9%	para	19,6%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	16,0%	para	10,8%.

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 superou a média do Estado, em 2014.

arujá RM de São Paulo estado

80.841 20.284.891 42.673.386

18.464 4.178.587 8.528.802

54.592 13.675.572 28.659.164

7.785 2.430.732 5.485.420

841,13 2.552,57 171,92

96,13 98,88 96,21

56,89 54,43 52,10

1,97 0,78 0,87

2.874,46 947.608,92 1.708.221,39

36.259,40 47.078,61 40.379,00

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	84,55	MWh	para	
92,82	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	2,88	MWh	para	2,83	MWh;

•	O	 rendimento	médio	 do	 emprego	 formal	 elevou-se	 de	 
R$	3.170	para	R$	3.574;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 100.175 para 
R$	98.895.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	8,81	para	9,17;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
10,62	para	10,86;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,71	para	1,74;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	25,36	para	24,18.

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

BaRueRI

Arujá	adicionou	pontos	em	seu	escore	de	escolaridade	e,	em	consequência,	o	indicador	agregado	situou-se	acima	
do nível médio do Estado, em 2014.

Barueri acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no indi-
cador de riqueza, em 2014.

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática	decresceu	de	57,7%	para	
57,1%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	diminuiu	de	32,4%	para	28,9%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou	de	16,9%	para	17,6%.

Síntese

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

Barueri RM de São Paulo estado

250.477 20.284.891 42.673.386

59.073 4.178.587 8.528.802

170.030 13.675.572 28.659.164

21.374 2.430.732 5.485.420

3.813,02 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

74,74 54,43 52,10

1,03 0,78 0,87

44.118,66 947.608,92 1.708.221,39

177.944,47 47.078,61 40.379,00

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	11,80	MWh	para	
13,75	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,07 MWh para 2,10 MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	elevou-se	de	R$	1.444	
para	R$	1.536;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	4.927	para	
R$	5.097.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	16,18	para	15,99;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
16,01 para 16,60;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	1,43	para	1,32;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	17,17	para	17,15.

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

Em	Barueri,	mesmo	com	a	redução	de	pontos	em	seu	escore,	o	indicador	agregado	de	escolaridade	manteve-se	
acima do nível médio estadual, em 2014. 

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

Observou-se	estabilidade	no	indicador	agregado	de	longevidade	do	município	e,	com	isso,	seu	escore	manteve-se	
abaixo	do	nível	médio	estadual,	em	2014.
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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	86,5%	para	84,0%;

•	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	31,9%	para	
41,2%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	diminuiu	de	17,0%	para	13,2%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
aumentou	de	14,3%	para	15,3%.

Síntese

No âmbito do IPRS, o município avançou em seu escore de riqueza e manteve estáveis seus indicadores 
agregados de longevidade e escolaridade. No que se refere a indicadores sociais, os níveis de longevidade e 
de	escolaridade	mantiveram-se	abaixo	da	média	do	Estado	no	período.

Biritiba-Mirim RM de São Paulo estado

30.062 20.284.891 42.673.386

6.861 4.178.587 8.528.802

19.496 13.675.572 28.659.164

3.705 2.430.732 5.485.420

94,71 2.552,57 171,92

86,40 98,88 96,21

51,25 54,43 52,10

1,31 0,78 0,87

569,09 947.608,92 1.708.221,39

19.178,17 47.078,61 40.379,00

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	22,48	MWh	para	
23,61	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
manteve-se	em	2,38	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	elevou-se	de	R$	2.254	
para	R$	2.448;

O valor adicionado fiscal per capita	cresceu	de	R$	17.680	para	
R$	20.095.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	elevou-
-se	de	10,39	para	12,30;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	aumentou	
de	11,57	para	15,99;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	cresceu	de	1,10	para	1,19;

A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	ha-
bitantes)	variou	de	18,29	para	18,74.

Caieiras, 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.

CaIeIRaS

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

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

Em	Biritiba-Mirim,	observou-se	estabilidade	no	indicador	agregado	de	escolaridade,	mantendo	seu	escore	abaixo	
do nível médio estadual, em 2014.
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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	100,0%	para	97,3%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	 de	 português	 e	matemática,	 variou	 de	 44,1%	para	
46,5%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	18,3%	para	19,7%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu	de	11,9%	para	7,0%.

Síntese

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

Caieiras RM de São Paulo estado

92.142 20.284.891 42.673.386

19.902 4.178.587 8.528.802

63.611 13.675.572 28.659.164

8.629 2.430.732 5.485.420

958,81 2.552,57 171,92

97,88 98,88 96,21

49,29 54,43 52,10

1,62 0,78 0,87

2.815,66 947.608,92 1.708.221,39

31.054,24 47.078,61 40.379,00

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 46,26 MWh para 
78,11	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	2,35	MWh	para	2,36	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	elevou-se	de	R$	2.529	
para R$ 2.646;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	79.521	para	
R$	75.905.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	11,14	para	11,69;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	decresceu	
de	13,54	para	12,15;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,57	para	1,55;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	17,73	para	17,21.

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

CajaMaR

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

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

Caieiras acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível médio 
estadual, em 2014. 
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População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	100,0%	para	97,9%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	 de	 português	 e	matemática,	 variou	 de	 34,0%	para	
36,2%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	12,5%	para	15,0%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu	de	14,4%	para	11,5%.

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.

Cajamar RM de São Paulo estado

69.549 20.284.891 42.673.386

16.245 4.178.587 8.528.802

47.850 13.675.572 28.659.164

5.454 2.430.732 5.485.420

529,57 2.552,57 171,92

98,46 98,88 96,21

63,16 54,43 52,10

2,10 0,78 0,87

8.728,43 947.608,92 1.708.221,39

128.142,51 47.078,61 40.379,00

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	26,58	MWh	para	
29,09	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	2,38	MWh	para	2,43	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	cresceu	de	R$	1.639	
para	R$	1.904;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 4.754 para 
R$ 4.521.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	cresceu	
de	10,14	para	10,84;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
13,93	para	13,86;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,31	para	1,35;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	15,88	para	15,54.

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

CaRaPICuíBa

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

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

Em	Cajamar,	o	 indicador	agregado	manteve-se	abaixo	do	patamar	médio	estadual,	a	despeito	de	ter	somado	
pontos em seu escore de escolaridade no período.
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População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	72,6%	para	68,7%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	cresceu	de	33,3%	para	
40,0%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	13,8%	para	15,9%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu	de	13,7%	para	12,0%.

