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Este relatório tem como objetivo elaborar uma análise qualificada sobre os problemas 

e desafios sociodemográficos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e de seus 

municípios. Assim, além das grandes tendências da dinâmica demográfica regional, busca-se 

também evidenciar os seus principais eixos de expansão e crescimento, bem como as 

diferenças municipais existentes, sempre atentos para a existência (ou não) de contiguidades e 

complementaridades socioespaciais.  

Nesta segunda parte do relatório II, serão analisadas as características 

sociodemográficas da população. Assim, este relatório está dividido em quatro partes: a 

primeira parte apresentará o panorama e as características da infraestrutura dos municípios da 

RMC, bem como da cobertura de serviços relacionados à infraestrutura dos domicílios da 

região; a segunda parte analisará a renda dos domicílios e dos seus responsáveis, fazendo uma 

diferenciação entre aqueles com baixa e alta renda; a terceira parte analisará as questões 

relacionadas à educação da população da RMC, considerando tanto o seu nível de instrução, 

quanto indicadores educacionais clássicos como, por exemplo, rendimento e atendimento 

escolar e, por fim, a quarta parte analisará as características do mercado de trabalho da região, 

considerando as taxas de ocupação, desocupação, desemprego e participação da força de 

trabalho, bem como os principais setores de atividade econômica aos quais estão associados 

os empregos na região. 
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Para a construção do presente relatório, foram usadas basicamente duas fontes de 

dados: os censos demográficos organizados pelo IBGE e o censos escolares elaborados pelo 

Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). A seguir, são 

apresentados os indicadores associados a cada uma destas fontes: 

1. Censos demográficos do IBGE de 1991, 2000 e 2010. 

Variáveis/indicadores:  

 Domicílios por condição de ocupação; 

 Domicílios por número de banheiros; 

 Domicílios segundo variáveis do entorno; 

 Domicílios ligados à rede geral de água; 

 Domicílios ligados à rede geral de esgoto; 

 Domicílios com coleta de lixo 

 Renda média per capita do domicílio; 

 Rendimentos do responsável pelo domicílio; 

 Distribuição da população ocupada por setor de atividade econômica; 

 Taxa de participação na força de trabalho; 

 Taxa de ocupação; 

 Taxa de desemprego; 

 Taxa de atendimento escolar; 

 Taxa de analfabetismo; 

  

2. Censos escolares. 

Variáveis/indicadores  

 Taxa de aprovação escolar  

 Distorção idade-série  

 Taxa líquida de escolarização  

 

Destaca-se que os dados censitários coletados foram retirados tanto da amostra quanto 

do universo dos censos de 2000 e 2010. Grande parte dos dados relativos à educação tem 

como fonte, por sua vez, os censos escolares. Contudo, as taxas das variáveis e indicadores 

utilizados aqui foram obtidas mediante o acesso ao sistema de informações da Fundação 

Seade, que foi a responsável pelos cálculos, cujos procedimentos serão explicados ainda nesta 

seção. Neste relatório a unidade básica de análise é o município. Portanto, não há dúvidas 
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sobre as vantagens do uso do censo demográfico para a elaboração deste relatório, uma vez 

que esse tem como referência básica o nível municipal. 

Assim como na primeira parte deste documento (relatório 1; parte 1), visando 

identificar as heterogeneidades existentes entre os municípios na RMC e com intuito de 

simplificar e tornar mais fluida a redação (e, portanto, leitura), usou-se aqui a mesma 

estratégia de agrupar os municípios em seis grandes conjuntos, sendo eles: polo, subpolo, 

grupo I, grupo II, grupo III e grupo IV.  

Deve-se lembrar que a metodologia usada para realizar esta categorização foi descrita 

no produto anterior, sendo que tal exercício permitiu identificar grupos de municípios com 

alguma homogeneidade (menor variabilidade intragrupos) e que, ao mesmo tempo, 

garantissem a maior variabilidade entre eles (maior variabilidade intergrupos). 

Também aqui, sem prejuízo do acesso e divulgação dos dados brutos utilizados
1
, 

buscou-se um balanço entre o uso de tabelas, gráficos e mapas de forma que estes pudessem 

exprimir o mais claramente as possíveis semelhanças, diferenciações e articulações da 

dinâmica sociodemográfica das diversas áreas que compõem o território da RMC.  

Como já dito, para este produto foram usados indicadores de entorno, características 

do domicílio, trabalho, educação e renda. A respeito dos indicadores econômicos (renda), 

com intuito de garantir a comparabilidade entre os censos analisados (2000 e 2010) foi 

indispensável realizar uma compatibilização desta variável. Tal procedimento fez-se 

necessário não apenas devido à necessidade de ajustar os valores de 2000 para preços 

correntes em 2010 mas, sobretudo, em função da forte valorização que o salário mínimo 

experimentou ao longo da década de 2000 e que, portanto, alterou sobremaneira o seu poder 

de compra. Assim, através de uma técnica que permite deflacionar os valores ao longo do 

tempo, chegou-se a um índice de 1,96
2
 que foi aplicado aos dados de renda do ano de 2000, 

de forma a que o rendimento daquele período ficasse comparável ao rendimento do ano de 

2010
3
.  

                                                             
1
 Cumpre ressaltar que todos os dados brutos levantados em nível municipal serão organizados em uma única 

base que ficará disponível posteriormente em um diretório especialmente criado no NEPO para acesso remoto 

em qualquer momento pelos interessados, em especial, a AGEMCAMP, EMPLASA e Municípios.  
2
 Dois métodos distintos foram utilizados para isso. O primeiro método emprega o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor (SNIPC), obtido junto ao IBGE, 

comparando-se julho de 2000 com julho de 2010, meses próximos às datas de referência do período censitário. O 

segundo método acumula os índices mensais de inflação de julho de 2000 a julho de 2010, obtidos também no 

SNIPC. No entanto, ambos resultaram em um deflator similar.  
3
 Levando-se em conta a proximidade deste valor a 2, considerou-se que a renda em 2010 equivaleria ao dobro 

de seu valor equivalente em 2000. Assim, 1 salário mínimo em 2010 corresponderia a 2 salários mínimos em 

2000 em termos de real poder de compra. 
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Ressalta-se que para a análise do rendimento dos residentes na RMC foram utilizados 

dois indicadores: renda per capita domiciliar
4
 e rendimentos do responsável do domicílio

5
, 

ambos derivados dos dados levantados pelo questionário da amostra. Para facilitar a 

interpretação, devido à atualização monetária realizada entre os dois censos, ao invés de usar 

os valores nominais dos rendimentos, utilizou-se duas categorias. A primeira denominou-se 

“baixo rendimento” para os domicílios com renda per capita e responsáveis com até dois 

salários mínimos em 2000 e até um salário mínimo no censo de 2010. Já a segunda,  categoria 

de “alto rendimento”, refere-se aos domicílios com mais de 10 salários mínimos em 2000, e 

mais de cinco salários mínimos em 2010
6
. Para a classificação dos responsáveis pelo 

domicílio com alta renda considerou-se aqueles com mais de 20 salários mínimos no ano de 

2000 e mais de 10 salários mínimos em 2010.  

Quanto aos indicadores de infraestrutura habitacional, relativos ao acesso à rede geral 

de água, à existência de rede geral de esgoto e à coleta de lixo, estes foram usados para 

representar as carências dos domicílios com relação aos serviços públicos. Já a “condição de 

ocupação” do domicílio dá a dimensão das diferentes formas de acesso à habitação na região, 

sugerindo as áreas de maior carência no âmbito habitacional. Quanto às características sobre o 

“entorno dos domicílios”, os aspectos escolhidos foram: falta de identificação de logradouro, 

falta de iluminação pública, inexistência de guia nas calçadas, inexistência de pavimentação e 

presença de esgoto a céu aberto. Tais informações, infelizmente disponíveis apenas no Censo 

Demográfico de 2010, representam uma grande e importante novidade em termos dos dados 

censitários, pois permitem melhor avaliar as condições reais de habitabilidade e cobertura dos 

serviços de infraestrutura urbana. 

Outro indicador utilizado foi o “número de banheiros” que, sabidamente, é muito 

eficaz para se aferir a qualidade construtiva dos domicílios, uma vez que este cômodo é um 

dos que requer, proporcionalmente, maior investimento para sua construção. No caso, a 

existência de domicílios “sem banheiro” indicaria uma condição de precariedade e baixo 

padrão construtivo, ao passo que domicílios com dois ou mais banheiros representariam o 

outro extremo.  

Por fim, com intuito de caracterizar o mercado de trabalho, em particular visando 

conhecer a distribuição das atividades econômicas predominantes na região e nos grupos de 

                                                             
4
 Como no Censo Demográfico de 2010 não é mais possível identificar as famílias conviventes, de forma a 

manter a comparabilidade dos dois censos utilizados, decidiu-se trabalhar com a renda per capita domiciliar.  
5
 Para os indicadores de renda apresentados (no total dos denominadores) não foram incorporados os 

responsáveis pelos domicílios sem rendimentos. 
6
 Essa diferenciação de salários entre os anos é devido ao deflacionamento dos rendimentos. 
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municípios, utilizou-se a informação sobre setor de atividades dos ocupados, disponível nos 

censos demográficos seguindo a classificação nacional de atividades (CNAE). Contudo, 

devido às mudanças e ao aparecimento de novas atividades econômicas entre os dois censos 

demográficos utilizados, foi necessário realizar uma compatibilização das informações das 

duas fontes.  A Tabela 1 descreve os grandes grupos de atividades utilizados neste trabalho, 

bem como a indicação da compatibilização realizada tendo como referência os códigos de 

atividades de cada censo. 

