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

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

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

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

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

A Região Administrativa de Sorocaba foi criada pelo Decreto no 52.576, de 12 de 
dezembro de 1970, e, recentemente, teve sua composição alterada pelo Decreto no 
60.135, de 10 de fevereiro de 2014, sendo desmembrada para dar origem à Região 
Administrativa de Itapeva. Localizada na porção centro/sul do Estado, a RA é forma-
da por 47 municípios e ocupa uma área de 21.528 km2, correspondente a 8,7% do 
território paulista.

Em 2014, a RA de Sorocaba possuía 2,4 milhões de habitantes (5,6% do total do 
Estado), dos quais 67,1% encontravam-se em idade potencialmente produtiva (entre 
15 e 59 anos). Trata-se de uma região de alta densidade demográfica, com 111,01 
habitantes por km2 em 2014, e grau de urbanização um pouco abaixo da média do 
Estado (89,4% contra 96,2%). Cerca de 60% de sua população concentra-se em sete 
municípios: Sorocaba, Itu, Itapetininga, Botucatu, Votorantim, Tatuí e Salto. Com 
mais de 100 mil habitantes, essas cidades são as mais populosas, com destaque para 
o município-sede, Sorocaba, com 25,8% da população regional.

IPRS

Nesta edição, segundo os indicadores do IPRS, a Região Administrativa de Sorocaba exibe 
níveis de riqueza e longevidade inferiores à média estadual. De acordo com o ranking de 
cada indicador sintético, a RA ocupa a sexta posição 
em riqueza e em escolaridade e a 12a em longevidade, 
entre as 16 regiões administrativas (RAs) do Estado, 
colocações muito semelhantes àquelas alcançadas na 
edição anterior (sexta, sétima e 12a, nas três dimensões, 
respectivamente).

No biênio 2012-2014, a distribuição dos muni-
cípios da RA nos cinco grupos alterou-se. Entre os 47 
municípios que compõem a região, oito foram classi-
ficados no Grupo 1 – entre eles Sorocaba, a sede da 
região –, que abrange cidades com nível elevado de 
riqueza e bons níveis nos indicadores sociais, e cinco 

RA De SOROCAbA

Ranking 

6a

Riqueza

12a

Longevidade

6a

escolaridade

Indicadores
RA de

 Sorocaba

População total  
(em mil hab.) 2.389,8

Densidade demográfica (hab./km2) 111,01

Taxa de urbanização (%) 89,4

Taxa de crescimento anual  
da população (%) 2010/2014  1,11 

População com menos de 15 anos (%) 20,30

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

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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regional. No Grupo 4, encontravam-se 18,9% dos habitantes, com destaque para 
a cidade de Tatuí, e no Grupo 3, com 17,8% da população da região, sobressai 
o município de Itapetininga. Essas localidades possuíam, cada uma, contingente 
populacional acima de 100 mil habitantes. Os Grupos 2 e 5, os dois menores em 
termos de quantidade de municípios, detinham, respectivamente, 10,1% e 1,5% 
da população regional.

Em comparação com o total do Estado, a distribuição dos municípios da RA 
pelos grupos do IPRS apresenta diferenças relevantes: participação de 44,7% do 
Grupo 4, contra 29,1% verificados no Estado; 23,4% do Grupo 3, contra 32,4%; 
17,0% e 10,6% dos Grupos 1 e 2, contra 14,4% e 11,5%; e a menor participação 
do Grupo 5, com 4,3% diante dos 12,6% da média estadual.

Riqueza

O indicador agregado de riqueza municipal da RA de Sorocaba manteve a tendên-
cia de crescimento percebida desde 2008 e, com movimento igual ao da média 
estadual, registrou acréscimo de um ponto em seu índice – passando de 42 para 
43 pontos – entre 2012 e 2014. Ainda assim, continua abaixo da média estadual 
(47), o que coloca a região na sexta posição no ranking dessa dimensão, desde 
2008, entre as RAs. Apenas cinco municípios alcançaram escore acima da média 
estadual, sendo que Alumínio (51) obteve o melhor resultado, com ampliação de 
três pontos no período. Entre os municípios que mantiveram seu escore abaixo 
da média estadual, mas apresentaram crescimento neste indicador superior ao do 
Estado, destacam-se Pereiras (40), que aumentou cinco pon-
tos, e Porangaba (29), com quatro pontos. Por outro lado, 
Cerqueira César (37) perdeu um ponto nessa dimensão e 
Iperó (38) diminuiu três pontos.

Entre 2012 e 2014, apenas um componente do indi-
cador da RA apresentou crescimento significativo, enquanto 
os outros três tiveram apenas discretas variações positivas: 
o consumo anual de energia elétrica residencial por ligação 
variou 3,8% (contra -1,5% do Estado); o consumo anual de 
energia elétrica no comércio, na agricultura e nos serviços 
variou 12,0%, acima da média estadual (10,6%); o rendi-
mento médio do emprego formal aumentou 5,1%, pouco 
abaixo da média do Estado (5,8%); e o valor adicionado 
fiscal per capita na região variou 0,8%, valor muito próximo 
à média estadual (0,6%).

Fonte: Fundação Seade.

Distribuição dos municípios, por grupos do IPRS
2014
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Fonte: Fundação Seade.

RA de Sorocaba Estado de São Paulo

no Grupo 2, de alta riqueza e índices insatisfatórios de longevidade ou escolaridade. 
O Grupo 3, que na edição passada congregava 15 municípios, em 2014, contou 
com 11, cujas características são o baixo indicador de riqueza e bons níveis nas 
dimensões sociais. Já o Grupo 4 agregou 21 cidades, cinco a mais que em 2012, as 
quais apresentam baixos índices de riqueza e nível intermediário de longevidade e/
ou escolaridade. Apenas duas cidades compuseram o Grupo 5, que se caracterizam 
por serem pouco favorecidas em todas as dimensões do IPRS (riqueza, longevidade 
e escolari dade baixas).

Note-se, entretanto, que o IPRS é um indicador relativo, isto é, seus parâme-
tros são definidos a partir dos próprios dados que lhe dão origem. Isso significa 
que as categorias baixa, média e alta em que são classificados os municípios nas 
dimensões – e que conjuntamente definem os grupos do IPRS – são estabelecidas 
a partir da comparação entre as localidades em cada período. Por conseguinte, 
alterações ocorridas nos indicadores de um município somente resultarão em 
mudança de categoria se forem significativamente diferentes do ocorrido nos 
demais municípios.

No que diz respeito à distribuição da população entre os grupos do IPRS, os 
dados revelam que um pouco mais da metade (51,7%) dos habitantes da RA de 
Sorocaba residiam nos oito municípios classificados no Grupo 1, entre os quais 
Sorocaba, Itu, Botucatu, Votorantim e Salto, que totalizavam 47,4% da população 
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Fonte: Fundação Seade.

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

Longevidade

De 2012 a 2014, a Região Administrativa de Sorocaba não 
registrou alteração no indicador agregado de longevidade 
do IPRS – desempenho igual ao verificado pelo conjunto 
do Estado –, mantendo-se com 68 pontos, valor menor do 
que a média estadual (70) no período, o que vem ocorrendo 
desde 2008.

Esse comportamento deve-se à relativa estabilidade 
verificada nos quatro componentes dessa dimensão do 
IPRS, entre 2012 e 2014: variação positiva na taxa de mor-
talidade infantil, que passou de 12,21 para 12,17 óbitos por 
mil nascidos vivos; pequena variação negativa na taxa de 
mortalidade perinatal (de 13,74 para 13,93 óbitos por mil 
nascidos); e variação positiva nas taxas de mortalidade de 
15 a 39 anos (de 1,325 para 1,319 por mil pessoas nessa 
faixa etária) e de 60 a 69 anos (17,29 para 16,92 óbitos 
por mil pessoas nessa faixa etária). Como resultado, a RA 
conservou a maioria de suas taxas em patamares mais 
elevados do que as exibidas pelo Estado.

De qualquer forma, 20 dos 47 municípios da região registraram melhora no 
indicador agregado de longevidade, com destaque para Areiópolis, Pratânia, Alumínio, 
Guareí e Iperó. Por outro lado, 19 municípios tiveram piora, principalmente Bofete, 
Salto de Pirapora e Conchas que apresentaram as maiores perdas de pontos nessa 
dimensão do IPRS. Os melhores índices da região foram alcançados por Guareí (85), 
Anhembi e Pratânia (80), mantendo-se bem acima da média estadual (70).