Síntese

No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, manten-
do	estável	seu	escore	de	longevidade.	Em	termos	de	indicadores	sociais,	o	nível	de	longevidade	conservou-se	
igual	à	média	do	Estado,	e	o	de	escolaridade	continuou	abaixo	do	valor	médio	estadual,	no	período.

Carapicuíba RM de São Paulo estado

380.414 20.284.891 42.673.386

87.729 4.178.587 8.528.802

255.036 13.675.572 28.659.164

37.649 2.430.732 5.485.420

11.010,54 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

63,09 54,43 52,10

0,74 0,78 0,87

4.437,17 947.608,92 1.708.221,39

11.750,30 47.078,61 40.379,00

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	43,01	MWh	para	 
42,90	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	2,79	MWh	para	2,83	MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$	2.439	para	R$	2.677;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	31.835	para	
R$	32.636.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	9,80	para	9,71;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
13,03	para	13,15;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	manteve-se	em	1,39;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	18,22	para	17,72.

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

COtIa

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

O	município	adicionou	um	ponto	no	indicador	agregado	de	longevidade	e,	em	consequência,	nivelou-se	à	média	
estadual no período.

Em	Carapicuíba,	o	indicador	agregado	manteve-se	abaixo	do	patamar	médio	estadual,	a	despeito	de	ter	somado	
pontos em seu escore de escolaridade no período.
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População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	elevou-se	de	37,1%	para	
40,2%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	15,5%	para	16,9%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	17,1%	para	14,3%.

Síntese

No	contexto	do	IPRS,	o	município	registrou	avanços	em	todas	as	dimensões.	Em	termos	de	indicadores	so-
ciais,	o	escore	de	longevidade	alcançou	o	nível	médio	do	Estado,	enquanto	o	de	escolaridade	manteve-se	
abaixo	da	média	estadual,	em	2014.

Cotia RM de São Paulo estado

219.888 20.284.891 42.673.386

50.126 4.178.587 8.528.802

149.402 13.675.572 28.659.164

20.360 2.430.732 5.485.420

678,65 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

63,63 54,43 52,10

2,32 0,78 0,87

9.883,96 947.608,92 1.708.221,39

45.990,94 47.078,61 40.379,00

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	37,20	MWh	para	 
35,23	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
reduziu-se	de	2,47	MWh	para	2,39	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	elevou-se	de	R$	2.572	
para R$ 2.722;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	25.843	para	 
R$	24.478.

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

de 14,06 para 14,01;
•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	

14,52 para 14,46;
•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	manteve-se	em	1,54;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	reduziu-se	de	18,02	para	17,12.

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

DIaDeMa

Em Diadema, o indicador agregado de riqueza registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média 
estadual no período.

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

Em	Cotia,	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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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	97,4%	para	91,0%;

•	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	45,8%	para	
56,3%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	elevou-se	de	16,4%	para	19,9%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	19,3%	para	15,9%.

Síntese

No	contexto	do	IPRS,	o	município	registrou	avanços	nos	indicadores	de	longevidade	e	escolaridade	e	manteve	
estável seu escore de riqueza. Considerando os indicadores sociais, o escore de longevidade permaneceu 
abaixo	do	nível	médio	estadual,	enquanto	o	de	escolaridade	superou	a	média	do	Estado,	em	2014.

Diadema RM de São Paulo estado

394.131 20.284.891 42.673.386

86.936 4.178.587 8.528.802

271.036 13.675.572 28.659.164

36.159 2.430.732 5.485.420

12.796,46 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

54,11 54,43 52,10

0,53 0,78 0,87

13.428,07 947.608,92 1.708.221,39

34.251,61 47.078,61 40.379,00

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-
cio,	na	agricultura	e	nos	serviços	variou	de	41,58	MWh	para	 
45,19	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	2,49	MWh	para	2,50	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	elevou-se	de	R$	2.063	
para R$ 2.251;

•	O valor adicionado fiscal per capita	elevou-se	de	R$	19.530	
para	R$	22.903.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	12,27	para	12,87;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
14,72 para 15,11;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,65	para	1,64;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	19,83	para	19,72.

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

eMBu DaS aRteS

Embu	das	Artes	acrescentou	pontos	no	indicador	agregado	de	riqueza	e,	com	isso,	seu	escore	situou-se	acima	
da média estadual, em 2014.

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

Diadema	adicionou	pontos	em	seu	escore	de	escolaridade	e,	em	consequência,	o	indicador	agregado	situou-se	
acima do nível médio do Estado, em 2014.

Média Estadual
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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	89,3%	para	83,9%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	cresceu	de	36,4%	para	
45,8%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	aumentou	de	14,6%	para	18,0%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu	de	21,1%	para	18,0%.

Síntese

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

embu das artes RM de São Paulo estado

252.729 20.284.891 42.673.386

60.557 4.178.587 8.528.802

171.037 13.675.572 28.659.164

21.135 2.430.732 5.485.420

3.590,41 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

59,41 54,43 52,10

1,31 0,78 0,87

8.106,46 947.608,92 1.708.221,39

32.494,85 47.078,61 40.379,00

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	24,88	MWh	para	
35,31	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	2,50	MWh	para	2,53	MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.722 
para	R$	1.943;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	8.137	para	
R$	8.112.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	aumen-
tou	de	9,51	para	10,99;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
13,14	para	13,23;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,65	para	1,69;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	20,61	para	20,47.

Embu-Guaçu,	que	em	2012	pertencia	ao	Grupo	4,	classificou-se	em	2014	
no Grupo 2, que agrega os municípios bem posicionados na dimensão 
riqueza, mas com deficiência em um dos outros dois indicadores que 
compõem o IPRS, longevidade ou escolaridade.

eMBu-guaçu

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

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

Em	Embu	das	Artes,	o	indicador	agregado	manteve-se	abaixo	do	patamar	médio	estadual,	a	despeito	de	ter	so-
mado pontos em seu escore de escolaridade no período.

Média Estadual
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População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	cresceu	de	43,4%	para	
47,9%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	cresceu	de	14,6%	para	17,8%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	13,0%	para	12,1%.