 

Tabela 1: Compatibilização dos códigos de atividades econômicas. 2000 e 2010 

 

 

 

 

 

75011 a 75017 75020 75011 a 75017 75020 11000 13002 10000 11000

75999 75999 14001 14004 13001 a 13002 14001

1101 a 1105 1108 a 1103 1101 a 1113 1115 a 1118 14003

1105 a 1118 1201 a 1206 1201 a 1206 73000 80011 a 80012 73000 80011 a 80012

1208 a 1209 1300 1208 a 1209 1300 80090 80999 80090 80999

1401 a 1402 2001 1401 a 1402 2001 40010 40020 40010 40020

5001 a 5002 5001 a 5002 41000 50020 41000 50020

Atividades mal 

definidas
0 0 55010 55020 55010 55020

50010 50030 50010 50030 55030 55999 55030 55999

50040 50050 50040 50050 60010 60020 60010 60020

53010 53020 53010 53020 60031 a 60032 60040 60031 a 60032 60040

53030 53041 a 53042 53030 53041 a 53042 60092 60999 60091 a 60092 60999

53050 53061 a 53068 53050 53061 a 53068 61000 62000 61000 62000

53070 53080 53070 53080 63010 63021 a 63022 63010 63021 a 63022

53090 53101 a 53102 53101 53111 a 53113 63030 64010 63030 64010

53111 a 53113 53999 53999 64020 65000 64020 65000

Construção 

Civil
45001 a 45005 45999 45001 a 45004 45999 66000 67010 66000 67010

15010 15021 a 15022 15010 15021 a 15022 67020 70001 a70002 67020 70001 a70002

1530 15041 a 15043 1530 15041 a 15043 71010 71020 71010 71020

15050 16000 15050 16000 71030 72010 71030 72010

17001 a 17002 18001 a 18002 17001 a 17002 18001 a 18002 72020 74011 a 74012 72020 74011 a 74012

18999 19011 a 19012 18999 19011 a 19012 74021 a 74022 74030 74021 a 74022 74030

19020 200000 19020 200000 74040 74050 74040 74050

21001 a 21002 22000 21001 a 21002 22000 74060 74090 74060 74090

23020 23400 23020 23400 85011 a 85013 85020 85011 a 85013 85020

24010 24020 24010 24020 85030 85999 85030 85999

24030 24090 24030 24090 90000 91010 90000 91010

25010 25020 25010 25020 91020 91091 a 91092 91020 91091 a 91092 

26010 26091 a 26092 26010 26091 a 26092 92011 a 92015 92020 92011 a 92015 92020

27001 a 27003 28001 a 28002 27001 a 27003 28001 a 28002 92030 92040 92030 92040

29001 a 29002 30000 29001 a 29002 30000 93010 93020 93010 93020

31001 a 31002 32000 31001 32000 93030 93091 a 93092 93030 93091 a 93092

33001 a 33005 34001 a 34003 33001 a 33005 34001 a 34002 95000 99000 95000

35010 35020 35010 35020

35030 35090 35030 35090

36090 37000 36090 37000

Administração 

Pública
Indústria 

Extrativa

Agricultura

Pesquisa 

Desenvolvime

nto e Educação

Serviços 

Comércio

Indústria de 

Transformaçã

o 

Atividades 

econômicas

código Atividades 

econômicas

código

2000 2010 2000 2010
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Cálculos e variáveis 

 

Como ficará claro a partir da leitura desse relatório, com o uso de informações 

retiradas dos censos demográficos foi possível examinar detalhadamente as disparidades 

socioeconômicas e demográficas existentes na Região Metropolitana de Campinas. Contudo, 

antes de adentrar a análise sobre as condições de vida e habitação na RMC, torna-se 

necessário esclarecer alguns procedimentos e definições que foram utilizados no decorrer da 

produção deste relatório, especialmente no que se refere aos cálculos e significados dos 

indicadores utilizados: 

a) Indicadores de atendimento e desempenho escolar: 

 

A Taxa de Analfabetismo (TA) representa o número de pessoas com 15 anos ou mais 

de idade, que declararam nos censos demográficos não saber ler ou escrever, sobre a 

população total residente na mesma faixa etária (𝑃15): 

 

𝑇𝐴 =
𝑃15 𝑞𝑢𝑒 𝑛ã𝑜 𝑠𝑎𝑏𝑒 𝑙𝑒𝑟 𝑛𝑒𝑚 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑣𝑒𝑟

𝑃15
∗ 100 

 (1) 

A Taxa de Atendimento Escolar (TAE) avalia a capacidade do sistema escolar em 

manter as crianças e os adolescentes nas unidades escolares. Assim, ela representa a relação 

de pessoas com idade i,i+n que frequentam escola sobre o total de pessoas na mesma idade: 

 

TAE =
𝑀𝐴𝑇𝑖,𝑖+𝑛

𝑃𝑖,𝑖+𝑛
∗ 100 

(2) 

onde MAT representa os matriculados em unidades escolares com  idade i,i+n e P representa 

a população total no mesmo grupo etário.  

Já a Taxa de Aprovação representa a porcentagem de alunos que preencheram, em 

avaliação final, os requisitos mínimos em aproveitamento e frequência, previstos em 

legislação, em relação ao total de alunos matriculados no fim do ano letivo: 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎çã𝑜 =
𝐴𝑃𝑅𝑂𝑉𝑐

𝑀𝐴𝑇𝑐
∗ 100 

(3) 
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onde APROV representa o número de aprovados em um determinado ciclo “c”. Já MAT 

corresponde ao número de matrículas efetuadas no ciclo “c” no início do mesmo ano letivo 

(AIDAR e OLIVEIRA, 2000)
7
. 

A Distorção Série-Idade representa a proporção de alunos matriculados fora da idade 

correspondente à série. Ou seja, é a relação entre o número de alunos que estão acima da 

idade adequada para cursar determinada série ou ciclo, sobre o total de alunos matriculados 

naquele ciclo ou série. A Fundação Seade considera o aluno que está com dois anos ou mais 

acima da idade adequada para a série ou ciclo defasado, em seus cálculos: 

 

𝐷. 𝑆é𝑟𝑖𝑒 − 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝐴>𝑖,𝑐

𝑀𝐴𝑇𝑐
∗ 100 

(4) 

Onde 𝐴>𝑖,𝑐 representa o número de alunos matriculados em um determinado ciclo com idade 

superior ao ciclo correspondente. Já 𝑀𝐴𝑇𝑐 corresponde ao número de alunos matriculados no 

ciclo. 

A Taxa de Escolarização Líquida (TE) é a relação de pessoas matriculadas em um 

determinado ciclo de um ano letivo e a população na faixa etária correspondente àquele ciclo: 

 

𝑇𝐸 =
𝑀𝐴𝑇𝑐

𝑃𝑖,𝑖+𝑛
∗ 100 

(5) 

Onde 𝑀𝐴𝑇𝑐 corresponde ao número de alunos matriculados no ciclo “c” e P corresponde a 

população com idade i,i+n, que se refere a faixa etária correspondente ao ciclo desta idade.  

 

b) Indicadores de mercado de trabalho: 

 

Taxa de Participação na Força de Trabalho (TPFT): representa o percentual de 

pessoas na força de trabalho
8
 na semana de referência do censo demográfico, em relação às 

pessoas em idade de ativa (PIA):  

                                                             
7
 Para este relatório não foram usadas as séries simples de cada fase escolar, tais como 1ª, 2ª série, etc. Mas 

foram usados os ciclos definidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9.394/1996. 
8
 As pessoas na força de trabalho na semana de referência compreendem as ocupadas e as desocupadas nesse 

período, e com mais de 10 anos de idade. Tal conceito remete ao mesmo conceito de PEA (população 

economicamente ativa). Portanto, as pessoas na força de trabalho correspondem à PEA. O IBGE nos censos 

demográficos define desocupado como a pessoa que na semana de referência do censo não estava ocupada, mas 

estava procurando emprego. 
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𝑇𝑃𝐹𝑇 =
𝑃𝐸𝐴

𝑃𝐼𝐴
∗ 100 

(6) 

Onde  PEA representa as pessoas na força de trabalho, ou seja, aquelas acima de 10 anos de 

idade que, na semana de referência do censo, encontravam-se ocupadas ou procurando 

trabalho.  Já  PIA
9
 corresponde ao total de pessoas em idade de trabalhar (com 10 anos ou 

mais de idade, no caso do censo brasileiro). 

 

Taxa de Ocupação (TO):  percentual de pessoas ocupadas
10

 na semana de referência 

em relação às pessoas na força de trabalho: 

 

𝑇𝑂 =
𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

(7) 

Taxa de Desemprego (TD): total de pessoas que na semana de referência do censo 

estavam desocupadas e procurando emprego em relação às pessoas na força de trabalho: 

 

𝑇𝐷 =
𝐷𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

(8)

                                                             
9
 Comumente, a PIA é definida como a população de 15 a 59 anos de idade, como definimos no relatório 

anterior. Para o cálculo destas taxas, a PIA foi definida como a população acima de 10 anos de idade. Este corte 

foi adotado para ter uma padronização com a PEA no âmbito dos cálculos das taxas.  
10

 O censo define como ocupado o indivíduo que exercia alguma atividade remunerada na semana de referência 

do censo demográfico. 
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a- Condições habitacionais, infraestrutura e condições do entorno 

 

Este tópico analisará a condição de ocupação dos domicílios, e aspectos como a 

presença de iluminação pública, de rede geral de água e de esgoto, entre outros. Os dados 

serão apresentados discriminados por grupos de municípios, em tabelas, e por municípios em 

mapas. Como já dito, as informações a respeito do entorno dos domicílios foram captadas 

somente no censo de 2010, de modo que apenas esta dimensão não será considerada para os 

dois momentos censitários escolhidos. 