Destacam-se, ainda, as cidades de Pereiras (76), Areiópolis, Cerquilho e Jumi-
rim, 75 pontos cada, com índices bastante acima da média estadual, em oposição 
a Quadra e Alambari, que registraram indicadores abaixo dos 60 pontos. Sorocaba 
reduziu seu indicador em um ponto (de 70 para 69), posicionando-se, nesta edição, 
abaixo da média do Estado.

escolaridade

Entre 2012 e 2014, o indicador agregado de escolaridade da RA aumentou dois 
pontos – de 57 para 59 –, ficando mais uma vez acima da média do Estado (54). 

A maioria dos municípios da região mostrou progresso nessa dimensão, com 
destaque para Araçariguama, Alambari, Ibiúna e Quadra, que registraram crescimento 
igual ou acima de sete pontos. Assim como em 2012, a cidade de Cerquilho (77) 
obteve a maior pontuação nesta edição do IPRS. Já os piores índices correspondem 
a Porangaba (46) e Iaras (44). Quanto à distribuição dos municípios nas classes dessa 
dimensão, 31,9% e 29,8% das localidades foram classificadas nas categorias de baixa 
e média escolaridade, respectivamente. Ao considerar a população da região, ob-
serva-se que 11,5% dos habitantes residiam em municípios 
classificados com baixa escolaridade e 28,8% naqueles com 
média escolaridade. Sorocaba, município-sede, com quase 
616 mil habitantes e classificado como de alta escolaridade, 
respondia, em 2014, por 25,8% da população regional.

A região mostrou avanço em dois componentes da 
dimensão escolaridade do IPRS, no período.

No que tange à cobertura escolar, a RA de Sorocaba 
registrou taxa de atendimento às crianças de 4 e 5 anos de 
94,6%, superior à do Estado (92,2%), em 2014. No entanto, 
cabe ressaltar que, no período analisado, esse indicador da 
região variou negativamente um pouco menos do que a 
média estadual (4,1% e 4,7% respectivamente). Alcançaram 
100% de atendimento 15 municípios, entre eles Boituva, 
São Roque e Porto Feliz.

Longevidade
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Fonte: Fundação Seade.

RA de Sorocaba Estado de São Paulo
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Destacam-se, entre as demais localidades, Alambari, Jumirim e Bofete, que me-
lhoraram suas taxas em mais de 10 pontos porcentuais. Apesar disso, 16 municípios 
não atingiram o nível de atendimento da média estadual, entre eles Itatinga, Guareí, 
Ibiúna e Porangaba, que mostraram taxas de cobertura abaixo de 85%.

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

Entre 2012 e 2014, o indicador da RA para os anos iniciais exibiu acréscimos de 
4,3 pontos e, com isso, chegou a 52,2%, ultrapassando o patamar médio estadual 
(50,9%). O município de Pereiras obteve o melhor desempenho (77,8%), enquanto 
Cesário Lange e Araçariguama mostraram o maior acréscimo relativo em relação à 
edição anterior do IPRS. A posição de pior rendimento é ocupada por Porangaba, 
com apenas 26,4%.

O indicador referente aos alunos do 9o ano variou de 21,8% para 23,5%, 
ficando acima da média do Estado (20,2%), em 2014. No período, 31 municípios 
da região registraram desempenho superior à média estadual, sendo que o melhor 
correspondeu a Cerquilho, com 42,2%. Em contraste, Areiópolis obteve a pior média 
desse indicador, com somente 12,6%.

O último componente do indicador escolaridade é a taxa de distorção idade-série 
no ensino médio, que diz respeito ao fluxo escolar. Na RA de Sorocaba essa medida 
foi de 11,6% e permaneceu menor do que a do Estado (14,5%), em 2014, assim 
como ocorreu com o município-sede – Sorocaba –, que registrou 10,8%. Verificou-se 
avanço neste indicador em dois terços dos municípios da RA, com destaque para Iaras 
e Cerqueira César, que apresentaram as maiores quedas, enquanto Jumirim registrou 
aumento de 8,6 pontos porcentuais. A melhor taxa na região pertence a Araçoiaba 
da Serra (4,8%), enquanto Iaras, apesar de ter registrado melhora no período, possui 
o índice mais elevado (25,4%).

Conclusão

Na presente edição, os indicadores do IPRS mostram que a Região Administrativa de 
Sorocaba possui nível de riqueza intermediário, em comparação às demais regiões. 
Quanto às dimensões sociais, verifica-se que o indicador de escolaridade ficou aci-
ma da média estadual, embora isso posicione a região apenas na sexta colocação 
no ranking nessa dimensão, entre as RAs. Em longevidade, a RA apresentou o pior 
desempenho das três dimensões consideradas, mantendo-se nas últimas posições 
entre as regiões do Estado.

Como observado para o conjunto do Estado, a região obteve acréscimo no 
componente de riqueza, mas não foi suficiente para alcançar melhora em sua posição 
em relação às demais RAs. Apenas um dos componentes se destacou: o rendimento 
médio do emprego formal, com expansão de 5,1%.

Na dimensão longevidade, as pequenas variações para baixo verificadas em 
três dos componentes não foram suficientes para a RA conquistar alguma melhora 
na posição dessa dimensão entre as regiões do Estado.

Quanto à escolaridade, a RA conseguiu ganhar uma posição no ranking, ficando 
em 6o lugar. Todos os componentes dessa dimensão tiveram, nessa edição, valores 
superiores aos apresentados pelo Estado. Com isso, a região melhorou sua posição 
relativa, no período, com cinco pontos acima da média estadual.

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 15,15 MWh para 
17,63 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 2,37 MWh para 2,54 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.730 
para R$ 1.843;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 23.726 para 
R$ 23.352.

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

de 9,24 para 13,31;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
14,65 para 15,09;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) cresceu de 1,10 para 1,24;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) diminuiu de 19,20 para 17,16.

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

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

O município perdeu pontos em seu escore de longevidade, mantendo o indicador agregado abaixo do patamar 
médio do Estado nesta dimensão, em 2014.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

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 12,78 MWh para 
14,78 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,76 MWh para 1,92 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.338 
para R$ 1.508;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 9.457 para 
R$ 12.530.

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

de 11,34 para 13,10;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
35,40 para 34,12;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) reduziu-se de 1,72 para 1,36;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) cresceu de 13,30 para 16,39.

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

de 100,0% para 90,5%;

• 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, elevou-se de 55,1% para 61,9%;

• 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, aumentou de 17,4% para 21,4%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
cresceu de 15,9% para 20,3%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanço no indicador de riqueza, manteve estável seu escore de escola-
ridade 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.

águas de 
Santa bárbara

RA de Sorocaba estado

5.734 2.389.811 42.673.386

1.160 485.408 8.528.802

3.643 1.604.370 28.659.164

931 300.033 5.485.420

14,16 111,01 171,92

76,74 89,40 96,21

50,03 52,29 52,10

0,60 1,11 0,87

113,91 76.979,83 1.708.221,39

19.983,50 32.569,40 40.379,00

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

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

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

Em Águas de Santa Bárbara, o indicador agregado de escolaridade registrou estabilidade, mantendo seu escore 
acima da média estadual no período.
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 28,17 MWh para 
30,00 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,35 MWh para 2,43 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal reduziu-se de R$ 3.810 
para R$ 3.471;

• O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 12.944 
para R$ 40.605.

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

de 20,75 para 16,15;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 
de 16,80 para 14,75;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) decresceu de 1,40 para 1,13;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) decresceu de 20,30 para 17,87.

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

de 77,9% para 100,0%;

• 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, cresceu de 45,8% para 56,8%;

• 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 17,8% para 18,4%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
aumentou de 7,7% 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. Considerando os indicadores sociais, o escore de longevidade per-
maneceu abaixo do nível médio estadual, enquanto o de escolaridade superou a média do Estado, em 2014.