Síntese

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

embu-guaçu RM de São Paulo estado

64.882 20.284.891 42.673.386

14.723 4.178.587 8.528.802

43.090 13.675.572 28.659.164

7.069 2.430.732 5.485.420

416,90 2.552,57 171,92

97,33 98,88 96,21

53,63 54,43 52,10

0,85 0,78 0,87

866,63 947.608,92 1.708.221,39

13.470,82 47.078,61 40.379,00

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comércio, 
na	agricultura	e	nos	serviços	elevou-se	de	12,29	MWh	para	
14,81	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
manteve-se	em	2,22	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	cresceu	de	R$	1.811	
para	R$	1.986;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	6.911	para	
R$	6.423.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	elevou-
-se	de	15,53	para	17,11;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
17,93	para	18,67;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	1,53	para	1,49;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	20,95	para	20,34.

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

FeRRaz De 
vaSCOnCelOS

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

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

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	76,0%	para	73,4%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	aumentou	de	34,6%	para	
38,3%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	11,8%	para	14,2%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu	de	14,0%	para	12,1%.

Síntese

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

Ferraz de 
vasconcelos

RM de São Paulo estado

178.160 20.284.891 42.673.386

41.587 4.178.587 8.528.802

121.621 13.675.572 28.659.164

14.952 2.430.732 5.485.420

6.025,03 2.552,57 171,92

95,51 98,88 96,21

43,92 54,43 52,10

1,47 0,78 0,87

2.592,68 947.608,92 1.708.221,39

14.766,15 47.078,61 40.379,00

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	10,59	MWh	para	 
11,09	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	2,05	MWh	para	2,09	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	variou	de	R$	1.831	
para	R$	1.820;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	2.435	para	
R$	2.397.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	decresceu	
de	11,84	para	11,11;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
16,47	para	15,82;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,50	para	1,55;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	18,12	para	18,88.

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

FRanCISCO  
MORatO

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

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

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

Média Estadual
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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	89,9%	para	91,3%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	 de	 português	 e	matemática,	 variou	 de	 28,5%	para	
30,5%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	13,0%	para	14,1%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu	de	13,6%	para	10,1%.

Síntese

No campo do IPRS, o município manteve estáveis seus indicadores agregados de riqueza e longevidade e 
avançou em 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.

Francisco Morato RM de São Paulo estado

162.055 20.284.891 42.673.386

40.857 4.178.587 8.528.802

108.284 13.675.572 28.659.164

12.914 2.430.732 5.485.420

3.302,53 2.552,57 171,92

99,80 98,88 96,21

65,81 54,43 52,10

1,24 0,78 0,87

1.221,50 947.608,92 1.708.221,39

7.630,63 47.078,61 40.379,00

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	11,80	MWh	para	 
13,90	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	2,18	MWh	para	2,17	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	elevou-se	de	R$	1.987	
para	R$	2.228;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	9.734	para	
R$	9.610.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	reduziu-
-se	de	13,05	para	11,47;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	aumentou	
de	14,94	para	17,29;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	reduziu-se	de	1,39	para	1,32;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	19,97	para	19,76.

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

FRanCO  
Da ROCHa

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

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

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



Indicadores 

População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	100,0%	para	99,0%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	elevou-se	de	32,7%	para	
38,4%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	11,9%	para	12,4%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	15,9%	para	8,9%.

Síntese

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

Franco da Rocha RM de São Paulo estado

139.981 20.284.891 42.673.386

30.955 4.178.587 8.528.802

96.403 13.675.572 28.659.164

12.623 2.430.732 5.485.420

1.043,39 2.552,57 171,92

92,13 98,88 96,21

56,09 54,43 52,10

1,60 0,78 0,87

2.327,00 947.608,92 1.708.221,39

16.888,97 47.078,61 40.379,00

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-
cio,	na	agricultura	e	nos	serviços	variou	de	12,33	MWh	para	 
14,47 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	2,48	MWh	para	2,49	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	elevou-se	de	R$	2.381	
para R$ 2.567;

•	O valor adicionado fiscal per capita	cresceu	de	R$	29.582	para	
R$	33.483.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	reduziu-
-se	de	10,59	para	7,94;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	decresceu	
de	16,89	para	13,36;

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

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	elevou-se	de	14,67	para	15,96.

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

guaRaReMa

Em	Guararema,	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	agregou	pontos	em	seu	escore	de	longevidade	e,	em	consequência,	o	indicador	agregado	situou-se	
acima do nível médio do Estado, em 2014.

Em	Franco	da	Rocha,	o	 indicador	agregado	manteve-se	abaixo	do	patamar	médio	estadual,	a	despeito	de	ter	
somado pontos em seu escore de escolaridade no período.
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População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	aumentou	de	35,5%	para	
53,9%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	diminuiu	de	22,8%	para	21,6%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se	de	11,7%	para	12,5%.

Síntese

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

guararema RM de São Paulo estado

27.248 20.284.891 42.673.386

5.793 4.178.587 8.528.802

18.029 13.675.572 28.659.164

3.426 2.430.732 5.485.420

100,61 2.552,57 171,92

86,05 98,88 96,21

57,36 54,43 52,10

1,37 0,78 0,87

1.686,84 947.608,92 1.708.221,39

62.752,31 47.078,61 40.379,00

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-
cio,	na	agricultura	e	nos	serviços	variou	de	28,34	MWh	para	 
30,95	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	2,32	MWh	para	2,28	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	elevou-se	de	R$	2.507	
para	R$	2.596;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	30.864	para	
R$	29.558.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	12,71	para	13,10;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	aumentou	
de	13,14	para	14,18;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,50	para	1,49;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	18,67	para	18,45.

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

guaRulHOS

Em	Guarulhos,	apontou-se	estabilidade	no	indicador	agregado	de	riqueza	e,	como	resultado,	seu	escore	nesta	
dimensão ficou na média do Estado, em 2014.

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

Guararema acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível médio 
estadual, em 2014. 
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População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	95,9%	para	90,7%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	cresceu	de	39,6%	para	
46,0%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	13,1%	para	15,1%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	16,7%	para	13,0%.

Síntese

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

guarulhos RM de São Paulo estado

1.274.528 20.284.891 42.673.386

286.748 4.178.587 8.528.802

865.787 13.675.572 28.659.164

121.993 2.430.732 5.485.420

3.999,40 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

57,50 54,43 52,10

1,09 0,78 0,87

49.392,84 947.608,92 1.708.221,39

39.174,55 47.078,61 40.379,00

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	43,15	MWh	para	
54,17 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	2,58	MWh	para	2,59	MWh;

•	O	 rendimento	médio	 do	 emprego	 formal	 reduziu-se	 de	
R$ 2.472 para R$ 2.214;

•	O valor adicionado fiscal per capita	 diminuiu	de	R$	22.305	
para	R$	12.468.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	13,88	para	13,93;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	cresceu	de	
17,85	para	19,99;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	1,56	para	1,52;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	20,13	para	19,70.