Não há dúvidas de que o que se poderia chamar genericamente de condições 

habitacionais é uma dimensão fundamental da qualidade de vida da população, uma vez que 

tem forte influência sobre várias outras dimensões como saúde, o acesso a serviços e a 

mobilidade da população, para citar somente alguns exemplos.  

Os dados aqui considerados mostram que, de modo geral, houve melhora significativa 

na qualidade habitacional da população da RMC entre os anos de 2000 e 2010, melhora esta 

refletida pelo incremento no acesso à rede geral de água e esgoto e também na coleta de lixo. 

Note-se que estes avanços podem ser observados tanto da avaliação agregada pelos grupos de 

municípios, como pelos dados individualizados de cada cidade de região. Esses avanços serão 

detalhados a seguir. 

No que se refere à condição de ocupação dos domicílios (se próprio; alugado ou 

cedido), verifica-se na Tabela 2 que somente o polo teve um acréscimo sutil na porcentagem 

de domicílios próprios, que passaram de 69,7% em 2000 para 73,7% em 2010. Os demais 

grupos de municípios apresentaram tendência inversa, ou seja, leve redução no percentual de 

domicílios próprios. No total da região, no entanto, o peso relativo e as tendências observadas 

no polo se fazem sentir: entre os anos 2000 e 2010, o percentual de domicílios próprios teve 

um ligeiro aumento, de 34,2% para 35,3%. 

Os domicílios declarados como alugados, por sua vez, ganharam pontos percentuais 

em todos os grupos de municípios e da região como um todo. Enquanto o polo apresentou um 

pequeno aumento na porcentagem de domicílios alugados (passaram de 17,7% em 2000 a 

19,9% em 2010), nos grupos de municípios, com exceção do polo e do subpolo, a mesma 

categoria ganhou peso considerável no total de domicílios. Chamam a atenção os grupos I, III 

e IV, nos quais os domicílios cedidos passaram a representar uma média de 6 pontos 

percentuais a mais no total de domicílios, em cada um. Observa-se também o aumento dos 

domicílios alugados, nos grupos III e IV, o que gera estranheza já que, de alguma maneira, 

contradiz o padrão tradicional de ocupação destas áreas, especialmente as periferias mais 
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pobres, baseada no binômio loteamento popular e auto-construção e também nas ocupações 

irregulares. De qualquer forma, este resultado pode revelar novas tendências ou talvez até 

reflita um momento específico do país, como sugere Dota (2015): 

Acredita-se que essa nova dinâmica possa ser resultado da melhoria da 

condição de empregabilidade e renda observadas ao longo da década de 

2000, devido à inserção de recursos que teria criado a condição de alugar. 

Outros fatores podem ter colaborado, como a falta de loteamentos populares 

e um maior rigor nas ações de retomada de posse de áreas ocupadas (DOTA, 

2015, p. 208). 

 

O caso dos domicílios declarados como cedidos segue a mesma tendência dos 

domicílios declarados alugados, com uma modesta diminuição tanto no polo e no subpolo 

como nos demais grupos de municípios, sendo que o Grupo I foi quem apresentou a maior 

redução desta categoria, passando de 15,3% em 2000 para 9,5% em 2010. Os domicílios 

declarados em ‘outra condição’ também apresentaram redução percentual em todos os grupos. 

Os dados que têm como referência o total de domicílios da RMC seguem o mesmo padrão do 

polo, em parte em função do maior peso relativo que este assume: variações módicas em cada 

uma das categorias, sutil aumento nos domicílios próprios e leve decréscimo nas demais 

classes. 

Apesar das pequenas diferenças nos pesos relativos de cada categoria de condição de 

domicílio, é possível notar, ainda na Tabela 2, que o número absoluto de domicílios cresceu 

em todas as categorias, indicando que o mercado imobiliário e de terras esteve em atividade 

durante os anos entre 2000 e 2010, em toda a região metropolitana. O Grupo II é aquele cujo 

número de domicílios mais cresceu na década, 58,2%. Este grupo é formado pelos municípios 

de Indaiatuba e Paulínia que, como já se mostrou no relatório anterior, se apresentaram como 

os principais eixos de expansão da RMC a partir do polo, com altas taxas de crescimento 

populacional e forte participação do saldo migratório neste cenário de incremento da 

população. 

Chama atenção especificamente o caso de Paulínia, que viu o seu número de 

domicílios praticamente dobrar no período analisado, passando de pouco mais de 13.700 

domicílios em 2000 para em torno de 24.200 domicílios em 2010. Neste caso, a mudança de 

sua lei de uso e ocupação do solo urbano que passou a permitir a construção de loteamentos e 

condomínios fechados explica, em grande parte, esse aumento substancial na quantidade de 

domicílios no município.   
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O Grupo I, formado por Holambra, Itatiba, Jaguariúna, Valinhos e Vinhedo, também 

apresentou um relevante acréscimo no total de domicílios entre os anos 2000 e 2010 (47,8%), 

acima do aumento apresentado pelos demais grupos e municípios. Assim como o Grupo II, 

trata-se de outro vetor de expansão da RMC que se consolidou a partir da década de 2000, 

como parte das mudanças significativas no perfil de ocupação do solo da Região 

Metropolitana de Campinas. 

 

Tabela 2: Distribuição percentual dos domicílios por condição de ocupação, segundo grupos 

de municípios. RMC, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

 A Tabela 3 traz as informações a respeito do número de banheiros nos domicílios, 

tanto para o ano 2000 quanto para o ano 2010, a partir das seguintes categorias: banheiro não 

existente, 1 banheiro ou 2 ou mais banheiros. Trata-se de um dado relevante, uma vez que 

para além das condições sanitárias do domicílio, o indicador aponta também para o padrão 

construtivo do mesmo, já que, como dito anteriormente, constitui-se num dos cômodos mais 

onerosos da construção. 

 Os dados referentes ao ano 2000 indicam que o número de domicílios nos quais não 

havia banheiros era já bastante baixo, sendo que o Polo e os grupos III e IV eram aqueles que 

apresentavam as maiores proporções de domicílios sem banheiro (1,2% do total).  A diferença 

entre a proporção de domicílios com 1 banheiro ou com 2 banheiros ou mais se mostra muito 

significativa para a RMC: 69,9%, contra 29,0%, respectivamente. De maneira geral, os grupos 

considerados apresentavam um perfil semelhante ao da região como um todo. Em Campinas, 

foi registrada a maior porcentagem de domicílios com 2 ou mais banheiros (33,3%) em 2000; 

já no Grupo III registrou-se a menor porcentagem de domicílios nesta categoria, 20,3%. 

 Em 2010, a maioria dos domicílios ainda contava com apenas 1 banheiro e o 

percentual de domicílios nos quais não havia banheiro caiu, indicando melhorias na qualidade 

construtiva dos domicílios. O percentual de domicílios com 1 banheiro se reduziu em todos os 

grupos de municípios, diminuindo a diferença com a categoria superior (2 ou mais) em cerca 

de dez pontos percentuais. Nos grupos I e II, que proporcionalmente apresentaram maior 

incremento no número de domicílios, a porcentagem daqueles com 2 ou mais banheiros 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

Polo 69,7 73,5 17,7 19,9 8,1 5,4 4,5 1,2 283.446 348.268

Subpolo 69,8 67,5 21,7 25,9 8,2 6,5 0,3 0,2 52.504 67.640

Grupo I 65,9 65,6 18,4 24,5 15,3 9,5 0,4 0,3 68.351 101.044

Grupo II 67,8 64,8 21,0 26,5 10,8 8,3 0,4 0,3 54.084 85.537

Grupo III 72,0 70,6 15,9 21,1 9,2 6,2 2,9 2,1 115.782 159.144

Grupo IV 69,5 66,1 19,5 25,7 10,6 7,7 0,4 0,4 87.950 113.357

RMC 34,2 35,3 9,0 12,6 5,5 4,0 0,6 0,5 662.117 874.990

TotalCedido Outra condiçãoGrupos de 

Municípios

Próprio Alugado
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atingiu, respectivamente, 42,8% e 43%, valor bem superior se comparado aos 30% registrados 

pelo Grupo III. Assim como outras variáveis aqui analisadas, esta também é um claro 

indicativo das diferenças socioespaciais da população da RMC. Não é demais lembrar 

novamente que a melhoria do indicador em questão reflete o ocorrido nos grupos I e II em 

função do surgimento de novos loteamentos e áreas residenciais voltadas à população de 

maior renda.  

De qualquer maneira, deve-se registrar que mesmo nas áreas de ocupação da 

população de mais baixa renda, houve um aumento no peso relativo dos domicílios com 2 ou 

mais banheiros, o que poderia ser associado tanto ao aumento no poder aquisitivo da 

população geral na década de 2000, por exemplo, em função dos ganhos reais do salário 

mínimo, quanto a uma mudança gradativa do perfil socioeconômico de muitos destes 

municípios como sugerido no estudo de Cunha e Falcão (2017). Aliás, este mesmo estudo 

deixa muito claro que as tendências sugeridas pelos dados agregados em nível municipal não 

refletem necessariamente as desigualdades socioespaciais existentes na região e no interior 

dos municípios. Como se mostra neste estudo, o gradiente cromático deste indicador no 

interior de Campinas, por exemplo, é bem maior daquele observado quando se comparam 

apenas as médias municipais.  