Alambari RA de Sorocaba estado

5.244 2.389.811 42.673.386

1.147 485.408 8.528.802

3.435 1.604.370 28.659.164

662 300.033 5.485.420

32,93 111,01 171,92

78,03 89,40 96,21

44,66 52,29 52,10

1,86 1,11 0,87

67,90 76.979,83 1.708.221,39

13.189,59 32.569,40 40.379,00

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

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

Alambari 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:
• O consumo anual de energia elétrica por ligação no comércio, na 

agricultura e nos serviços variou de 6,17 MWh para 6,29 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,79 MWh para 1,82 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.939 
para R$ 1.896;

• O valor adicionado fiscal per capita decresceu de R$ 25.650 
para R$ 20.768.

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

de 3,64 para 3,50;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
5,44 para 5,23;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) reduziu-se de 1,57 para 1,25;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) variou de 18,20 para 17,59.

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

de 93,3% para 100,0%;

• 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, variou de 43,4% para 46,3%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, aumentou de 17,2% para 21,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 18,2% para 15,7%.

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.

Alumínio RA de Sorocaba estado

17.296 2.389.811 42.673.386

3.967 485.408 8.528.802

11.550 1.604.370 28.659.164

1.779 300.033 5.485.420

206,74 111,01 171,92

83,87 89,40 96,21

49,63 52,29 52,10

0,69 1,11 0,87

1.560,35 76.979,83 1.708.221,39

90.844,71 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

AnHembI
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 31,23 MWh para 
32,83 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,46 MWh para 2,52 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 2.272 
para R$ 2.339;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 60.130 para 
R$ 53.010.

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

-se em 14,93;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 
de 14,78 para 12,70;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) reduziu-se de 1,95 para 1,82;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) variou de 18,35 para 18,24.

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 97,1% para 91,9%;

• 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 32,3% para 44,6%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, elevou-se de 13,0% para 17,3%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 20,2% para 17,3%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores de longevidade e escolaridade e manteve 
estável seu escore 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.

Anhembi RA de Sorocaba estado

6.063 2.389.811 42.673.386

1.363 485.408 8.528.802

3.921 1.604.370 28.659.164

779 300.033 5.485.420

8,23 111,01 171,92

76,88 89,40 96,21

58,68 52,29 52,10

1,81 1,11 0,87

107,46 76.979,83 1.708.221,39

18.047,80 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

ARAçARIguAmA
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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 15,25 MWh para 
16,93 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 2,23 MWh para 2,37 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.624 
para R$ 1.634;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 9.783 para 
R$ 10.831.

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

de 15,10 para 11,73;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
10,85 para 10,83;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) reduziu-se de 1,48 para 1,30;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) variou de 18,87 para 18,23.

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 fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, elevou-se de 30,8% para 53,0%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, elevou-se de 18,8% para 24,3%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 22,9% para 21,4%.

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.

Araçariguama RA de Sorocaba estado

18.694 2.389.811 42.673.386

4.717 485.408 8.528.802

12.366 1.604.370 28.659.164

1.611 300.033 5.485.420

128,75 111,01 171,92

100,00 89,40 96,21

63,03 52,29 52,10

2,37 1,11 0,87

1.388,17 76.979,83 1.708.221,39

76.018,07 32.569,40 40.379,00

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

Em Araçoiaba 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.

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

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

ARAçOIAbA 
DA SeRRA
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4
GRUPO

Riqueza

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

agricultura e nos serviços variou de 9,16 MWh para 9,88 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,09 MWh para 2,07 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de R$ 1.511 
para R$ 1.578;

• O valor adicionado fiscal per capita diminuiu de R$ 6.643 para 
R$ 5.633.

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

de 13,33 para 6,98;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 
de 15,49 para 6,96;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) variou de 1,07 para 1,08;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) diminuiu de 26,79 para 21,84.

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

teve-se em 100,0%;

• 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, reduziu-se de 50,8% para 45,1%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, variou de 19,1% para 19,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 7,2% para 4,8%.

Síntese

Araçoiaba 
da Serra

RA de Sorocaba estado

29.351 2.389.811 42.673.386

6.001 485.408 8.528.802

19.261 1.604.370 28.659.164

4.089 300.033 5.485.420

114,91 111,01 171,92

68,73 89,40 96,21

48,94 52,29 52,10

1,90 1,11 0,87

481,78 76.979,83 1.708.221,39

16.726,16 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

AReIóPOLIS

Na esfera do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores agregados de riqueza e longevidade, em 
oposição à queda do indicador de escolaridade. Relativamente aos indicadores sociais, o escore de longevidade 
alcançou o nível médio do Estado, enquanto o de escolaridade conservou-se acima da média estadual, em 2014.
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3
GRUPO

Riqueza

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 15,97 MWh para 
18,43 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,18 MWh para 2,26 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.588 
para R$ 1.710;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 12.119 para 
R$ 12.672.

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

de 9,80 para 12,11;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se de 
13,77 para 15,14;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) decresceu de 1,41 para 1,21;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) decresceu de 18,30 para 16,74.

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 95,0%;

• 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, decresceu de 58,3% para 51,2%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, reduziu-se de 20,3% para 12,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se de 16,7% para 21,8%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços no indicador de longevidade, manteve estável seu escore 
de riqueza e decresceu o de escolaridade. Tendo em vista os indicadores sociais, o escore de longevidade 
superou a média do Estado, enquanto o de escolaridade ficou abaixo do nível médio estadual, em 2014.

Areiópolis RA de Sorocaba estado

10.662 2.389.811 42.673.386

2.472 485.408 8.528.802

7.154 1.604.370 28.659.164

1.036 300.033 5.485.420

124,31 111,01 171,92

90,59 89,40 96,21

51,68 52,29 52,10

0,20 1,11 0,87

110,16 76.979,83 1.708.221,39

10.352,04 32.569,40 40.379,00

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

Em Avaré, 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.

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

AvARé
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4
GRUPO

Riqueza

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

agricultura e nos serviços variou de 7,31 MWh para 7,49 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,85 MWh para 1,83 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.460 
para R$ 1.676;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 10.108 para 
R$ 20.513.

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

de 13,89 para 19,18;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) cresceu de 
10,34 para 13,62;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) reduziu-se de 1,50 para 1,12;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) variou de 14,28 para 14,65.

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

de 98,3% para 97,7%;

• 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, cresceu de 49,2% 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, variou de 21,6% para 23,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 14,3% para 14,8%.

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

Avaré RA de Sorocaba estado

84.876 2.389.811 42.673.386

16.846 485.408 8.528.802

56.071 1.604.370 28.659.164

11.959 300.033 5.485.420

69,97 111,01 171,92

96,08 89,40 96,21

58,81 52,29 52,10

0,60 1,11 0,87

1.865,61 76.979,83 1.708.221,39

22.111,74 32.569,40 40.379,00

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

Em Bofete, 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.

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

bOFete



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 18,45 MWh para 
19,94 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,42 MWh para 2,52 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 2.266 
para R$ 2.483;

• O valor adicionado fiscal per capita diminuiu de R$ 48.121 para 
R$ 32.448.

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

12,38 para 12,34;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 
de 13,13 para 11,46;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) cresceu de 1,05 para 1,16;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) variou de 17,50 para 17,17.

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 86,8% para 97,4%;

• 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, variou de 36,5% para 37,9%;

• 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 19,6% para 22,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se de 6,9% para 13,5%.

Síntese
O município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, em oposição à queda na 
longevidade. Em termos de indicadores sociais, o escore de longevidade situou-se abaixo do nível médio do 
Estado, e o de escolaridade, similarmente, permaneceu abaixo da média estadual, em 2014.

bofete RA de Sorocaba estado

10.215 2.389.811 42.673.386

2.181 485.408 8.528.802

6.396 1.604.370 28.659.164

1.638 300.033 5.485.420

15,63 111,01 171,92

63,76 89,40 96,21

43,22 52,29 52,10

1,57 1,11 0,87

167,01 76.979,83 1.708.221,39

16.606,27 32.569,40 40.379,00

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

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

O município somou um ponto em seu indicador agregado de longevidade e, como resultado, ficou acima da média 
estadual nesta dimensão, em 2014.

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

bOItuvA



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

na agricultura e nos serviços elevou-se de 15,09 MWh para 
18,14 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,17 MWh para 2,20 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de R$ 2.584 
para R$ 2.685;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 19.679 para 
R$ 18.817.