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

ItaPeCeRICa  
Da SeRRa

Itapecerica da Serra perdeu um ponto no indicador agregado de riqueza, ficando no patamar médio estadual 
nesta dimensão, 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.

Em	Guarulhos,	o	indicador	agregado	manteve-se	abaixo	do	patamar	médio	estadual,	a	despeito	de	ter	somado	
pontos em seu escore de escolaridade no período.
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População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	89,5%	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	40,3%	para	
43,5%;

•	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	15,7%	para	16,9%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu	de	14,5%	para	12,4%.

Síntese

O município teve seus indicadores agregados de riqueza e longevidade diminuídos, em oposição ao melhor 
desempenho na escolaridade. No que se refere a indicadores sociais, os níveis de longevidade e de escolari-
dade	mantiveram-se	abaixo	da	média	do	Estado	no	período.

Itapecerica 
da Serra

RM de São Paulo estado

159.457 20.284.891 42.673.386

37.806 4.178.587 8.528.802

108.308 13.675.572 28.659.164

13.343 2.430.732 5.485.420

1.056,92 2.552,57 171,92

99,17 98,88 96,21

59,59 54,43 52,10

1,14 0,78 0,87

3.138,82 947.608,92 1.708.221,39

19.908,03 47.078,61 40.379,00

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	57,80	MWh	para	 
65,95	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
manteve-se	em	2,25	MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$	2.740	para	R$	2.902;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	34.225	para	
R$	35.141.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	reduziu-
-se	de	11,27	para	10,96;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
12,92	para	13,23;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	reduziu-se	de	1,61	para	1,56;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	20,16	para	20,24.

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

ItaPevI

Itapevi acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no indi-
cador de riqueza, em 2014.

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

Em	Itapecerica	da	Serra,	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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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	91,0%	para	86,4%;

•	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	30,9%	para	
37,5%;

•	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	12,0%	para	13,4%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	14,4%	para	13,6%.

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.

Itapevi RM de São Paulo estado

215.034 20.284.891 42.673.386

53.751 4.178.587 8.528.802

145.087 13.675.572 28.659.164

16.196 2.430.732 5.485.420

2.601,43 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

66,49 54,43 52,10

1,78 0,78 0,87

8.506,28 947.608,92 1.708.221,39

40.260,31 47.078,61 40.379,00

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-
cio,	na	agricultura	e	nos	serviços	variou	de	19,82	MWh	para	 
21,81	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,05 MWh para 2,14 MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	elevou-se	de	R$	1.941	
para R$ 2.017;

•	O valor adicionado fiscal per capita	cresceu	de	R$	7.636	para	
R$	8.103.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	13,35	para	14,00;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
16,69	para	16,59;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	reduziu-se	de	1,50	para	1,44;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	20,60	para	20,10.

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

ItaQuaQueCetuBa

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

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

Em	Itapevi,	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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2
GRUPO

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	80,7%	para	79,1%;

•	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	25,4%	para	
29,0%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	10,4%	para	12,3%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu	de	20,1%	para	16,9%.

Síntese

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

Itaquaquecetuba RM de São Paulo estado

340.751 20.284.891 42.673.386

84.614 4.178.587 8.528.802

230.546 13.675.572 28.659.164

25.591 2.430.732 5.485.420

4.124,82 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

58,00 54,43 52,10

1,48 0,78 0,87

5.060,80 947.608,92 1.708.221,39

15.071,47 47.078,61 40.379,00

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	50,32	MWh	para	 
49,91	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	2,43	MWh	para	2,41	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	elevou-se	de	R$	2.377	
para	R$	2.459;

•	O valor adicionado fiscal per capita	aumentou	de	R$	13.893	
para R$ 16.557.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	aumen-
tou	de	9,67	para	10,35;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
15,13	para	15,46;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	reduziu-se	de	1,41	para	1,37;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	16,28	para	16,09.

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

janDIRa

Em	Jandira,	apontou-se	estabilidade	no	indicador	agregado	de	riqueza	e,	como	resultado,	seu	escore	nesta	di-
mensão ficou na média do Estado, em 2014.

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

Em	Itaquaquecetuba,	o	 indicador	agregado	manteve-se	abaixo	do	patamar	médio	estadual,	a	despeito	de	ter	
somado pontos em seu escore de escolaridade no período.
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População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	89,6%	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	22,9%	para	
30,5%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	13,6%	para	14,3%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu	de	17,4%	para	15,8%.

Síntese

No campo do IPRS, o município manteve estáveis seus indicadores agregados de riqueza e longevidade e 
avançou em 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.

jandira RM de São Paulo estado

114.431 20.284.891 42.673.386

25.875 4.178.587 8.528.802

79.512 13.675.572 28.659.164

9.044 2.430.732 5.485.420

6.557,65 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

54,04 54,43 52,10

1,41 0,78 0,87

2.907,44 947.608,92 1.708.221,39

25.766,26 47.078,61 40.379,00

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	18,19	MWh	para	
24,98	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,41 MWh para 2,45 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$	1.319	para	R$	1.637;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	5.881	para	
R$	5.317.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	13,67	para	14,47;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	cresceu	de	
8,61	para	12,94;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	1,97	para	1,87;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	17,35	para	14,78.

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

juQuItIBa

Em	Juquitiba,	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.

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

Média Estadual
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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	96,1%	para	98,5%;

•	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,	cresceu	de	39,3%	para	
49,2%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	decresceu	de	20,0%	para	19,5%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	19,3%	para	13,4%.

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.

juquitiba RM de São Paulo estado

29.348 20.284.891 42.673.386

7.047 4.178.587 8.528.802

18.971 13.675.572 28.659.164

3.330 2.430.732 5.485.420

56,20 2.552,57 171,92

81,15 98,88 96,21

57,75 54,43 52,10

0,54 0,78 0,87

419,06 947.608,92 1.708.221,39

14.357,42 47.078,61 40.379,00

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	11,80	MWh	para	 
12,85	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
manteve-se	em	2,57	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	elevou-se	de	R$	1.757	
para	R$	1.826;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	9.257	para	
R$	8.284.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	cresceu	
de	10,03	para	12,65;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	aumentou	
de	15,32	para	17,63;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	1,50	para	1,41;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	16,53	para	17,17.

Mairiporã, 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.

MaIRIPORã

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

Juquitiba	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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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	42,1%	para	
39,9%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	17,5%	para	18,3%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	17,7%	para	11,7%.