 

Tabela 3: Distribuição percentual dos domicílios por número de banheiros, segundo grupos 

de municípios. RMC, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

 A Tabela 4 reúne os dados acerca da descrição do entorno dos domicílios que, como 

mencionado, existem apenas para o ano de 2010. Mesmo que sem a possibilidade de avaliar a 

evolução ao longo do tempo, estes dados permitem que se observem elementos que não são 

captados pelos dados tradicionais de infraestrutura urbana, como disponibilidade de água, luz 

e esgoto, por exemplo. Na verdade, em algumas questões, estes dados podem fornecer com 

mais propriedade diferenças existentes em termos da presença do poder público na Região 

Metropolitana de Campinas, sobretudo considerando o fato de que, ao menos nas 

Não existe 1 2 ou mais Total Não existe 1 2 ou mais Total

Polo 1,3 65,4 33,3 283.446 0,5 58,8 40,7 348.268

Subpolo 0,5 66,9 32,6 52.504 0,3 57,1 42,6 67.640

Grupo I 0,8 67,1 32,1 68.351 0,6 56,8 42,6 101.044

Grupo II 0,8 69,8 29,3 54.084 0,7 56,6 42,8 85.537

Grupo III 1,2 78,5 20,3 115.782 0,3 69,6 30,1 159.144

Grupo IV 1,1 76,8 22,0 87.950 0,5 67,6 31,9 113.357

RMC 1,1 69,9 29,0 662.117 0,5 61,3 38,2 874.990

Grupos de 

Município

20102000
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estatísticas
11

, a oferta dos serviços básicos (luz, água e lixo, por exemplo) na região está quase 

universalizada. Na verdade, mesmo a avaliação destes dados em nível municipal aponta não 

apenas uma situação bem favorável, como também para a pouca diferenciação entre as 

cidades da RMC
12

. No entanto, alguns casos merecem ser destacados.  

Por exemplo, a identificação do logradouro é um indicador que pode ser associado ao 

exercício da cidadania da população, uma vez que é utilizado na comprovação de residência, 

fundamental em muitos aspectos cotidianos e exigida em diversos trâmites burocráticos, como 

na requisição de documentos ou mesmo de crédito. Além disso, a identificação do logradouro 

permite que a população tenha acesso ao serviço eficiente e confiável de correios.  Nota-se 

que o Grupo III foi aquele que apresentou a menor porcentagem de logradouros identificados, 

69,6%, valor que apresenta forte contraste quando comparado com o Grupo I, 92%.  A 

diferença de mais de 20 pontos percentuais entre os dois grupos apenas corrobora o observado 

nas outras características analisadas até aqui, reforçando o fato de que o processo de 

urbanização dos municípios do Grupo III caracterizou-se pela predominância de população de 

mais baixa renda e, o que é pior, com clara ausência da intervenção do poder público nas 

décadas anteriores. Pode-se dizer que o mesmo não parece ter ocorrido nos grupos I e II.   

Também é relevante notar que a identificação do logradouro é um indicador que 

sugere diferenças no tipo de ocupação do solo, a saber, se loteado legalmente ou se se tratam 

de ocupações urbanas, comuns no Grupo III e até mesmo no polo regional. Sabe-se que as 

ocupações realizadas em terrenos privados ou públicos, sem a anuência do poder público e a 

devida regulamentação fundiária, dão margem à precarização ainda maior das condições de 

habitabilidade e de serviços sociais, uma vez que, formalmente, o estado não pode atuar 

nestas áreas. 

No caso do Grupo IV, para além da questão da formalização das ocupações urbanas, 

observa-se que alguns municípios resguardam características de ocupação do tipo rural, o que, 

igualmente, explica as proporções mais baixas de identificação do logradouro, 72,7%. Um 

                                                             
11

 Na verdade, os dados tradicionais sobre infraestrutura do domicílio nem sempre revelam a realidade do serviço 

existente, já que sua presença no domicílio não implica, necessariamente, que estes sejam adequados, sobretudo 

com relação à qualidade e frequência. Dados nesse sentido podem ser consultados no Sumário de Dados da RM 

de Campinas, que compila informações de uma pesquisa que, entre outros aspectos, levanta elementos sobre 

estas questões não consideradas pelo censo. 

(ver: http://www.nepo.unicamp.br/vulnerabilidade/sumario/sumario_final_RMC/index.html) 

 
12

 Novamente se chama a atenção para a limitação da análise das “médias” municipais. Como se mostra em 

Cunha e Falcão (2017), numa escala espacial menor, as diferenças espaciais são muito mais evidentes e 

significativas.  

http://www.nepo.unicamp.br/vulnerabilidade/sumario/sumario_final_RMC/index.html
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caso mais eloquente para o quesito em questão é o do município de Engenheiro Coelho, onde 

apenas 18,9% dos domicílios se localizavam em logradouros com identificação.  

Quanto à presença de iluminação pública, todos os grupos apresentaram uma 

porcentagem semelhante, entre 97% e 99%, ou seja, assim como ocorre nos caso da 

iluminação dentro dos domicílios, há na região e em todos os municípios uma cobertura quase 

total. Nenhum caso se destaca, pois as diferenças são mínimas. O valor mais baixo, mais uma 

vez, foi registrado no Grupo III, mas muito semelhante às demais cifras. 

A respeito da pavimentação das vias, o subpolo apresentou a maior porcentagem de 

domicílios localizados em ruas pavimentadas, 98,6%; o polo, por sua vez, mostrou a menor 

porcentagem, de 90,1%. O Grupo III, em especial Hortolândia (86,28%) teve valor 

semelhante ao de Campinas, Polo, em ambos os casos justificado pelo grande número de 

ocupações irregulares nestas cidades. Mesmo frente a estas diferenças, deve-se reconhecer 

que neste particular a região já mostra boas condições, uma vez que mais de 93% de seus 

domicílios se encontrava, em 2010, em ruas pavimentadas. No tocante às calçadas, o quadro é 

bem semelhante ao da pavimentação das vias: a maior parte dos domicílios da RMC tinha 

calçada em 2010, sendo que a maior porcentagem registrou-se no subpolo (95,4%) e a menor 

no polo e no Grupo III (respectivamente, 87,6% e 87,8%). 

 A presença de esgoto a céu aberto foi o quesito no qual os grupos de municípios 

apresentaram as maiores diferenças percentuais. De fato, enquanto que no Grupo I, apenas 

0,2% do total de domicílios se localizavam em áreas com esta característica, no Grupo III, 

estes domicílios somavam pouco mais de 20% do total. Mesmo no polo, este valor ainda 

atingiu uma cifra significativa (5,3%) já que, sabidamente, Campinas ainda apresenta algumas 

zonas com precariedades importantes, em particular em sua porção sul e sudoeste (CUNHA e 

FALCÃO, 2017). Na verdade, o comportamento dessa variável reflete as diferenças intra-

regionais significativas ainda existentes na RMC já que, mais que qualquer outra, reflete a 

ausência ou omissão do poder público para garantir a qualidade de vida da população
13

·.  

 

 

 

                                                             
13

 Deve-se reconhecer que, muito provavelmente, parte importante desta precariedade se deva ao crescimento da 

cidade “informal” baseado, em boa medida, nos assentamentos irregulares ou ocupações. No entanto, não se 

pode aceitar que estes cidadãos e cidadãs sejam ignorados pelo poder público.    
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Tabela 4: Porcentagem de domicílios dos municípios segundo variáveis de entorno dos 

domicílios (identificação de logradouro, guia nas calçadas e pavimentação, iluminação e 

esgoto a céu aberto) e grupos de municípios. RMC, 2010
14

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

 A Tabela 5 traz o percentual de domicílios ligados ou não à rede geral de água, em 

2000 e 2010. Entre os dois anos, toda a região registrou um aumento da cobertura da rede, 

sendo que o maior aumento ocorreu no polo, que passou atender mais de 98,1% do total de 

domicílios. No ano 2000, Americana (o único subpolo regional) era quem apresentava a 

maior cobertura da rede geral de água, atingindo 97,6% do total de domicílios; em 2010, 

Campinas assume a dianteira, muito embora os valores alcançados por ambos possam ser 

considerados como indicativos da universalização do serviço. Nos demais grupos, a cobertura 

da rede geral de água também era elevada nos dois anos, não obstante se possa destacar o 

Grupo I, no qual ainda em 2010 havia um percentual próximo a 10% de domicílios sem o 

serviço.  

 Nos mapas 1 e 2, é possível notar que os municípios com menor cobertura da rede 

geral de água se encontram nos grupos I e IV.  Em ambos os anos, o município que aparece 

com a menor cobertura da rede de água é Holambra, situação para a qual é possível levantar a 

hipótese de que estes domicílios contem com poços artesianos, já que o município é 

caracterizado por intensa atividade rural. 

Os mapas indicam, também, uma melhoria geral no acesso a água tratada em todos os 

municípios que compõem a RMC, entre os anos de 2000 e 2010, o que mostra que, 

certamente, este não é um problema vigente na região, muito embora, com os problemas com 

relação à redução dos níveis das represas e redução da vazão dos rios da região nos últimos 

anos, a questão da água se coloca em outro patamar. Tal situação tende a colocar em xeque os 

avanços obtidos na universalização do acesso que, como mostrou a pesquisa de 2007 

realizada pelo NEPO
15

, não garante a oferta equitativa para todas as zonas da região.   