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

de 9,28 para 7,83;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se de 
13,90 para 16,97;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) reduziu-se de 1,05 para 1,00;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) variou de 14,79 para 14,70.

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

teve-se em 100,0%;

• 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, decresceu de 59,1% para 57,5%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 28,0% para 22,7%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 10,7% para 11,0%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços no indicador de longevidade, manteve estável seu es-
core de riqueza e decresceu o de escolaridade. Quanto aos aos indicadores sociais, o escore de longevidade 
superou a média do Estado, e o de escolaridade manteve-se acima do nível médio estadual, em 2014.

boituva RA de Sorocaba estado

52.177 2.389.811 42.673.386

10.865 485.408 8.528.802

35.546 1.604.370 28.659.164

5.766 300.033 5.485.420

209,59 111,01 171,92

94,07 89,40 96,21

56,84 52,29 52,10

2,01 1,11 0,87

2.494,39 76.979,83 1.708.221,39

48.769,13 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

bOtuCAtu
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 20,98 MWh para 
21,63 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,92 MWh para 2,01 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de R$ 1.317 
para R$ 1.504;

• O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 7.824 para 
R$ 9.852.

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

de 15,38 para 12,09;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 
de 10,23 para 10,83;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) reduziu-se de 1,50 para 1,22;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) reduziu-se de 16,07 para 13,89.

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 97,7% para 97,6%;

• 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, elevou-se de 50,7% para 57,0%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, elevou-se de 15,2% para 18,3%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 17,5% para 13,7%.

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

botucatu RA de Sorocaba estado

133.281 2.389.811 42.673.386

25.776 485.408 8.528.802

88.214 1.604.370 28.659.164

19.291 300.033 5.485.420

89,89 111,01 171,92

96,47 89,40 96,21

51,07 52,29 52,10

1,18 1,11 0,87

3.789,75 76.979,83 1.708.221,39

28.770,63 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

CAPeLA 
DO ALtO
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

na agricultura e nos serviços elevou-se de 9,03 MWh para 
11,31 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,81 MWh para 1,84 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal reduziu-se de R$ 2.486 
para R$ 1.867;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 16.244 
para R$ 17.117.

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

de 12,97 para 11,87;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se de 
14,18 para 15,73;

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

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) elevou-se de 18,05 para 19,93.

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

-se de 94,5% para 100,0%;

• 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, reduziu-se de 45,9% para 41,8%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, reduziu-se de 18,5% para 18,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
elevou-se de 9,2% para 10,1%.

Síntese
Na esfera do IPRS, o município registrou avanços nos indicadores agregados de riqueza e longevidade, em 
oposição à queda do indicador de escolaridade. Tendo em vista os indicadores sociais, o escore de longevidade 
superou a média do Estado, enquanto o de escolaridade situou-se no patamar médio estadual, em 2014.

Capela do Alto RA de Sorocaba estado

18.696 2.389.811 42.673.386

4.154 485.408 8.528.802

12.425 1.604.370 28.659.164

2.117 300.033 5.485.420

110,05 111,01 171,92

84,50 89,40 96,21

60,26 52,29 52,10

1,66 1,11 0,87

244,98 76.979,83 1.708.221,39

13.321,14 32.569,40 40.379,00

Nas edições de 2012 e 2014 do IPRS, Cerqueira César 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).

Em Cerqueira César, o escore de riqueza retraiu-se em um ponto, mantendo o indicador agregado abaixo do 
patamar do Estado, 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.

Capela do Alto perdeu um ponto no indicador agregado de escolaridade, ficando no patamar médio estadual 
nesta dimensão, em 2014.

CeRQueIRA 
CéSAR
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 10,63 MWh para 
10,68 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,18 MWh para 2,27 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de R$ 1.946 
para R$ 2.023;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 20.175 para 
R$ 19.322.

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

de 6,35 para 8,09;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu de 
14,47 para 12,35;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) variou de 1,04 para 1,08;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) variou de 13,74 para 14,24.

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

mentou de 91,7% para 100,0%;

• 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, reduziu-se de 41,0% para 38,7%;

• 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 24,9% para 26,9%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 16,8% para 6,1%.

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

Cerqueira César RA de Sorocaba estado

18.212 2.389.811 42.673.386

3.850 485.408 8.528.802

11.786 1.604.370 28.659.164

2.576 300.033 5.485.420

35,60 111,01 171,92

90,76 89,40 96,21

49,98 52,29 52,10

0,99 1,11 0,87

446,54 76.979,83 1.708.221,39

24.760,94 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

CeRQuILHO
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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 12,67 MWh para 
13,69 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,77 MWh para 1,88 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.650 
para R$ 1.752;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 12.356 para 
R$ 10.796.

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 11,28;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
7,41 para 7,04;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) aumentou de 1,10 para 1,33;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) diminuiu de 19,91 para 17,68.

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 97,8%;

• 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, variou de 71,3% para 72,8%;

• 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 39,4% para 42,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 9,0% para 7,6%.

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.

Cerquilho RA de Sorocaba estado

42.560 2.389.811 42.673.386

7.973 485.408 8.528.802

29.130 1.604.370 28.659.164

5.457 300.033 5.485.420

333,02 111,01 171,92

94,83 89,40 96,21

46,16 52,29 52,10

1,87 1,11 0,87

1.471,02 76.979,83 1.708.221,39

35.210,37 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

CeSáRIO LAnge
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População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

agricultura e nos serviços variou de 6,43 MWh para 6,53 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,93 MWh para 2,04 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de R$ 1.447 
para R$ 1.516;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 8.656 para 
R$ 9.597.

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

de 6,30 para 11,35;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) cresceu de 
14,04 para 17,63;

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

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) variou de 17,88 para 18,00.

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

de 100,0% para 94,0%;

• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, aumentou de 37,6% para 60,2%;

• 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 25,9% para 23,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 17,5% para 17,9%.

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

Cesário Lange RA de Sorocaba estado

16.311 2.389.811 42.673.386

3.270 485.408 8.528.802

10.954 1.604.370 28.659.164

2.087 300.033 5.485.420

85,50 111,01 171,92

67,52 89,40 96,21

58,96 52,29 52,10

1,26 1,11 0,87

272,32 76.979,83 1.708.221,39

16.906,01 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

COnCHAS
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Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

agricultura e nos serviços variou de 7,53 MWh para 8,19 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
aumentou de 1,76 MWh para 1,87 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.290 
para R$ 1.360;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 11.358 
para R$ 12.072.

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

de 12,07 para 10,53;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 
de 6,00 para 2,10;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) reduziu-se de 0,72 para 0,53;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) diminuiu de 14,14 para 11,68.

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 95,6% para 95,4%;

• 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, elevou-se de 42,1% 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, aumentou de 19,7% para 25,1%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 17,0% para 13,2%.

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

Conchas RA de Sorocaba estado

16.628 2.389.811 42.673.386

3.511 485.408 8.528.802

10.516 1.604.370 28.659.164

2.601 300.033 5.485.420

35,68 111,01 171,92

82,88 89,40 96,21

50,27 52,29 52,10

0,54 1,11 0,87

259,83 76.979,83 1.708.221,39

15.710,29 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

guAReí
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

agricultura e nos serviços variou de 7,04 MWh para 7,95 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,79 MWh para 1,83 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.872 
para R$ 2.027;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 12.231 para 
R$ 18.915.

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

de 14,31 para 13,51;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu de 
8,18 para 7,71;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) cresceu de 1,26 para 1,59;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) diminuiu de 18,09 para 16,42.

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 79,2% para 84,0%;

• 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, decresceu de 46,3% para 36,5%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, elevou-se de 17,0% para 22,7%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 14,7% para 15,7%.

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.

guareí RA de Sorocaba estado

15.033 2.389.811 42.673.386

2.498 485.408 8.528.802

10.938 1.604.370 28.659.164

1.597 300.033 5.485.420

26,54 111,01 171,92

57,76 89,40 96,21

50,08 52,29 52,10

0,87 1,11 0,87

194,91 76.979,83 1.708.221,39

13.078,60 32.569,40 40.379,00

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

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

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

Em Guareí, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de escolaridade, seu escore perma-
neceu abaixo da média do Estado, em 2014.