Síntese

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

Mairiporã RM de São Paulo estado

88.150 20.284.891 42.673.386

18.126 4.178.587 8.528.802

60.251 13.675.572 28.659.164

9.773 2.430.732 5.485.420

274,87 2.552,57 171,92

89,58 98,88 96,21

46,86 54,43 52,10

2,21 0,78 0,87

1.454,76 947.608,92 1.708.221,39

16.868,75 47.078,61 40.379,00

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-
cio,	na	agricultura	e	nos	serviços	variou	de	32,17	MWh	para	 
35,37	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
manteve-se	em	2,43	MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 2.447 para R$ 2.550;

•	O valor adicionado fiscal per capita	aumentou	de	R$	19.591	
para R$ 21.002.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	diminuiu	
de	15,25	para	14,90;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
15,35	para	15,68;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	reduziu-se	de	1,33	para	1,30;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	16,71	para	15,96.

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

Mauá

Mauá aumentou em um ponto seu indicador agregado de riqueza e manteve seu escore no mesmo nível da 
média estadual, em 2014.

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

Em	Mairiporã,	o	indicador	agregado	manteve-se	abaixo	do	patamar	médio	estadual,	a	despeito	de	ter	somado	
pontos em seu escore de escolaridade no período.
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População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	84,4%	para	83,9%;

•	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	46,3%	para	
52,7%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o	ano	do	ensino	fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	17,6%	para	18,9%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu	de	15,4%	para	11,9%.

Síntese

No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, 
mantendo estável seu escore de longevidade. Com relação aos indicadores sociais, o escore de longevidade 
permaneceu	abaixo	da	média	estadual,	enquanto	o	de	escolaridade	alcançou	a	média	do	Estado,	em	2014.

Mauá RM de São Paulo estado

435.171 20.284.891 42.673.386

90.435 4.178.587 8.528.802

302.179 13.675.572 28.659.164

42.557 2.430.732 5.485.420

7.033,64 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

45,00 54,43 52,10

1,10 0,78 0,87

10.220,78 947.608,92 1.708.221,39

23.744,52 47.078,61 40.379,00

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-
cio,	na	agricultura	e	nos	serviços	variou	de	18,03	MWh	para	 
17,85	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	2,31	MWh	para	2,32	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	elevou-se	de	R$	2.029	
para R$ 2.100;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 17.572 para 
R$	17.743.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	13,59	para	13,96;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
12,84	para	13,42;

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

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	17,28	para	16,72.

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

MOgI DaS  
CRuzeS

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

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

Mauá aumentou o nível de seu indicador sintético de escolaridade 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	96,1%	para	97,4%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	 de	 português	 e	matemática,	 variou	 de	 42,7%	para	
43,9%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	16,1%	para	17,4%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu	de	15,4%	para	13,4%.

Síntese

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

Mogi das Cruzes RM de São Paulo estado

405.959 20.284.891 42.673.386

87.815 4.178.587 8.528.802

271.256 13.675.572 28.659.164

46.888 2.430.732 5.485.420

569,63 2.552,57 171,92

92,39 98,88 96,21

55,16 54,43 52,10

1,19 0,78 0,87

12.917,53 947.608,92 1.708.221,39

32.197,15 47.078,61 40.379,00

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 52,47 MWh para  
55,07 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
diminuiu de 2,65 MWh para 2,57 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 2.461 
para R$ 2.565;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	17.300	para	
R$	16.038.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	12,59	para	13,15;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
14,98	para	15,36;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,38	para	1,44;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	17,55	para	18,03.

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

OSaSCO

Em Osasco, o indicador agregado de riqueza registrou estabilidade, mantendo seu escore acima da média esta-
dual no período.

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

Em	Mogi	das	Cruzes,	o	 indicador	agregado	manteve-se	abaixo	do	patamar	médio	estadual,	a	despeito	de	ter	
somado pontos em seu escore de escolaridade no período.
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População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	96,1%	para	87,6%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	elevou-se	de	32,8%	para	
37,4%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	diminuiu	de	16,3%	para	16,2%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu	de	14,6%	para	12,3%.

Síntese

No campo do IPRS, o município recuou em seu escore de longevidade e manteve estáveis seus indicadores 
agregados de riqueza e escolaridade. No que se refere a indicadores sociais, os níveis de longevidade e de 
escolaridade	mantiveram-se	abaixo	da	média	do	Estado	no	período.

Osasco RM de São Paulo estado

671.686 20.284.891 42.673.386

140.128 4.178.587 8.528.802

456.953 13.675.572 28.659.164

74.605 2.430.732 5.485.420

10.341,59 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

54,22 54,43 52,10

0,19 0,78 0,87

55.515,71 947.608,92 1.708.221,39

82.807,85 47.078,61 40.379,00

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 14,51 MWh para  
16,66 MWh;

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

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	cresceu	de	R$	1.648	
para	R$	1.841;

•	O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 4.514 para 
R$	4.030.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	diminuiu	
de	15,85	para	10,97;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	decresceu	
de	22,70	para	18,94;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,67	para	1,71;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	cresceu	de	18,03	para	19,14.

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

PIRaPORa DO 
BOM jeSuS

Em Pirapora do Bom Jesus, 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. 

Em	Osasco,	observou-se	estabilidade	no	 indicador	agregado	de	escolaridade,	mantendo	seu	escore	abaixo	do	
nível médio estadual, em 2014.
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População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	decresceu	de	34,0%	para	
26,4%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	reduziu-se	de	10,4%	para	10,0%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
manteve-se	em	20,5%.

Síntese

Na esfera do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores agregados de riqueza e longevidade, em 
oposição à queda do indicador de escolaridade. No que se refere a indicadores sociais, os níveis de longevi-
dade	e	de	escolaridade	mantiveram-se	abaixo	da	média	do	Estado	no	período.

Pirapora do  
Bom jesus

RM de São Paulo estado

16.918 20.284.891 42.673.386

4.206 4.178.587 8.528.802

11.295 13.675.572 28.659.164

1.417 2.430.732 5.485.420

155,90 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

51,52 54,43 52,10

1,88 0,78 0,87

323,92 947.608,92 1.708.221,39

19.507,33 47.078,61 40.379,00

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-
cio,	na	agricultura	e	nos	serviços	variou	de	13,57	MWh	para	 
15,77 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	2,49	MWh	para	2,51	MWh;

•	O	 rendimento	médio	 do	 emprego	 formal	 elevou-se	 de	 
R$	1.741	para	R$	1.879;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	11.081	para	 
R$	9.944.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	reduziu-
-se	de	13,66	para	13,14;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	reduziu-se	
de	16,09	para	13,23;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,31	para	1,30;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	manteve-se	em	19,86.