                                                             
14

 Estes dados só foram captados a partir do Censo Demográfico de 2010. 
15

Ver: http://www.nepo.unicamp.br/vulnerabilidade/sumario/sumario_final_RMC/index.html 

Existe Não existe Existe Não existe Existe Não existe Existe Não existe Existe Não existe

Polo 89,1 10,9 98,1 1,9 90,1 9,9 87,6 12,4 5,3 94,7 325.907

Subpolo 80,3 19,7 99,8 0,2 98,6 1,4 95,4 4,6 0,7 99,3 67.208

Grupo I 92,0 8,0 98,7 1,3 97,2 2,8 88,2 11,8 0,2 99,8 84.416

Grupo II 82,3 17,7 98,7 1,3 96,3 3,7 88,4 11,6 0,8 99,2 84.221

Grupo III 69,6 30,4 97,3 2,7 90,8 9,2 87,8 12,2 20,1 79,9 152.879

Grupo IV 72,7 27,3 98,8 1,2 96,8 3,2 93,4 6,6 2,5 97,5 104.605

RMC 82,2 17,8 98,3 1,7 93,1 6,9 89,1 10,9 6,3 93,7 819.236

Total de 

domicílios

Grupos de 

Municípios

Características do entorno

Identificação do 

logradouro
Iluminação pública Pavimentação Calçada Esgoto a céu aberto

http://www.nepo.unicamp.br/vulnerabilidade/sumario/sumario_final_RMC/index.html
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Tabela 5: Percentual de domicílios não ligados à rede geral de água, por grupos de 

municípios. RMC, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

Mapas 1 e 2: Percentual de domicílios não ligados à rede geral de água, por municípios. 

RMC, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (retirado de CUNHA e FALCÃO, 2017). 

 

A Tabela 6 traz os dados referentes à existência nos domicílios de rede geral de esgoto 

nos anos 2000 e 2010. Como seria de se esperar, os dados corroboram as análises anteriores 

sobre as desigualdades no acesso a saneamento e serviços públicos e, portanto, as diferenças 

nas condições habitacionais da população dentro da RMC. Em 2000, 79,9% dos domicílios da 

RMC tinham acesso à rede geral de esgoto. Neste mesmo ano, Americana apresentou a maior 

cobertura (93,7% do total dos domicílios), sendo que nos demais grupos o percentual se 

mantinha próximo dos 80%, com exceção do Grupo III, onde menos da metade dos 

domicílios estavam ligados à rede (49,7%), valor bem abaixo do apresentado pelas outras 

áreas da RMC; poder-se-ia destacar neste grupo os municípios de Hortolândia, onde somente 

1,9% dos domicílios se encontravam ligados à rede geral de esgoto em 2000, bem como 

Monte Mor, cuja porcentagem era de  41%. 
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Deve-se destacar que, em 2010, todos os grupos apresentaram melhorias no alcance da 

rede geral de esgoto. Americana continuava sendo o município com melhor indicador (98%), 

seguido de Campinas e dos municípios do Grupo I, onde pouco menos de 90% dos domicílios 

encontravam-se ligados à rede geral de esgoto.  

Já o Grupo III é aquele no qual se registraram os maiores avanços nesta dimensão: se 

na década anterior o grupo não chegava a atender metade de seus domicílios com rede de 

esgoto, em 2010 este proporção eleva-se de forma significativa, passando para mais de 70%. 

Ainda assim, trata-se do patamar mais baixo de toda a região, evidenciando-se mais uma vez 

o contraste no padrão de qualidade de vida entre as áreas que compõem a RMC. Os mapas 3 e 

4 permitem que o acesso à rede geral de esgoto seja analisado com maior detalhamento. 

 

Tabela 6: Percentual de domicílios não ligados à rede geral de esgoto, por grupos de 

municípios. RMC, 2000 e 2010. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

 Em suma, pode-se dizer que, em 2000, a maior parte dos municípios que compõem a 

RMC já tinha uma boa cobertura da rede geral de esgoto. No entanto, naquele momento ainda 

mereciam atenção especial Hortolândia, Monte Mor, Engenheiro Coelho, Holambra, Santo 

Antônio de Posse e Morungaba, já que em todos eles havia uma defasagem de 30% a 40% na 

oferta deste serviço essencial. Em menor medida, Sumaré e Itatiba também se diferenciavam, 

com uma lacuna de 20% a 30% na cobertura. Em 2010, há significativa melhora em todos os 

municípios, especialmente Hortolândia (que passa de 1,9% domicílios ligados à rede de 

esgoto em 2000 a 36,9% em 2010) e Santo Antônio de Posse (de 16,3% em 2000 a 55,9% em 

2010). 

  

 

 

 

 

 

Existe Não existe Total Existe Não existe Total

Polo 85,3 14,7 283.446 86,2 13,8 348.268

Subpolo 93,7 6,3 52.504 98,0 2,0 67.640

Grupo I 79,7 20,3 68.351 84,8 15,2 101.044

Grupo II 89,0 11,0 54.084 92,4 7,6 85.537

Grupo III 49,7 50,3 115.782 70,1 29,9 159.144

Grupo IV 88,4 11,6 87.950 91,3 8,7 113.357

RMC 79,9 20,1 662.117 85,3 14,7 874.990

2010Grupos de 

Municípios

2000
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Mapas 3 e 4: Percentual de domicílios não ligados à rede geral de esgoto, por municípios. 

RMC, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (retirado de CUNHA e FALCÃO, 2017). 

 

 Por fim, a Tabela 7 traz a informação sobre a existência ou não de coleta de lixo no 

domicílio para os dois anos censitários considerados. Como se percebe, em todos os grupos, 

no ano de 2000, a coleta de lixo já era realizada em mais que 96% dos domicílios, ou seja, o 

alcance já era bem extenso, havendo poucas diferenças entre as áreas. Novamente, Americana 

se destaca com o maior percentual de domicílios cobertos pelo serviço (99,6%). 

Em 2010, todos os grupos já registraram mais de 99% de alcance da coleta de lixo, 

sendo este indicador um dos mais homogêneos dentre os analisados. Cabe ressaltar que, assim 

como ocorre no caso de outros serviços, um olhar mais qualitativo para este tipo de 

informação mostra que há diferença na frequência e forma como o lixo é coletado nos 

diferentes bairros de cada município
16

. 

  

Tabela 7: Percentual de domicílios sem coleta de lixo, por grupos de municípios. RMC, 2000 

e 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (retirado de CUNHA e FALCÃO, 2017). 
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 Ver: http://www.nepo.unicamp.br/vulnerabilidade/sumario/sumario_final_RMC/index.html 

Existe Não existe Total Existe Não existe Total

Polo 98,3 1,7 283.446 99,6 0,4 348.268

Subpolo 99,6 0,4 52.504 99,9 0,1 67.640

Grupo I 96,4 3,6 68.351 99,4 0,6 101.044

Grupo II 97,9 2,1 54.084 99,3 0,7 85.537

Grupo III 98,4 1,6 115.782 99,4 0,6 159.144

Grupo IV 96,3 3,7 87.950 99,1 0,9 113.357

RMC 97,9 2,1 662.117 99,4 0,6 874.990

Grupos de 

Municípios

2000 2010

http://www.nepo.unicamp.br/vulnerabilidade/sumario/sumario_final_RMC/index.html
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 A observação dos mapas 5 e 6 ilustra, para os municípios da região, a melhoria 

descrita anteriormente. Como se nota, entre 2000 e 2010, diminui o intervalo de domicílios 

nos quais não há coleta de lixo, sendo que somente Artur Nogueira, Morungaba, Engenheiro 

Coelho, Santo Antônio de Posse, Holambra e Monte Mor registravam mais de 1% de 

domicílios sem coleta de lixo, muito embora em nenhum deles este valor ultrapassasse 5% do 

total de domicílios. 

 

Mapas 5 e 6: Percentual de domicílios sem coleta de lixo, por municípios. RMC, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (retirado de CUNHA e FALCÃO, 2017). 
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b- Renda 

 A análise dos indicadores de renda
17

 para o estudo das condições socioeconômicas da 

população regional se mostra de grande importância para o presente diagnóstico, tendo em 

vista que a renda sintetiza, em grande medida, as possibilidades que os indivíduos e suas 

famílias possuem de acessar as oportunidades metropolitanas. Dessa forma, a utilização de 

alguns serviços de utilidade pública (como, por exemplo, o transporte coletivo), a localização 

da moradia, e até mesmo o acesso ao mercado de trabalho (por exemplo, possibilidades de se 

deslocar para procurar um emprego), encontram-se associados à renda dos indivíduos
18

.     

 A espacialização dos indicadores de renda, por sua vez, possibilita verificar as 

clivagens sociais na alocação da população nas diferentes partes do território da RMC. A 

partir desta variável, consegue-se também delinear os padrões de segregação socioespacial 

vigentes na região, haja vista a forte correlação entre estes dois aspectos da realidade social de 

nossas cidades; não está demais dizer que, por isso mesmo, a renda também associa-se  às 

condições de acesso aos serviços públicos de infraestrutura urbana, transporte, saúde, 

educação, etc.      