IARAS
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 65,96 MWh para 
71,74 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 3,34 MWh para 3,38 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.584 
para R$ 1.672;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 11.183 para 
R$ 10.635.

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

de 14,21 para 16,25;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
19,14 para 19,36;

• 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 17,72 para 18,46.

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

de 98,8% para 100,0%;

• 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, reduziu-se de 37,0% para 27,8%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 29,0% para 18,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 43,0% para 25,4%.

Síntese
Na esfera do IPRS, o município registrou avanços no indicador de riqueza, manteve estável seu escore de lon-
gevidade e decresceu o de escolaridade. Quanto aos indicadores sociais, o escore de longevidade manteve-se 
acima da média do Estado, e o de escolaridade permaneceu abaixo da média estadual, em 2014.

Iaras RA de Sorocaba estado

6.566 2.389.811 42.673.386

1.219 485.408 8.528.802

4.694 1.604.370 28.659.164

653 300.033 5.485.420

16,36 111,01 171,92

44,50 89,40 96,21

68,82 52,29 52,10

0,89 1,11 0,87

82,96 76.979,83 1.708.221,39

12.748,91 32.569,40 40.379,00

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

Ibiúna acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no indicador 
de riqueza, 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 Iaras, o escore de escolaridade retraiu-se em um ponto, mantendo o indicador agregado abaixo do patamar 
do Estado, no período.

IbIúnA
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 18,43 MWh para 
19,24 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,33 MWh para 2,31 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal decresceu de R$ 2.435 
para R$ 1.889;

• O valor adicionado fiscal per capita reduziu-se de R$ 9.776 para 
R$ 8.183.

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

de 15,84 para 10,15;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 
de 19,32 para 14,60;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) variou de 1,25 para 1,26;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) elevou-se de 15,68 para 17,24.

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 82,2% para 80,6%;

• 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, cresceu de 26,9% para 37,9%;

• 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 18,3% para 24,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 11,3% para 7,1%.

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

Ibiúna RA de Sorocaba estado

73.309 2.389.811 42.673.386

16.255 485.408 8.528.802

47.984 1.604.370 28.659.164

9.070 300.033 5.485.420

69,28 111,01 171,92

35,76 89,40 96,21

56,47 52,29 52,10

0,75 1,11 0,87

1.252,46 76.979,83 1.708.221,39

17.212,58 32.569,40 40.379,00

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

Iperó perdeu pontos em seu escore de riqueza, mantendo o indicador agregado abaixo do patamar médio do 
Estado nesta dimensão, 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 Ibiúna, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito de ter somado pontos 
em seu escore de escolaridade no período.

IPeRó
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Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 13,58 MWh para 
14,17 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,03 MWh para 2,17 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.604 
para R$ 1.714;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 16.629 para 
R$ 16.717.

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

de 13,64 para 11,89;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
12,94 para 13,20;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) variou de 1,24 para 1,23;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) variou de 18,54 para 18,86.

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 86,9% para 87,2%;

• 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 27,1% para 42,6%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 16,5% para 15,4%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 16,9% para 12,4%.

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

Iperó RA de Sorocaba estado

30.835 2.389.811 42.673.386

6.615 485.408 8.528.802

21.283 1.604.370 28.659.164

2.937 300.033 5.485.420

181,08 111,01 171,92

61,71 89,40 96,21

43,92 52,29 52,10

2,26 1,11 0,87

412,40 76.979,83 1.708.221,39

13.677,07 32.569,40 40.379,00

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

Em Itapetininga, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de riqueza, seu escore perma-
neceu 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 Iperó, o indicador agregado manteve-se abaixo do patamar médio estadual, a despeito de ter somado pontos 
em seu escore de escolaridade no período.

ItAPetInIngA
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GRUPO

Riqueza

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 12,24 MWh para 
13,73 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,10 MWh para 2,14 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de R$ 1.463 
para R$ 1.603;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 12.315 para 
R$ 12.705.

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

de 10,29 para 10,98;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 
de 13,62 para 15,70;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) variou de 1,38 para 1,36;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) diminuiu de 15,35 para 13,19.

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 91,2% para 91,1%;

• 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, cresceu de 52,2% 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, elevou-se de 19,5% para 25,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 13,6% para 12,3%.

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanços em todas as dimensões. Considerando os indicadores 
sociais, o escore de longevidade permaneceu abaixo do nível médio estadual, enquanto o de escolaridade 
manteve-se acima da média do Estado, em 2014.

Itapetininga RA de Sorocaba estado

150.668 2.389.811 42.673.386

32.122 485.408 8.528.802

100.099 1.604.370 28.659.164

18.447 300.033 5.485.420

84,16 111,01 171,92

91,29 89,40 96,21

52,43 52,29 52,10

1,10 1,11 0,87

3.443,71 76.979,83 1.708.221,39

23.107,98 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

ItAtIngA



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 36,19 MWh para 
36,89 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 3,22 MWh para 3,26 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de R$ 2.157 
para R$ 2.322;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 24.822 para 
R$ 26.730.

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

de 11,79 para 11,26;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
12,26 para 12,54;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) decresceu de 1,52 para 1,43;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) decresceu de 16,57 para 15,47.

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 96,0% para 84,2%;

• 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, variou de 50,1% para 50,9%;

• 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 23,2% para 22,4%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 19,5% para 18,3%.

Síntese
Na esfera do IPRS, o município registrou avanços no indicador de riqueza, manteve estável seu escore de 
longevidade e decresceu o de escolaridade. Em relação aos indicadores sociais, o escore de longevidade per-
maneceu no nível médio do Estado, enquanto o de escolaridade situou-se abaixo da média estadual, em 2014.

Itatinga RA de Sorocaba estado

19.024 2.389.811 42.673.386

4.628 485.408 8.528.802

12.473 1.604.370 28.659.164

1.923 300.033 5.485.420

19,42 111,01 171,92

92,03 89,40 96,21

47,76 52,29 52,10

1,35 1,11 0,87

202,79 76.979,83 1.708.221,39

10.804,20 32.569,40 40.379,00

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

Itu 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 Itatinga, o indicador agregado de escolaridade situou-se abaixo da média estadual, em consequência da re-
dução do seu escore, em 2014.

Itu
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3
GRUPO

Riqueza

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 12,03 MWh para 
13,51 MWh;

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

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de R$ 1.643 
para R$ 1.777;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 25.926 para 
R$ 22.217.

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

de 9,05 para 13,16;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
9,05 para 8,77;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) elevou-se de 1,27 para 1,49;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) decresceu de 13,41 para 9,26.

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

de 100,0% para 98,2%;

• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, cresceu de 40,7% para 49,6%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, variou de 21,2% para 24,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 13,9% para 13,8%.

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

Itu RA de Sorocaba estado

160.608 2.389.811 42.673.386

32.703 485.408 8.528.802

108.886 1.604.370 28.659.164

19.019 300.033 5.485.420

251,11 111,01 171,92

94,25 89,40 96,21

53,99 52,29 52,10

1,06 1,11 0,87

6.660,94 76.979,83 1.708.221,39

41.912,47 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

jumIRIm
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5
GRUPO

Riqueza

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

agricultura e nos serviços variou de 9,95 MWh para 9,07 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,09 MWh para 2,15 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.548 
para R$ 1.711;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 16.802 para 
R$ 17.377.

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

de 10,52 para 12,17;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) diminuiu de 
19,81 para 16,68;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) diminuiu de 1,41 para 1,23;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) elevou-se de 17,71 para 19,12.

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

de 88,9% para 100,0%;

• 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, decresceu de 67,3% para 60,9%;

• 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, decresceu de 48,6% para 29,9%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
cresceu de 14,9% para 23,5%.

Síntese
No âmbito do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de longevidade e escolaridade decrescentes, 
em oposição ao melhor desempenho na riqueza. Do ponto de vista de indicadores sociais, os escores de 
longevidade e escolaridade permaneceram acima da média do Estado, em 2014.

jurumim RA de Sorocaba estado

3.017 2.389.811 42.673.386

578 485.408 8.528.802

2.065 1.604.370 28.659.164

374 300.033 5.485.420

53,22 111,01 171,92

61,19 89,40 96,21

45,51 52,29 52,10

1,96 1,11 0,87

63,92 76.979,83 1.708.221,39

21.603,43 32.569,40 40.379,00

Laranjal Paulista, 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.