Poá, 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.

POá

Em Poá, 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. 

Pirapora	do	Bom	Jesus	perdeu	pontos	em	seu	escore	de	escolaridade,	mantendo	o	indicador	agregado	abaixo	do	
patamar médio do Estado nesta dimensão, em 2014.



Indicadores 

População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	100,0%	para	99,5%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	aumentou	de	47,7%	para	
54,4%;

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

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu	de	16,5%	para	12,4%.

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

Poá RM de São Paulo estado

110.001 20.284.891 42.673.386

24.542 4.178.587 8.528.802

74.115 13.675.572 28.659.164

11.344 2.430.732 5.485.420

6.373,17 2.552,57 171,92

98,42 98,88 96,21

54,91 54,43 52,10

0,95 0,78 0,87

5.263,92 947.608,92 1.708.221,39

48.307,05 47.078,61 40.379,00

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	18,22	MWh	para	
24,04 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	3,16	MWh	para	3,19	MWh;	 	

•	O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 2.014 
para	R$	2.095;	 	 	 	

•	O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 11.724 para 
R$ 12.510.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	reduziu-
-se	de	12,13	para	11,22;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
12,25 para 12,24;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,20	para	1,19;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	reduziu-se	de	15,42	para	14,46.

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

RIBeIRãO PIReS

Em	Ribeirão	Pires,	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.

Poá acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do nível médio es-
tadual, 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	93,7%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	aumentou	de	54,0%	para	
60,7%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	22,6%	para	25,0%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	12,6%	para	11,1%.

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 Pires RM de São Paulo estado

115.677 20.284.891 42.673.386

21.999 4.178.587 8.528.802

78.706 13.675.572 28.659.164

14.972 2.430.732 5.485.420

1.167,04 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

43,89 54,43 52,10

0,59 0,78 0,87

2.660,36 947.608,92 1.708.221,39

23.133,52 47.078,61 40.379,00

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 14,00 MWh para  
15,04 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	2,46	MWh	para	2,48	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	variou	de	R$	1.967	
para	R$	2.008;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	6.038	para	
R$	5.395.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	elevou-
-se	de	13,37	para	14,44;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
13,77	para	14,35;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	reduziu-se	de	1,35	para	1,26;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	17,23	para	16,92.

Nas	edições	de	2012	e	2014	do	IPRS,	Rio	Grande	da	Serra	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).

RIO gRanDe  
Da SeRRa

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

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

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

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	82,8%	para	80,9%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	 de	 português	 e	matemática,	 variou	 de	 38,1%	para	
39,2%;

•	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,	manteve-se	em	16,2%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou	de	14,6%	para	14,1%.

Síntese

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

Rio grande 
da Serra

RM de São Paulo estado

46.326 20.284.891 42.673.386

10.355 4.178.587 8.528.802

31.685 13.675.572 28.659.164

4.286 2.430.732 5.485.420

1.274,79 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

48,41 54,43 52,10

1,35 0,78 0,87

521,26 947.608,92 1.708.221,39

11.403,69 47.078,61 40.379,00

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	7,63	MWh	para	 
8,25	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,11 MWh para 2,15 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 1.446 para R$ 1.612;

•	O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 4.700 para 
R$	5.305.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	aumen-
tou	de	10,31	para	20,97;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	cresceu	de	
11,66 para 14,40;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	1,33	para	1,11;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	21,26	para	19,30.

Salesópolis, 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.

SaleSóPOlIS

Em	Salesópolis,	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.

Em	Rio	Grande	da	Serra,	o	escore	de	escolaridade	retraiu-se	em	um	ponto,	mantendo	o	indicador	agregado	abaixo	
do patamar do Estado, no período.



93

I
P
R
S 

RM
 de São Paulo

Riqueza

Longevidade

4
GRUPO

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	76,4%	para	72,3%;

•	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	35,2%	para	
45,5%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	diminuiu	de	29,6%	para	25,2%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu	de	14,6%	para	13,2%.

Síntese

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

Salesópolis RM de São Paulo estado

16.104 20.284.891 42.673.386

3.666 4.178.587 8.528.802

10.317 13.675.572 28.659.164

2.121 2.430.732 5.485.420

37,89 2.552,57 171,92

64,75 98,88 96,21

44,09 54,43 52,10

0,76 0,78 0,87

164,97 947.608,92 1.708.221,39

10.321,66 47.078,61 40.379,00

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	9,95	MWh	para	 
9,65	MWh;

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

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	variou	de	R$	1.860	
para	R$	1.870;

•	O valor adicionado fiscal per capita	cresceu	de	R$	12.748	para	
R$	14.340.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	elevou-
-se	de	9,00	para	11,21;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	cresceu	de	
14,69	para	17,28;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,57	para	1,60;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	19,68	para	18,43.

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

Santa ISaBel

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

Em Salesópolis, 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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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	99,4%	para	100,0%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	 de	 português	 e	matemática,	 variou	 de	 50,2%	para	
52,6%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	cresceu	de	18,1%	para	23,7%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu	de	8,7%	para	5,0%.

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

Santa Isabel RM de São Paulo estado

52.369 20.284.891 42.673.386

11.264 4.178.587 8.528.802

34.699 13.675.572 28.659.164

6.406 2.430.732 5.485.420

144,15 2.552,57 171,92

79,59 98,88 96,21

54,45 54,43 52,10

0,97 0,78 0,87

1.309,91 947.608,92 1.708.221,39

25.254,77 47.078,61 40.379,00

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	50,48	MWh	para	 
58,24	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	3,70	MWh	para	3,69	MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$	2.329	para	R$	2.536;

•	O valor adicionado fiscal per capita	cresceu	de	R$	52.868	para	
R$ 61.154.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	diminuiu	
de	10,27	para	9,63;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	decresceu	
de	10,22	para	9,27;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,17	para	1,21;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	aumentou	de	12,88	para	13,77.

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

Santana De 
PaRnaíBa

Santana de Parnaíba acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio esta-
dual no indicador de riqueza, em 2014.

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

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



Indicadores 

População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	aumentou	de	35,5%	para	
39,8%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	17,7%	para	18,4%;

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

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.