 Os dados do Gráfico 1 mostram uma grande redução no número de domicílios com 

baixa renda per capita mensal média
19

 em todos os grupos de municípios, o que, de fato, 

indica uma melhora no rendimento das famílias. Na média regional, a proporção de 

                                                             
17

 Entre os indicadores de renda a serem considerados para a realização da presente análise, são utilizados: a 

renda per capita domiciliar e os rendimentos dos responsáveis pelo domicílio. O primeiro, segundo Barros, 

Foguel e Ulyssea (2006)  incorpora uma dimensão de natureza demográfica ao indicador de renda, já que o tipo 

de arranjo domiciliar terá influência sobre as diferentes fontes e a distribuição de rendimentos entre os membros 

do domicílio. Logo, o mesmo rendimento total para domicílios com mais ou menos membros não ativos, terão 

valores e significados diferentes quando considerados os seus valores per capita. Por isso, mostra-se um 

indicador mais robusto para se analisar as condições socioeconômica de diferentes áreas. Deve-se ter cuidado, 

todavia, com a “falácia demográfica” que é comumente relacionada ao indicador, a partir da qual se aponta uma 

suposta correlação entre a redução do tamanho dos arranjos domiciliares e a diminuição do nível de pobreza, 

ocorrida no país na última década. Em verdade, de acordo com estudo supracitado, a contribuição do referido 

processo demográfico foi ínfima (em torno de 5%) no sentido de explicar o declínio da pobreza ocorrido no 

período. Com relação ao segundo indicador (rendimentos dos responsáveis pelos domicílios), verifica-se que 

pelo fato de se restringir aos responsáveis pelo domicílio, assim como ocorre com outros indicadores 

socioeconômicos (escolaridade, por exemplo), teria os efeitos de composição da estrutura etária do domicílio e 

da população mitigados, refletindo diretamente as condições socioeconômicas dos indivíduos, além de viabilizar 

comparações entre populações diferentes entre si.  
18

 Considera-se, todavia, que as condições socioeconômicas da população não se encontram somente restritas à 

renda, conforme comumente se sugere através da construção de linhas de pobreza monetárias.  Em áreas pobres, 

como as periferias metropolitanas, as rendas não monetárias são muito comuns. Outras dimensões não apenas 

materiais igualmente devem ser consideradas, tais como educação, saneamento básico, saúde, integração cultural 

e social, etc. Ressalta-se que, no presente diagnóstico, os cortes nos indicadores de renda não representam linhas 

de pobreza, mas apenas categorias analíticas criadas no sentido de facilitar sua leitura.  
19

 Deve-se lembrar que, como explicitado nas notas metodológicas, “baixo rendimento” corresponde aos 

domicílios com renda per capita com até dois salários mínimos em 2000 e até um salário mínimo em 2010; já a 

categoria “alto rendimento” refere-se aos domicílios com mais de 10 salários mínimos em 2000, e mais de cinco 

salários mínimos em 2010. 
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domicílios com baixo rendimento per capita na região diminuiu de 48,8%, em 2000, para 

29,7%, em 2010. Não se pode deixar de ressaltar que, no período em questão, empreendeu-se 

no Brasil uma política de valorização do salário mínimo, o que explica em grande parte a 

grande redução do indicador entre os dois anos considerados.  

 Entre os grupos de municípios é possível verificar importantes diferenciais com 

relação à concentração da pobreza, tendo em vista que, enquanto Campinas, como polo 

regional, detinha pouco menos de 40% de seus domicílios com baixa renda per capita, menor 

valor registrado na região, o Grupo III apresentava 62,4% de seus domicílios nessa condição 

em 2000. Em 2010, embora os diferenciais entre os grupos de municípios ainda fossem bem 

marcados, verifica-se que a distância entre os maiores valores e os menores diminuiu. Isso 

porque, se Americana (o subpolo regional) apresentava 24,4% de seus domicílios com baixa 

renda per capita, o Grupo III, ainda detentor da maior concentração de pobreza da RMC, 

registrava 39,6%. 

 

Gráfico 1: Percentual de domicílios com baixa renda per capita, por grupos de municípios. 

RMC, 2000 e 2010
20

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

 A espacialização do indicador analisado (mapas 7 e 8), possibilita visualizar, em 2000, 

um vetor de municípios com maior concentração de domicílios com baixa renda per capita 

que se estende ao longo do sudoeste da região, destacando-se Hortolândia, Sumaré e Monte-

Mor, os quais, não por acaso, são os principais municípios que constituem o Grupo III. 
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 Para 2000 foi usada a categoria “até 2 salários mínimos” e, para 2010, “até 1 salário mínimo”, por conta do 

aumento do salário mínimo durante o período. Dados por municípios na Tabela 7 do Anexo. 



3. Análise e diagnóstico sociodemográfico: Renda 

27 
 

Embora os dados analisados em nível municipal não permitam uma clara visualização das 

contiguidades socioespaciais existentes na região, pode-se afirmar com base em outros 

estudos (ver CUNHA, 2004; CUNHA e FALCÃO, 2017) que estas são muito claras e já se 

delineiam no interior do próprio polo regional, o município de Campinas.   

 Em linhas gerais, ambos os mapas apresentados revelam um padrão de estruturação 

metropolitana centro-periférico, já que boa parte da pobreza regional está situada na periferia 

geográfica da RMC. No entanto, em 2010, observa-se, conforme já enunciado através da 

análise do indicador por grupos de municípios, uma tendência de convergência entre os 

municípios. De fato, mesmo aquelas municipalidades localizadas nas periferias 

metropolitanas apresentaram melhoras substanciais de seus valores em 2010.  

 

Mapas 7 e 8: Percentual de domicílios com baixa renda per capita, por municípios. RMC, 

2000 e 2010
21

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (retirado de CUNHA e FALCÃO, 2017). 

 

 No que se refere aos domicílios com alta renda per capita (Gráfico 2), constata-se um 

aumento do peso relativo dos domicílios em tal condição para a região como um todo, 

passando de 7,3%, em 2000, para 10,6%, em 2010. O mesmo pode-se observar com relação 

aos grupos de municípios, muito embora se verifique a manutenção de importantes 

diferenciais entre eles. Desse modo, em 2010, enquanto o polo regional registrava 15,8% de 

seus domicílios com renda per capita superior a 5 salários mínimos, o Grupo III somava 

apenas 3,6% nesta condição.  
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 Para 2000 foi usada a categoria “até 2 salários mínimos” e, para 2010, “até 1 salário mínimo”, por conta do 

aumento do salário mínimo durante o período. 
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Gráfico 2: Percentual de domicílios com alta renda per capita, por grupos de municípios. 

RMC, 2000 e 2010
22

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

 Através da leitura dos mapas 9 e 10, percebe-se que o padrão da desigualdade 

socioespacial na RMC quase não se alterou durante os dez anos considerados. Observa-se 

claramente uma contiguidade espacial dos municípios que detinham maior concentração de 

domicílios com alta renda per capita, que se estende desde as cidades mais ao sul da região, 

como Indaiatuba, Vinhedo e Valinhos, passando pelo polo representado por Campinas, 

chegando a Jaguariúna e Holambra, mais ao norte da metrópole campineira.  

 Paulínia igualmente merece destaque na presente análise, visto que mudou sua lei de 

uso e ocupação do solo no período, fazendo com que o perfil socioeconômico da ocupação em 

seu território se alterasse significativamente. Dessa maneira, verificou-se que, se em 2000 os 

domicílios com alta renda per capita eram representativos de apenas 4% do total de 

domicílios, em 2010 os mesmos já representavam 10,7%.   
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 Para 2000 foi usada a categoria “mais de 10 salários mínimos” e,  para 2010, “mais de 5 salários mínimos”, 

por conta do aumento do salário mínimo durante o período. Dados por municípios na Tabela 7 do Anexo. 
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Mapas 9 e 10: Percentual de domicílios com alta renda per capita, por municípios. RMC, 

2000 e 2010
23

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (retirado de CUNHA e FALCÃO, 2017). 

 

 Assim como observado para o rendimento domiciliar per capita, há uma diminuição 

na proporção de responsáveis pelo domicílio com baixo rendimento (Gráfico 3) em todos os 

municípios da região metropolitana, o que fez com que a média da RMC caísse de 19% 

(2000) para 12% (2010). No caso específico do presente indicador, quem aparece com maior 

proporção de responsáveis nessa condição é o Grupo IV, com 24,3%, situação que permanece 

em 2010, apesar da substancial redução (14,8%). Ademais, observa-se que se em 2000 o Polo 

era quem detinha a menor proporção de responsáveis pelo domicílio com baixa renda, em 

2010, esta posição passa a ser ocupada pelo Grupo I, resultado este, aliás, esperado e que 

reflete o processo de “elitização” pelo qual vêm passando estes municípios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 Para 2000 foi usada a categoria “mais de 10 salários mínimos” e, para 2010, “mais de 5 salários mínimos”, por 

conta do aumento do salário mínimo durante o período. 
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Gráfico 3: Percentual de domicílios com responsáveis com baixo rendimento, por grupos de 

municípios. RMC, 2000 e 2010
24

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

 Em linhas gerais, a distribuição espacial dos domicílios com responsáveis com baixo 

rendimento apresentada pelos mapas 11 e 12, é correlata àquela observada para os domicílios 

com baixa renda per capita, tendo em vista que os municípios periféricos geograficamente 

apresentaram os maiores valores para o indicador em questão. Deve-se ressaltar, todavia, que, 

no presente caso, os municípios que possuem maior proporção de domicílios com 

responsáveis com baixo rendimento são aqueles mais distantes, que resguardam algumas 

características de ocupação rural, e que são menos articulados com o polo metropolitano, 

conformando o Grupo IV. 

 Entre 2000 e 2010, igualmente observou-se certa convergência entre os municípios, 

com aproximação da distância entre os maiores e menores valores para o indicador 

considerado. Entretanto, apesar dos níveis mais reduzidos de domicílios com responsáveis 

com baixo rendimento, ficaram ainda marcadas as desigualdades socioespaciais entre o centro 

e as periferias metropolitanas.   
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 Por conta do aumento do salário mínimo durante o período, no caso dos responsáveis com baixo rendimento, 

para 2000 foi usada a categoria “até 2 salários mínimos” e, para 2010, “até 1 salário mínimo”. Dados por 

municípios na Tabela 8 do Anexo. 
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Mapas 11 e 12: Percentual de domicílios com responsáveis com baixo rendimento, por 

municípios. RMC, 2000 e 2010
25

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (retirado de CUNHA e FALCÃO, 2017). 