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

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

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

LARAnjAL  
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Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 15,23 MWh para 
15,93 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,39 MWh para 2,45 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de R$ 1.947 
para R$ 2.085;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 21.112 para 
R$ 19.486.

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

de 8,44 para 8,24;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 
de 13,92 para 13,15;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) cresceu de 1,64 para 1,78;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) aumentou de 16,00 para 17,29.

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

de 100,0% para 92,5%;

• 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, decresceu de 51,5% para 44,4%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, elevou-se de 18,0% para 21,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 19,9% para 20,9%.

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

Laranjal Paulista RA de Sorocaba estado

26.307 2.389.811 42.673.386

5.103 485.408 8.528.802

17.199 1.604.370 28.659.164

4.005 300.033 5.485.420

68,50 111,01 171,92

89,97 89,40 96,21

55,60 52,29 52,10

1,06 1,11 0,87

695,44 76.979,83 1.708.221,39

26.714,80 32.569,40 40.379,00

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

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

mAIRInQue
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

na agricultura e nos serviços aumentou de 21,94 MWh para 
27,66 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,75 MWh para 1,74 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.336 
para R$ 1.344;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 10.317 para 
R$ 9.748.

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

de 7,97 para 8,08;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
13,16 para 13,33;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) elevou-se de 1,03 para 1,30;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) reduziu-se de 13,87 para 12,77.

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

teve-se em 100,0%;

• 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, variou de 47,4% para 49,5%;

• 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 23,3% para 24,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 18,1% para 16,0%.

Síntese
No campo do IPRS, o município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, mantendo 
estável seu escore de longevidade. Considerando os indicadores sociais, o escore de longevidade permaneceu 
abaixo do nível médio estadual, enquanto o de escolaridade manteve-se acima da média do Estado, em 2014.

mairinque RA de Sorocaba estado

44.522 2.389.811 42.673.386

9.814 485.408 8.528.802

29.539 1.604.370 28.659.164

5.169 300.033 5.485.420

211,70 111,01 171,92

80,26 89,40 96,21

58,29 52,29 52,10

0,76 1,11 0,87

1.503,79 76.979,83 1.708.221,39

34.033,27 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 23,45 MWh para 
24,79 MWh;

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

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.398 
para R$ 1.660;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 19.382 
para R$ 25.887.

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

de 6,29 para 9,32;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
14,00 para 13,82;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) cresceu de 0,72 para 0,85;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) diminuiu de 19,90 para 16,91.

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

de 100,0% para 90,5%;

• 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, elevou-se de 32,5% para 42,8%;

• 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 22,7% para 22,8%;

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

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

manduri RA de Sorocaba estado

9.220 2.389.811 42.673.386

1.800 485.408 8.528.802

6.000 1.604.370 28.659.164

1.420 300.033 5.485.420

40,25 111,01 171,92

89,18 89,40 96,21

39,25 52,29 52,10

0,64 1,11 0,87

146,37 76.979,83 1.708.221,39

15.977,62 32.569,40 40.379,00

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

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

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

Manduri somou um ponto no indicador agregado de escolaridade, entretanto, seu escore ficou abaixo da média 
estadual nesta dimensão, em 2014.

PARDInHO
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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.

90

I
P
R
S 

Escolaridade

Média Estadual

66 72 77 76
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

Média Estadual

29 32 35 40
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

Média Estadual

32 39 46 48
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

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

na agricultura e nos serviços elevou-se de 17,27 MWh para 
25,44 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,74 MWh para 1,80 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.427 
para R$ 1.620;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 15.153 para 
R$ 23.504.

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

de 8,86 para 9,02;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
11,73 para 11,96;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) decresceu de 1,40 para 1,27;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) elevou-se de 7,66 para 9,39.

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

mentou de 95,9% para 100,0%;

• 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, variou de 34,4% para 34,5%;

• 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 17,3% para 14,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 22,1% para 16,9%.

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

Pardinho RA de Sorocaba estado

5.901 2.389.811 42.673.386

1.363 485.408 8.528.802

3.762 1.604.370 28.659.164

776 300.033 5.485.420

28,11 111,01 171,92

83,22 89,40 96,21

62,82 52,29 52,10

1,44 1,11 0,87

195,70 76.979,83 1.708.221,39

33.643,16 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

PeReIRAS



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

agricultura e nos serviços variou de 6,49 MWh para 7,24 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,76 MWh para 1,82 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de R$ 1.560 
para R$ 1.639;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 8.708 para 
R$ 9.910.

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

de 17,51 para 15,60;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 
de 20,83 para 17,36;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) elevou-se de 1,36 para 1,56;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) variou de 18,42 para 18,31.

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

de 100,0% para 91,7%;

• 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 62,4% para 77,8%;

• 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 18,3% para 21,4%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
aumentou de 15,3% para 18,2%.

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

Pereiras RA de Sorocaba estado

7.858 2.389.811 42.673.386

1.602 485.408 8.528.802

5.088 1.604.370 28.659.164

1.168 300.033 5.485.420

35,20 111,01 171,92

66,79 89,40 96,21

47,48 52,29 52,10

1,37 1,11 0,87

122,35 76.979,83 1.708.221,39

15.783,26 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

agricultura e nos serviços variou de 6,74 MWh para 7,47 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,60 MWh para 1,67 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de R$ 1.438 
para R$ 1.587;

• O valor adicionado fiscal per capita elevou-se de R$ 8.450 para 
R$ 10.140.

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

de 13,16 para 14,93;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
15,47 para 14,83;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) cresceu de 1,33 para 1,60;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) reduziu-se de 16,91 para 14,92.

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 96,0% para 95,3%;

• 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 47,4% para 56,4%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, variou de 22,6% para 23,7%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 7,9% para 5,2%.

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

Piedade RA de Sorocaba estado

52.645 2.389.811 42.673.386

10.719 485.408 8.528.802

34.614 1.604.370 28.659.164

7.312 300.033 5.485.420

70,49 111,01 171,92

46,20 89,40 96,21

51,84 52,29 52,10

0,25 1,11 0,87

940,33 76.979,83 1.708.221,39

17.905,98 32.569,40 40.379,00

Pilar do Sul, 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).

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

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

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

PILAR DO SuL
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Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

Longevidade

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

agricultura e nos serviços variou de 5,16 MWh para 5,45 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,60 MWh para 1,67 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.262 
para R$ 1.554;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 5.457 para 
R$ 7.816.

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

de 8,00 para 11,20;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) manteve-se 
em 14,24;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) reduziu-se de 2,00 para 1,86;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) reduziu-se de 10,66 para 10,05.

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 96,3%;

• 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, variou de 52,3% para 54,7%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, reduziu-se de 24,5% para 24,4%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 7,1% para 6,2%.

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

Pilar do Sul RA de Sorocaba estado

27.151 2.389.811 42.673.386

6.045 485.408 8.528.802

17.564 1.604.370 28.659.164

3.542 300.033 5.485.420

39,86 111,01 171,92

80,55 89,40 96,21

63,22 52,29 52,10

0,72 1,11 0,87

446,98 76.979,83 1.708.221,39

16.581,34 32.569,40 40.379,00

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

Em Porangaba, 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 um ponto no indicador agregado de longevidade, situando-se no patamar médio estadual 
nesta dimensão, em 2014.

Pilar do Sul acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no 
indicador de escolaridade, em 2014.
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2
GRUPO

Riqueza

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 14,72 MWh para 
15,80 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 2,80 MWh para 3,00 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.903 
para R$ 1.981;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 16.725 para 
R$ 16.567.

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

13,66 para 14,25;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) elevou-se de 
12,12 para 16,02;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) decresceu de 1,23 para 1,00;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) variou de 19,36 para 18,99.

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 69,6% para 76,5%;

• 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, reduziu-se de 35,5% 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, cresceu de 16,8% para 26,6%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 16,4% para 15,6%.

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

Porangaba RA de Sorocaba estado

8.738 2.389.811 42.673.386

1.647 485.408 8.528.802

5.528 1.604.370 28.659.164

1.563 300.033 5.485.420

32,89 111,01 171,92

48,28 89,40 96,21

42,42 52,29 52,10

1,26 1,11 0,87

134,47 76.979,83 1.708.221,39

15.583,59 32.569,40 40.379,00

Porto Feliz, 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.