Santana de 
Parnaíba

RM de São Paulo estado

120.765 20.284.891 42.673.386

26.872 4.178.587 8.528.802

82.786 13.675.572 28.659.164

11.107 2.430.732 5.485.420

671,18 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

60,48 54,43 52,10

2,72 0,78 0,87

7.373,60 947.608,92 1.708.221,39

62.717,77 47.078,61 40.379,00

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	39,49	MWh	para	
44,74 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
reduziu-se	de	2,74	MWh	para	2,61	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	cresceu	de	R$	2.269	
para	R$	2.419;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	14.936	para	
R$ 15.606.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	diminuiu	
de	10,69	para	10,07;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
11,61	para	11,58;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,34	para	1,33;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	15,74	para	14,70.

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

SantO anDRé

Em	Santo	André,	apontou-se	estabilidade	no	indicador	agregado	de	riqueza	e,	como	resultado,	seu	escore	nesta	
dimensão ficou na 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.

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

Média Estadual
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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	95,7%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	cresceu	de	47,0%	para	
50,6%;

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

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

Síntese

No	contexto	do	IPRS,	o	município	registrou	avanços	nos	indicadores	de	longevidade	e	escolaridade	e	man-
teve estável seu escore de riqueza. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de longevidade e 
escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

Santo andré RM de São Paulo estado

683.709 20.284.891 42.673.386

123.086 4.178.587 8.528.802

457.919 13.675.572 28.659.164

102.704 2.430.732 5.485.420

3.889,57 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

48,18 54,43 52,10

0,28 0,78 0,87

25.027,93 947.608,92 1.708.221,39

36.707,58 47.078,61 40.379,00

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	37,53	MWh	para	 
39,43	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
reduziu-se	de	2,64	MWh	para	2,54	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	variou	de	R$	3.181	
para	R$	3.196;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	43.352	para	
R$	40.485.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	10,23	para	10,27;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	cresceu	de	
10,61 para 11,21;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	manteve-se	em	1,08;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	13,89	para	13,60.

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

SãO BeRnaRDO 
DO CaMPO

Em São Bernardo do Campo, o indicador agregado de riqueza registrou estabilidade, mantendo seu escore acima 
da média estadual no período.

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

Santo André acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no 
indicador de escolaridade, em 2014.



Indicadores 

População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

•	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	51,3%	para	
55,4%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	20,7%	para	22,9%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	17,4%	para	15,9%.

Síntese

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

São Bernardo 
do Campo

RM de São Paulo estado

786.078 20.284.891 42.673.386

152.432 4.178.587 8.528.802

539.834 13.675.572 28.659.164

93.812 2.430.732 5.485.420

1.919,70 2.552,57 171,92

98,35 98,88 96,21

49,68 54,43 52,10

0,68 0,78 0,87

47.668,53 947.608,92 1.708.221,39

61.055,97 47.078,61 40.379,00

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-
cio,	na	agricultura	e	nos	serviços	variou	de	29,78	MWh	para	 
30,69	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
reduziu-se	de	3,09	MWh	para	2,82	MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal aumentou de 
R$ 2.604 para R$ 2.762;

•	O valor adicionado fiscal per capita	 diminuiu	de	R$	88.512	
para R$ 71.411.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	6,39	para	6,45;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	reduziu-se	
de	9,05	para	8,31;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	0,89	para	0,83;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	decresceu	de	13,42	para	12,86.

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

SãO CaetanO 
DO Sul

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

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

São Bernardo do Campo acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio 
estadual no indicador de escolaridade, em 2014.
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População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	aumentou	de	72,4%	para	
76,8%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	41,0%	para	43,4%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu	de	18,2%	para	16,9%.

Síntese

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

São Caetano 
do Sul

RM de São Paulo estado

150.319 20.284.891 42.673.386

22.242 4.178.587 8.528.802

97.422 13.675.572 28.659.164

30.655 2.430.732 5.485.420

9.805,54 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

46,91 54,43 52,10

0,19 0,78 0,87

15.306,27 947.608,92 1.708.221,39

102.017,98 47.078,61 40.379,00

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	45,60	MWh	para	
61,73	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 2,44 MWh para 2,62 MWh;

•	O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.272 
para	R$	1.398;

•	O valor adicionado fiscal per capita	 decresceu	de	R$	5.590	
para	R$	4.569.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	elevou-
-se	de	3,38	para	7,97;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	aumentou	
de 6,72 para 11,06;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,66	para	1,69;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	18,15	para	19,17.

São Lourenço da Serra, 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.

SãO lOuRençO 
Da SeRRa

Em	São	Lourenço	da	Serra,	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.

São Caetano do Sul acrescentou pontos no indicador agregado de escolaridade e manteve seu escore acima do 
nível médio estadual, em 2014. 
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População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	93,7%	para	92,5%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	aumentou	de	45,4%	para	52,8%;

•	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	 19,5%	para	
20,9%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu	de	13,3%	para	11,4%.

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.

São lourenço 
da Serra

RM de São Paulo estado

14.595 20.284.891 42.673.386

3.112 4.178.587 8.528.802

9.791 13.675.572 28.659.164

1.692 2.430.732 5.485.420

78,33 2.552,57 171,92

91,91 98,88 96,21

53,77 54,43 52,10

1,12 0,78 0,87

220,53 947.608,92 1.708.221,39

15.280,72 47.078,61 40.379,00

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	37,95	MWh	para	 
40,26 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
diminuiu	de	2,87	MWh	para	2,57	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	cresceu	de	R$	3.089	
para	R$	3.284;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	17.392	para	
R$	16.678.

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

de 11,21 para 11,07;
•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	

12,44 para 12,65;
•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,29	para	1,31;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	15,01	para	14,59.

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

SãO PaulO

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

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

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



Indicadores 

População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	96,6%	para	91,2%;

•	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	34,8%	para	
46,0%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	15,9%	para	16,3%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	20,4%	para	18,6%.

Síntese

No	contexto	do	IPRS,	o	município	evoluiu	no	indicador	agregado	de	escolaridade,	manteve	estável	seu	escore	
de longevidade e decresceu o de riqueza. Quanto aos indicadores sociais, o escore de longevidade manteve-
-se	acima	da	média	do	Estado,	e	o	de	escolaridade	permaneceu	abaixo	da	média	estadual,	em	2014.