 

 Considerando os responsáveis pelos domicílios com alto rendimento (Gráfico 4), 

verificou-se uma leve redução em sua proporção, de 2000 para 2010, passando de 16,4% para 

16,1%, neste período. Deve-se lembrar novamente que tal resultado pode estar relacionado à 

política de valorização do salário mínimo, o que condiciona uma maior participação relativa 

das faixas intermediárias de rendimentos em detrimento dos faixas de mais altos rendimentos. 

Contrariando a tendência regional, mas sem causar qualquer surpresa, percebe-se que 

os grupos I e II apresentaram incremento na proporção de responsáveis com alto rendimento 

no período considerado, passando de 17,1% para 18,8% e de 14,0% para 17,1%, 

respectivamente. Ressalta-se que tais aumentos são devidos, em grande parte, a Valinhos, 

Indaiatuba e Paulínia, que registraram elevação no indicador, fato que muito provavelmente 

reflete a mobilidade residencial em direção a estes municípios, que se tornaram mais atrativos 

para a população mais abastada em função das ofertas habitacionais, em especial os 

loteamentos e condomínios fechados (CUNHA, 2016; DOTA, 2015). 
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 Para 2000, foi usada a categoria “até 2 salários mínimos” e, para 2010, “até 1 salário mínimo”, por conta do 

aumento do salário mínimo durante o período. 
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Gráfico 4: Percentual de domicílios com responsáveis com alto rendimento, por grupos de 

municípios. RMC, 2000 e 2010
26

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

 Conforme esperado, o mapeamento dos domicílios com responsáveis com alto 

rendimento (mapas 13 e 14) confirma os padrões espaciais verificados para os demais 

indicadores de renda apresentados até aqui: maior participação relativa dos mais ricos nos 

municípios centrais e localizados mais ao sul da região, em contraposição aos mais 

periféricos, especialmente aqueles situados no quadrante sudoeste da região.  
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 Para 2000, foi usada a categoria “mais de 20 salários mínimos” e, para 2010, “mais de 10 salários mínimos”, 

por conta do aumento do salário mínimo durante o período. Dados por municípios na Tabela 8 do Anexo. 
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Mapas 13 e 14: Percentual de domicílios com responsáveis com alto rendimento, por 

municípios. RMC, 2000 e 2010
27

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (retirado de CUNHA e FALCÃO, 2017). 

 

 Em suma, constata-se que, se por um lado, a proporção de pobres na região diminuiu 

nos dois anos analisados, sugerindo certa tendência geral entre os municípios da RMC, por 

outro, as desigualdades socioespaciais ainda se mantêm bem marcadas. Claramente, ainda se 

verificam espaços reservados aos grupos sociais mais pobres, principalmente nos municípios 

que constituem os grupos III e IV, onde, como se pôde ver na seção anterior, concentram-se 

as piores condições de infraestrutura dos domicílios e de seu entorno.  

Por outro lado, o polo, subpolo e, principalmente, os grupos I e II, tendem a concentrar 

a população mais abastada da região. Ressalta-se que no caso específico dos grupos I e II, a 

mobilidade residencial no sentido centro-periferia opera como um importante fenômeno 

sociodemográfico, responsável por alterar o perfil socioeconômico dessas áreas, as quais 

tendem a ser cada vez mais elitizadas. Além disso, estas áreas possuem um padrão de 

ocupação do solo peculiar, baseado no binômio loteamento e condomínios fechados.  

Não por acaso, esses espaços concentram as melhores condições de infraestrutura 

urbana, e por isso, maior preço do solo, assim como, em muitos casos, contam com 

legislações urbanísticas mais restritivas e seletivas à ocupação. Com isso, inviabiliza-se a 

permanência nesses espaços de grupos sociais menos abastados, reforçando-se, assim, os 

padrões espaciais de segregação residencial na RMC 

.
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 Para 2000, foi usada a categoria “mais de 20 salários mínimos” e, para 2010, “mais de 10 salários mínimos”, 

por conta do aumento do salário mínimo durante o período. 
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c- Educação 

 

No seguimento deste relatório, os dados a respeito da educação contribuirão não 

apenas para complementar o perfil sociodemográfico da população metropolitana, mas 

também para avaliar uma dimensão essencial para se aferir oportunidades ou gargalos 

existentes na região. 

De fato, segundo Ribeiro et al. (2015), a educação é o principal meio em que o 

indivíduo pode ascender socialmente nas sociedades modernas. Neste sentido, o que se 

observa para a região como um todo (Gráfico 5) é uma situação pouco animadora, haja vista o 

grande número de pessoas maiores de 24 anos sem instrução ou com fundamental incompleto, 

(55,4%).  

Entre as cidades com maior proporção de pessoas com ensino superior, encontram-se a 

cidade-polo (15,1%), subpolo (8,6%) e os grupos I (8,6%) – especialmente os municípios de 

Holambra, Valinhos e Vinhedo – e II (7,1%) que, como já se mostrou, são justamente os 

grupos onde se concentram os indivíduos com as maiores rendas per capita da RMC. Os 

grupos III e IV são os que registraram maior proporção de indivíduos sem instrução ou com 

fundamental incompleto (65,6% e 66,3% respectivamente); note-se ainda que os municípios 

mais distantes geograficamente do centro da região (Grupo IV) são os que possuem os piores 

níveis de escolaridade. 
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Gráfico 5: População maior de 24 anos, segundo nível de instrução e grupos de municípios. 

RMC, 2000
28

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

Para o ano de 2010, observa-se um aumento da população com nível superior para a 

região como um todo, e a diminuição da população menos escolarizada (Gráfico 6), tendência 

que não surpreende, uma vez que se observa em todo o país (RIBEIRO et al., 2015). O 

aumento da demanda por trabalhadores mais escolarizados incentivou as políticas de apoio à 

educação, principalmente do ensino superior. Esta tendência é observada em todos os grupos 

de municípios da região, com maior destaque para o polo, subpolo e os grupos I e II.  

Este aumento da proporção de pessoas com nível superior relaciona-se com as 

políticas do governo federal de incentivo ao crédito estudantil para estudantes em faculdades 

particulares, bem como com o aumento do número de vagas em universidades públicas. Cabe 

ressaltar que este aumento de pessoas com curso superior é desigual se considerado o extrato 

social. Além disso, segundo Ribeiro e Schlegel (2015), este aumento da escolaridade deu-se 

mais intensamente considerando áreas menos valorizadas pelo mercado de trabalho. 
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 Dados por municípios na Tabela 9 do Anexo. 
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Gráfico 6: População maior de 24 anos, segundo nível de instrução e grupos de municípios. 

RMC, 2010
29

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

Ainda pensando na melhoria dos níveis de escolaridade da região, a diminuição da 

proporção de pessoas nos mais baixos níveis vem acompanhada da diminuição da taxa de 

analfabetismo da população de 15 anos ou mais nos anos 2000 e 2010. Cabe ressaltar que 

“diferentemente das medidas de escolarização, que representam a abrangência do ensino 

escolar em determinado momento do tempo, ou seja, um processo, a taxa de alfabetização 

reflete um produto, educação propriamente dita” (SOUZA, 1999, p. 170). Para a região como 

um todo, a taxa caiu quase pela metade (de 6% para 3,8%).  

Como pode ser observada na Tabela 8, a queda foi mais significativa em 2010 nos 

municípios que possuíam as maiores taxas de analfabetismo em 2000, como Engenheiro 

Coelho e Santo Antônio de Posse – municípios que fazem parte do Grupo IV, mais distantes 

geograficamente do centro da região e com os piores níveis de escolaridade.  
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 Dados por municípios na Tabela 9 do Anexo. 
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Tabela 8: Taxa de analfabetismo (%) da população de 15 anos ou mais por município. RMC, 

2000 e 2010 

 
Fonte: Fundação Seade, 2000 e 2010 (Organização dos dados Nepo/Unicamp) 

 

Cabe enfatizar também que as altas taxas de analfabetismo podem estar relacionadas 

ao número de idosos da região e, portanto, de gerações mais antigas para as quais o sistema 

educacional não era tão abrangente como hoje. Porém, segundo estudo de Souza (1999), as 

taxas de analfabetismo no Brasil não estão relacionadas somente com a presença de coortes 

mais velhas: “Além dos aspectos essencialmente relacionados à dinâmica demográfica, há 

também os relacionados à ineficiência do sistema educacional na determinação das taxas 

atuais” (SOUZA, 1999, p. 181). 

Os dados a respeito da escolaridade da população podem ser mais bem compreendidos 

ao observarem-se os dados da Tabela 9 relativos ao atendimento escolar. Apesar do aumento 

do atendimento em Educação Infantil (creche e pré-escola) em todos os municípios, a taxa de 

atendimento para este nível era muito baixa em 2000, especialmente nos grupos III e IV que, 

como já se mostrou, correspondem justamente aos com piores rendas per capita e 

escolaridade da região.  

Este dado revela a existência de um importante déficit no atendimento escolar nos 

primeiros anos de vida. A taxa de atendimento da pré-escola aumentou muito de 2000 para 

2010, uma hipótese para este aumento é a maior participação das mulheres no mercado de 

trabalho, o que explica a maior demanda pela educação infantil. Já no Ensino Médio, o menor 

valor do indicador revela, por um lado, a barreira que existe entre o ensino fundamental e 

Municípios 2000 2010

Americana 4,4 2,8

Artur Nogueira 9,1 5,6

Campinas 5,0 3,3

Cosmópolis 7,1 4,8

Engenheiro Coelho 12,1 8,8

Holambra 8,1 5,4

Hortolândia 7,6 4,6

Indaiatuba 6,3 3,4

Itatiba 6,6 3,9

Jaguariúna 7,5 4,3

Monte Mor 10,4 7,1

Morungaba 9,2 5,6

Nova Odessa 5,6 3,6

Paulínia 6,1 3,5

Pedreira 7,0 4,7

Santa Bárbara d'Oeste 6,3 3,7

Santo Antônio de Posse 11,4 7,8

Sumaré 7,9 4,9

Valinhos 5,6 3,1

Vinhedo 5,9 3,4

Região Metropolitana de Campinas 6,0 3,8
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médio, que leva a um volume importante de jovens a deixar de estudar e, por outro, a maior 

intensidade de evasão ao longo do curso. De qualquer maneira, não apenas registra-se um 

atendimento significativo (86% em 2010) como também se percebe certo avanço entre 2000 e 

2010.   