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

PORtO FeLIz
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Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 15,81 MWh para 
18,10 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,13 MWh para 2,22 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.571 
para R$ 1.660;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 14.441 para 
R$ 18.849.

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

de 8,02 para 5,78;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
4,01 para 3,85;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) diminuiu de 1,78 para 0,96;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) decresceu de 23,72 para 19,75.

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

mentou de 95,7% para 100,0%;

• 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, variou de 51,6% para 53,6%;

• 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 24,2% para 26,7%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
cresceu de 10,0% para 11,1%.

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

Porto Feliz RA de Sorocaba estado

50.041 2.389.811 42.673.386

9.888 485.408 8.528.802

33.686 1.604.370 28.659.164

6.467 300.033 5.485.420

89,89 111,01 171,92

85,33 89,40 96,21

52,22 52,29 52,10

0,60 1,11 0,87

1.313,91 76.979,83 1.708.221,39

26.414,03 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

PRAtânIA
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Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

agricultura e nos serviços variou de 9,12 MWh para 9,67 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 1,58 MWh para 1,69 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.662 
para R$ 1.630;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 13.223 para 
R$ 17.848.

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

de 25,64 para 18,87;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
21,66 para 22,30;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) variou de 1,84 para 1,81;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) diminuiu de 14,23 para 12,60.

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

teve-se em 100,0%;

• 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, reduziu-se de 40,8% para 39,1%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, aumentou de 12,2% para 17,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 17,4% para 14,8%.

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.

Pratânia RA de Sorocaba estado

4.813 2.389.811 42.673.386

1.070 485.408 8.528.802

3.238 1.604.370 28.659.164

505 300.033 5.485.420

27,49 111,01 171,92

78,20 89,40 96,21

73,99 52,29 52,10

1,18 1,11 0,87

77,70 76.979,83 1.708.221,39

16.329,89 32.569,40 40.379,00

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

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

QuADRA



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 17,84 MWh para 
19,19 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 2,63 MWh para 2,84 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 2.168 
para R$ 2.239;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 23.682 para 
R$ 25.822.

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

de 10,71 para 11,48;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 
de 9,54 para 12,03;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) elevou-se de 1,16 para 1,33;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) decresceu de 18,06 para 16,71.

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

teve-se em 100,0%;

• 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, cresceu de 44,0% para 48,6%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, cresceu de 24,3% para 34,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 21,4% para 18,1%.

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.

Quadra RA de Sorocaba estado

3.430 2.389.811 42.673.386

695 485.408 8.528.802

2.209 1.604.370 28.659.164

526 300.033 5.485.420

16,68 111,01 171,92

25,71 89,40 96,21

34,99 52,29 52,10

1,51 1,11 0,87

78,20 76.979,83 1.708.221,39

23.144,05 32.569,40 40.379,00

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

Em Salto, 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.

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

SALtO
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Riqueza

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

na agricultura e nos serviços elevou-se de 12,51 MWh para 
15,59 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 aumentou de R$ 2.005 
para R$ 2.117;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 22.639 para 
R$ 21.144.

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

de 14,29 para 17,66;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 
de 11,83 para 14,19;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) decresceu de 1,52 para 1,44;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) variou de 18,94 para 19,86.

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

-se de 93,9% para 96,5%;

• 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, elevou-se de 47,2% para 55,5%;

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

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
reduziu-se de 11,0% para 10,0%.

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 situou-se no nível médio do 
Estado, enquanto o de escolaridade permaneceu acima da média estadual, em 2014.

Salto RA de Sorocaba estado

109.496 2.389.811 42.673.386

21.232 485.408 8.528.802

75.193 1.604.370 28.659.164

13.071 300.033 5.485.420

821,98 111,01 171,92

99,30 89,40 96,21

50,92 52,29 52,10

0,96 1,11 0,87

4.988,00 76.979,83 1.708.221,39

45.989,71 32.569,40 40.379,00

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

Em Salto de Pirapora, 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.

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

SALtO 
De PIRAPORA
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4
GRUPO

Riqueza

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 14,37 MWh para 
16,12 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,12 MWh para 2,20 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 2.056 
para R$ 2.147;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 16.169 para 
R$ 14.033.

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

de 11,66 para 13,62;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) decresceu 
de 13,44 para 10,29;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) cresceu de 1,34 para 1,49;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) diminuiu de 20,23 para 18,83.

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

de 94,9% para 92,1%;

• 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 50,1% para 58,7%;

• 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 24,0% para 25,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 14,0% para 11,0%.

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

Salto de Pirapora RA de Sorocaba estado

41.826 2.389.811 42.673.386

8.842 485.408 8.528.802

27.691 1.604.370 28.659.164

5.293 300.033 5.485.420

149,05 111,01 171,92

78,53 89,40 96,21

52,23 52,29 52,10

1,07 1,11 0,87

1.243,45 76.979,83 1.708.221,39

30.046,71 32.569,40 40.379,00

São Manuel, 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).

Em São Manuel, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de riqueza, seu escore perma-
neceu 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.

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

SãO mAnueL
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3
GRUPO

Riqueza

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

agricultura e nos serviços variou de 5,97 MWh para 6,36 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,74 MWh para 1,82 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.345 
para R$ 1.501;

• O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 7.950 para 
R$ 8.619.

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

de 11,43 para 13,27;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
12,11 para 11,66;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) cresceu de 1,24 para 1,35;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) variou de 20,02 para 19,90.

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

de 94,8% para 96,2%;

• 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, reduziu-se de 49,0% para 41,3%;

• 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 16,0% para 18,5%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 10,1% para 10,3%.

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

São manuel RA de Sorocaba estado

38.830 2.389.811 42.673.386

7.716 485.408 8.528.802

25.713 1.604.370 28.659.164

5.401 300.033 5.485.420

59,67 111,01 171,92

98,20 89,40 96,21

47,38 52,29 52,10

0,33 1,11 0,87

923,43 76.979,83 1.708.221,39

23.858,86 32.569,40 40.379,00

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

Em São Miguel Arcanjo, 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.

São Manuel apresentou redução de um ponto no indicador agregado de escolaridade e, com isso, não atingiu o 
escore médio do Estado, em 2014.

SãO mIgueL 
ARCAnjO
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Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

112

I
P
R
S 

Escolaridade

Média Estadual

38 41 43 43
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

Média Estadual

65 62 63 65
0

20

40

60

80

100

2008 2010 2012 2014

113

I
P
R
S 

RA
 de Sorocaba

Riqueza

Longevidade

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

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 20,97 MWh para 
23,58 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,98 MWh para 3,04 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.809 
para R$ 1.843;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 13.426 para 
R$ 12.139.

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

de 12,68 para 12,04;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 
de 21,70 para 19,92;

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

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) variou de 15,51 para 15,69.

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

de 93,8% para 91,9%;

• 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, variou de 55,2% para 55,8%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, variou de 27,0% para 27,6%;

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

Síntese
No contexto do IPRS, o município registrou avanço no indicador de riqueza, manteve estável seu escore de escola-
ridade 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.

São miguel 
Arcanjo

RA de Sorocaba estado

31.634 2.389.811 42.673.386

7.149 485.408 8.528.802

20.512 1.604.370 28.659.164

3.973 300.033 5.485.420

34,00 111,01 171,92

71,96 89,40 96,21

50,87 52,29 52,10

0,15 1,11 0,87

485,74 76.979,83 1.708.221,39

15.378,29 32.569,40 40.379,00

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

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

Em São Miguel Arcanjo, o indicador agregado de escolaridade registrou estabilidade, mantendo seu escore acima 
da média estadual no período.
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5
GRUPO
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Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

agricultura e nos serviços variou de 8,21 MWh para 8,28 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
cresceu de 1,70 MWh para 1,81 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 1.339 
para R$ 1.455;

• O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$ 9.992 para 
R$ 13.048.

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

15,95 para 15,74;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
24,21 para 23,89;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) reduziu-se de 1,79 para 1,57;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) reduziu-se de 14,31 para 12,88.

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

teve-se em 100,0%;

• 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, elevou-se de 50,2% 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, decresceu de 22,3% para 19,7%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 19,6% para 18,8%.