São Paulo RM de São Paulo estado

11.513.836 20.284.891 42.673.386

2.271.275 4.178.587 8.528.802

7.725.338 13.675.572 28.659.164

1.517.223 2.430.732 5.485.420

7.569,41 2.552,57 171,92

99,10 98,88 96,21

53,66 54,43 52,10

0,59 0,78 0,87

570.706,19 947.608,92 1.708.221,39

49.859,56 47.078,61 40.379,00

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 16,40 MWh para  
16,17 MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	2,33	MWh	para	2,30	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	elevou-se	de	R$	2.357	
para R$ 2.440;

•	O valor adicionado fiscal per capita	cresceu	de	R$	19.597	para	
R$ 22.112.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	decresceu	
de	12,16	para	11,43;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	variou	de	
13,96	para	13,32;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	manteve-se	em	1,42;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	diminuiu	de	18,46	para	17,67.

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

SuzanO

Em Suzano, 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.

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

Média Estadual
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População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

Produto Interno Bruto per capita5 – 2013 (em reais)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
1. População projetada pela Fundação Seade. 
2. Número de nascidos vivos para cada 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos).
3. Crescimento médio da população expressa em porcentual. Considera-se que a população cresce geométrica ou exponencialmente.
4. O PIB do município é estimado somando os impostos ao Valor Adicionado Total.  
5. O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade.
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Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	atendimento	escolar	de	crianças	de	4	e	5	anos	variou	
de	100,0%	para	99,9%;

•	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	42,3%	para	
46,5%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	variou	de	14,8%	para	17,1%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu	de	13,0%	para	11,2%.

Síntese

No	contexto	do	IPRS,	o	município	registrou	avanços	em	todas	as	dimensões.	Considerando	os	indicadores	
sociais,	o	escore	de	longevidade	permaneceu	abaixo	do	nível	médio	estadual,	enquanto	o	de	escolaridade	
superou a média do Estado, em 2014.

Suzano RM de São Paulo estado

273.854 20.284.891 42.673.386

61.484 4.178.587 8.528.802

184.540 13.675.572 28.659.164

27.830 2.430.732 5.485.420

1.328,10 2.552,57 171,92

96,48 98,88 96,21

56,06 54,43 52,10

1,10 0,78 0,87

8.998,63 947.608,92 1.708.221,39

33.219,14 47.078,61 40.379,00

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	44,84	MWh	para	 
44,53	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,42 MWh para 2,41 MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	cresceu	de	R$	2.179	
para	R$	2.248;

•	O valor adicionado fiscal per capita	variou	de	R$	17.935	para	
R$	18.734.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	variou	
de	12,28	para	12,76;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	(por	mil	nascidos)	aumentou	
de	15,48	para	17,17;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	1,67	para	1,65;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	18,14	para	18,02.

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

taBOãO  
Da SeRRa

Taboão	da	Serra	teve	o	indicador	agregado	de	riqueza	estabilizado,	entretanto,	em	2014,	seu	escore	ficou	abaixo	
da média estadual nesta dimensão.

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

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

Média Estadual

43 46 46 46
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014



111

I
P
R
S 

RM
 de São Paulo

Riqueza

Longevidade

2
GRUPO
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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.

110

I
P
R
S 

Escolaridade

Média Estadual

69 72 71 71
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	89,1%	para	91,6%;

•	A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino funda-
mental da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas	de	português	e	matemática,	elevou-se	de	44,2%	para	
53,5%;

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

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	22,6%	para	19,3%.

Síntese

No âmbito do IPRS, o município registrou avanços no indicador de escolaridade, manteve estável seu escore 
de riqueza e decresceu o de longevidade. Com relação aos indicadores sociais, o escore de longevidade 
permaneceu	abaixo	da	média	estadual,	enquanto	o	de	escolaridade	alcançou	a	média	do	Estado,	em	2014.

taboão da Serra RM de São Paulo estado

260.345 20.284.891 42.673.386

59.120 4.178.587 8.528.802

177.320 13.675.572 28.659.164

23.905 2.430.732 5.485.420

12.768,27 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

60,18 54,43 52,10

1,62 0,78 0,87

7.375,29 947.608,92 1.708.221,39

28.789,14 47.078,61 40.379,00

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	O consumo anual de energia elétrica por ligação no comér-
cio,	na	agricultura	e	nos	serviços	variou	de	18,52	MWh	para	 
17,49	MWh;

•	O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou	de	2,74	MWh	para	2,82	MWh;

•	O	rendimento	médio	do	emprego	formal	variou	de	R$	2.232	
para R$ 2.174;

•	O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 20.271 
para	R$	22.182.

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	taxa	de	mortalidade	infantil	(por	mil	nascidos	vivos)	elevou-
-se	de	10,90	para	12,22;

•	A	taxa	de	mortalidade	perinatal	 (por	mil	nascidos)	diminuiu	
de	12,04	para	11,38;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	15	a	39	anos	(por	mil	
habitantes)	reduziu-se	de	1,23	para	1,10;

•	A	taxa	de	mortalidade	das	pessoas	de	60	a	69	anos	(por	mil	
habitantes)	variou	de	17,59	para	17,73.

Vargem Grande Paulista, que em 2012 pertencia ao Grupo 1, foi classi-
ficado em 2014 no Grupo 2, que agrega os municípios bem posiciona-
dos na dimensão riqueza, mas com deficiência em um dos outros dois 
indicadores que compõem o IPRS, longevidade ou escolaridade.

vaRgeM gRanDe 
PaulISta

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

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

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

População1 – 2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

112

I
P
R
S 

Escolaridade Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período	2012-2014:
•	A	 taxa	 de	 atendimento	 escolar	 de	 crianças	 de	 4	 e	 5	 anos	
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	45,3%	para	
37,3%;

•	A	média	da	proporção	de	alunos	do	9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de	português	e	matemática,	decresceu	de	19,3%	para	18,3%;

•	O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se	de	15,8%	para	14,2%.

Síntese

No	contexto	do	IPRS,	o	município	recuou	em	seu	escore	de	escolaridade	e	manteve	estáveis	seus	indicadores	
agregados	de	riqueza	e	longevidade.	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.

vargem grande 
Paulista

RM de São Paulo estado

46.921 20.284.891 42.673.386

10.779 4.178.587 8.528.802

31.438 13.675.572 28.659.164

4.704 2.430.732 5.485.420

1.104,54 2.552,57 171,92

100,00 98,88 96,21

64,31 54,43 52,10

2,27 0,78 0,87

1.496,97 947.608,92 1.708.221,39

32.626,42 47.078,61 40.379,00

Em	Vargem	Grande	Paulista,	o	indicador	agregado	de	escolaridade	situou-se	abaixo	da	média	estadual,	em	con-
sequência da redução do seu escore, em 2014.

Média Estadual
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