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

São Roque RA de Sorocaba estado

82.528 2.389.811 42.673.386

15.724 485.408 8.528.802

55.360 1.604.370 28.659.164

11.444 300.033 5.485.420

268,90 111,01 171,92

93,99 89,40 96,21

47,11 52,29 52,10

1,19 1,11 0,87

2.002,96 76.979,83 1.708.221,39

24.559,01 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

SARAPuí



Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 28,86 MWh para 
33,44 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,57 MWh para 2,67 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 2.402 
para R$ 2.537;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 26.025 para 
R$ 26.596.

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

12,36 para 12,21;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
12,40 para 12,97;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) variou de 1,29 para 1,30;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) variou de 17,06 para 16,85.

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

de 90,4% para 87,2%;

• 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, diminuiu de 39,8% para 30,7%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, diminuiu de 20,3% para 20,0%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 15,2% para 14,1%.

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.

Sarapuí RA de Sorocaba estado

9.455 2.389.811 42.673.386

2.082 485.408 8.528.802

6.127 1.604.370 28.659.164

1.246 300.033 5.485.420

26,81 111,01 171,92

76,52 89,40 96,21

46,84 52,29 52,10

1,20 1,11 0,87

111,40 76.979,83 1.708.221,39

11.923,14 32.569,40 40.379,00

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

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

O município reduziu um ponto no seu indicador agregado de longevidade e, com isso, não atingiu o escore médio 
do Estado, em 2014.

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

SOROCAbA
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4
GRUPO

Riqueza

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

na agricultura e nos serviços elevou-se de 4,94 MWh para 
6,46 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 1,63 MWh para 1,66 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.526 
para R$ 1.610;

• O valor adicionado fiscal per capita decresceu de R$ 10.580 
para R$ 6.214.

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

de 15,17 para 12,31;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) cresceu de 
20,03 para 21,74;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) decresceu de 1,51 para 1,18;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) elevou-se de 12,07 para 20,76.

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

de 100,0% para 94,4%;

• A média da proporção de alunos do 5o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, elevou-se de 50,8% para 54,7%;

• 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 22,2% para 24,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 11,2% para 10,8%.

Síntese
O município teve seus indicadores agregados de riqueza e escolaridade crescentes, em oposição à queda na 
longevidade. Em relação aos indicadores sociais, o escore de longevidade situou-se abaixo do nível médio 
do Estado, enquanto o de escolaridade manteve-se acima do nível médio estadual, em 2014.

Sorocaba RA de Sorocaba estado

615.955 2.389.811 42.673.386

119.372 485.408 8.528.802

421.439 1.604.370 28.659.164

75.144 300.033 5.485.420

1.369,40 111,01 171,92

98,98 89,40 96,21

51,82 52,29 52,10

1,26 1,11 0,87

26.908,89 76.979,83 1.708.221,39

44.238,46 32.569,40 40.379,00

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

Em Tapiraí, 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.

Sorocaba acrescentou um ponto nesse escore no período, permanecendo acima do nível médio estadual no indi-
cador de escolaridade, em 2014.
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4
GRUPO

Riqueza

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 12,71 MWh para 
14,07 MWh;

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

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de R$ 1.972 
para R$ 2.112;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 18.239 para 
R$ 16.511.

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

de 12,73 para 11,99;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se 
de 15,17 para 13,82;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) cresceu de 1,50 para 1,61;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) variou de 17,83 para 18,49.

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

de 90,7% para 91,7%;

• 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, cresceu de 35,2% para 42,2%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, variou de 15,7% para 17,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
variou de 5,8% para 6,2%.

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.

tapiraí RA de Sorocaba estado

7.828 2.389.811 42.673.386

1.929 485.408 8.528.802

4.864 1.604.370 28.659.164

1.035 300.033 5.485.420

10,37 111,01 171,92

72,99 89,40 96,21

42,77 52,29 52,10

-0,59 1,11 0,87

118,11 76.979,83 1.708.221,39

14.997,83 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

tAtuí
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3
GRUPO

Riqueza

Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

cio, na agricultura e nos serviços variou de 13,88 MWh para 
14,88 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,24 MWh para 2,32 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal aumentou de R$ 1.661 
para R$ 1.893;

• O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 24.326 
para R$ 26.511.

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

de 14,12 para 13,54;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) aumentou 
de 13,33 para 14,86;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) reduziu-se de 1,36 para 1,32;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) diminuiu de 14,86 para 12,30.

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 96,1%;

• 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, variou de 45,6% para 46,6%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, diminuiu de 19,8% para 19,2%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
diminuiu de 11,9% para 10,0%.

Síntese
No âmbito do IPRS, o município avançou em seu escore de riqueza e manteve estáveis seus indicadores agrega-
dos de longevidade e 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.

tatuí RA de Sorocaba estado

112.459 2.389.811 42.673.386

23.723 485.408 8.528.802

74.424 1.604.370 28.659.164

14.312 300.033 5.485.420

214,83 111,01 171,92

96,18 89,40 96,21

56,12 52,29 52,10

1,20 1,11 0,87

3.348,51 76.979,83 1.708.221,39

30.133,66 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

tIetê
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Longevidade

Indicadores 

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

agricultura e nos serviços variou de 3,75 MWh para 4,03 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
elevou-se de 1,39 MWh para 1,47 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.489 
para R$ 1.691;

• O valor adicionado fiscal per capita aumentou de R$ 2.663 para 
R$ 2.828.

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

de 11,05 para 5,56;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
10,99 para 11,05;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) cresceu de 0,80 para 1,60;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) variou de 26,91 para 26,67.

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

de 100,0% para 92,0%;

• 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, variou de 47,3% para 50,1%;

• 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 27,0% para 23,4%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 11,5% para 10,6%.

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

tietê RA de Sorocaba estado

38.571 2.389.811 42.673.386

7.453 485.408 8.528.802

25.730 1.604.370 28.659.164

5.388 300.033 5.485.420

95,38 111,01 171,92

91,10 89,40 96,21

43,83 52,29 52,10

1,19 1,11 0,87

1.531,64 76.979,83 1.708.221,39

40.181,46 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

tORRe De PeDRA
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População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

na agricultura e nos serviços elevou-se de 15,28 MWh para 
27,00 MWh;

• O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial 
variou de 2,40 MWh para 2,44 MWh;

• O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 2.275 
para R$ 2.304;

• O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 13.687 para 
R$ 13.823.

• Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no 
período 2012-2014:

• A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) variou de 
13,08 para 13,76;

• A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 
13,98 para 14,06;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 
habitantes) decresceu de 1,40 para 1,35;

• A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 
habitantes) reduziu-se de 20,09 para 18,13.

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

teve-se em 100,0%;

• 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, elevou-se de 48,6% para 52,2%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, elevou-se de 12,0% para 18,8%;

• O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio 
decresceu de 15,3% para 12,6%.

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

torre de Pedra RA de Sorocaba estado

2.279 2.389.811 42.673.386

427 485.408 8.528.802

1.432 1.604.370 28.659.164

420 300.033 5.485.420

31,94 111,01 171,92

67,66 89,40 96,21

46,76 52,29 52,10

0,29 1,11 0,87

23,64 76.979,83 1.708.221,39

10.398,59 32.569,40 40.379,00

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

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

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

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

População1 –  2014

Total

População com menos de 15 anos

População em idade potencialmente produtiva (15 a 59 anos)

População com 60 anos ou mais

Densidade demográfica (habitantes/km2) 

Grau de urbanização (%)

Taxa de fecundidade geral2 – 2014

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

Produto Interno Bruto4 – 2013 (em milhões de reais)

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

de 98,9% para 88,3%;

• 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, cresceu de 51,0% para 58,1%;

• A média da proporção de alunos do 9o ano do ensino fundamen-
tal da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas 
de português e matemática, decresceu de 23,8% para 23,3%;

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

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

votorantim RA de Sorocaba estado

113.264 2.389.811 42.673.386

24.142 485.408 8.528.802

76.668 1.604.370 28.659.164

12.454 300.033 5.485.420

615,23 111,01 171,92

96,19 89,40 96,21

51,22 52,29 52,10

1,03 1,11 0,87

2.483,53 76.979,83 1.708.221,39

22.153,84 32.569,40 40.379,00

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