Um último dado de interesse da Tabela 9 encontra-se em sua última coluna, ou seja, o 

percentual de jovens entre 18 e 19 anos que conseguem ingressar no ensino superior depois de 

haverem terminado o ensino médio. 

 

Tabela 9: Taxa de atendimento escolar (%) por grupos de municípios. RMC, 2000 e 2010
30

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

Os dados sobre a taxa de aprovação no Ensino Fundamental (Tabela 10) mostram uma 

diferença muito pequena entre os municípios da região. O que se observa é um aumento, em 

2010, na aprovação dos alunos dos municípios que estavam em pior situação em 2000: 

Engenheiro Coelho, Holambra e Sumaré. Comparando a taxa de aprovação entre as redes 

pública e particular, o que se observa é a alta aprovação dos alunos da rede particular, apesar 

da melhoria nas taxas da rede pública nos anos analisados. Também merecem destaque a 

queda nas taxas nos municípios de Monte Mor e Valinhos que, como se mostrou, são cidades 

com características bem díspares.  

Já em relação à taxa de aprovação do Ensino Médio (Tabela 11) há uma diferença 

maior entre os alunos da rede pública e da rede privada. Independentemente do grupo de 

municípios, a taxa de aprovação do Ensino Médio, mesmo com melhora evidente entre 2000 e 

2010, é mais alta nas escolas da rede particular. Chama atenção o município de Morungaba, 

que registrou uma queda significativa nesta taxa. 
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 Dados por municípios na Tabela 12 do Anexo. 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

Polo 15,4 41,2 52,5 86,6 94,8 96,0 84,4 85,3 52,2 46,0

Subpolo 16,6 41,2 71,2 93,2 97,8 98,0 87,2 85,2 47,2 42,1

Grupo I 11,4 38,6 61,2 91,6 97,1 97,6 84,7 86,6 42,7 41,7

Grupo II 10,8 42,3 51,0 91,3 95,3 98,1 82,9 87,2 45,9 44,5

Grupo III 5,4 28,9 35,9 89,0 94,5 97,7 80,8 87,1 39,6 35,8

Grupo IV 6,3 26,5 47,1 88,9 96,2 98,2 80,5 85,1 42,1 34,8

RMC 11,3 36,4 50,1 89,0 95,5 97,2 83,3 86,0 46,5 41,4

Grupos de Municípios

Educação Infantil 

(creche) - 0 a 3 anos

Educação Infantil (pré-

escola) - 4 a 5 anos

Ensino Fundamental - 

6 a 14 anos

Transição entre a edução 

básica e o ensino superior - 

18 a 19 anos

Ensino Médio - 15 a 17 

anos
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Tabela 10: Taxa de aprovação no Ensino Fundamental (%) por município. RMC, 2000 e 

2010 

 
Fonte: Fundação Seade, 2000 e 2010 (Organização dos dados Nepo/Unicamp) 

 

Tabela 11: Taxa de aprovação no Ensino Médio (%) por município. RMC, 2000 e 2010 

 
Fonte: Fundação Seade, 2000 e 2010 (Organização dos dados Nepo/Unicamp) 
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A distorção idade-série é outro aspecto importante para ser considerado quando se 

pretende avaliar as condições do sistema educacional dos municípios, uma vez que este 

indicador reflete de alguma maneira a efetividade do mesmo (embora não se possa dizer 

muito sobre a qualidade) e, mais que isso, os gargalos a serem enfrentados pelas políticas 

específicas que visam à formação da população mais jovem.  

Independentemente do ano e do nível, na região a distorção é maior na rede pública e é 

mais acentuada em municípios com características rurais e situados mais distantes do centro 

da região, como por exemplo, Santo Antônio de Posse e Morungaba. Na Tabela 13, 

observam-se os dados relativos à taxa de escolarização líquida. Como se percebe, alguns 

municípios possuem taxa maior que 100%, o que significa que o município tem mais alunos 

matriculados neste nível do que pessoas com a idade correspondente à série, ou seja, 

refletindo a existência de defasagem série-idade. A taxa para 2010 aumentou para a região 

como um todo, em relação ao ano de2000.  

No caso dos alunos do Ensino Médio, as matrículas registradas são bem menores que a 

demanda existente, sendo esta situação mais visível no município de Morungaba, onde pouco 

mais de 65% de adolescentes com idades entre 15 e 17 anos estavam matriculados no Ensino 

Médio. Este dado reflete não apenas a distorção idade-série existente no município (a maior 

da região – ver Tabela 12), mas certamente também o abandono escolar. Também merecem 

destaque os valores mais elevados apresentados pelos municípios do Grupo I, especialmente, 

Valinhos e Vinhedo, fato que de alguma maneira se mostra contraditória com as melhores 

condições socioeconômicas e de infraestrutura apresentados por estas cidades.  
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Tabela 12: Distorção idade-série do Ensino Fundamental e Ensino Médio por município. 

RMC, 2011 e 2016 

 
Fonte: Fundação Seade, 2011 e 2016 (Organização dos dados Nepo/Unicamp) 

 

Tabela 13: Taxa de escolarização líquida por municípios. RMC, 2007 e 2016 

 
Fonte: Fundação Seade, 2007 e 2016 (Organização dos dados Nepo/Unicamp) 

 

 

 

2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016

Americana 4,8 4,3 5,9 5,3 10,6 7,6 12,7 9,2

Artur Nogueira 11,0 10,9 12,1 12,1 14,0 12,6 14,9 13,3

Campinas 8,0 7,6 9,1 8,9 19,4 13,4 21,8 15,1

Cosmópolis 12,5 14,1 13,1 14,9 18,9 13,6 20,0 14,4

Engenheiro Coelho 15,9 12,8 18,9 15,2 17,8 14,6 23,7 19,0

Holambra 12,8 5,2 15,0 6,7 16,4 13,8 21,8 16,7

Hortolândia 6,5 4,6 7,0 5,0 15,7 9,1 16,4 9,5

Indaiatuba 9,3 7,5 10,9 9,0 14,9 12,1 17,0 13,9

Itatiba 8,1 7,8 9,2 9,3 13,1 11,9 14,7 13,2

Jaguariúna 12,3 6,7 13,4 7,3 14,5 14,7 16,0 15,9

Monte Mor 16,1 14,3 16,6 14,8 17,6 17,0 17,9 17,3

Morungaba 15,0 13,7 15,3 14,5 21,1 22,5 21,1 22,5

Nova Odessa 5,9 4,7 7,0 5,3 9,0 7,8 10,4 8,4

Paulínia 13,5 9,1 15,2 10,7 22,9 16,7 24,7 18,2

Pedreira 4,6 4,2 5,0 4,7 11,8 8,0 12,6 8,7

Santa Bárbara d'Oeste 5,8 4,8 6,2 5,3 13,0 9,8 13,5 10,3

Santo Antônio de Posse 17,8 18,2 18,9 18,9 14,2 11,9 15,1 11,9

Sumaré 10,1 7,9 10,4 8,3 18,1 14,8 18,4 15,0

Valinhos 11,0 11,8 15,9 17,5 14,0 14,8 19,4 20,9

Vinhedo 15,8 11,4 20,2 14,9 14,2 16,1 18,5 21,5

Região Metropolitana de Campinas 8,8 7,7 10,0 9,0 16,5 12,6 18,4 14,0

Distorção Idade-Série - 

Ensino Médio (%)

Distorção Idade-Série - 

Ensino Médio - Rede 

Pública (%)
Municípios

Distorção Idade-Série - 

Ensino Fundamental 

(%)

Distorção Idade-Série - 

Ensino Fundamental - 

Rede Pública (%)

2007 2016 2007 2016

Americana 102,5 109,6 91,8 97,0

Artur Nogueira 96,5 99,7 57,7 68,9

Campinas 97,8 99,7 67,1 76,2

Cosmópolis 93,8 83,7 63,6 62,0

Engenheiro Coelho 90,4 95,8 83,1 83,8

Holambra 112,1 124,8 87,6 87,1

Hortolândia 102,1 107,0 63,3 80,0

Indaiatuba 99,3 100,4 68,7 81,3

I tatiba 98,8 100,2 70,1 74,0

Jaguariúna 103,0 105,6 72,2 81,0

Monte Mor 103,2 116,9 63,5 81,3

Morungaba 103,0 105,1 60,2 65,6

Nova Odessa 107,4 105,2 78,3 86,8

Paulínia 104,9 105,2 68,0 78,1

Pedreira 96,4 96,1 68,9 72,5

Santa Bárbara d'Oeste 89,1 95,5 64,2 69,7

Santo Antônio de Posse 100,0 103,0 53,0 53,8

Sumaré 91,2 95,4 61,0 69,7

Valinhos 114,9 119,4 93,3 91,1

Vinhedo 93,3 91,1 58,6 88,8

Região Metropolitana de Campinas 98,5 101,8 68,9 77,8

Matrículas no Ensino 

Fundamental de pessoas 

de 6 a 14 Anos, em 

Relação à População na 

mesma Faixa Etária  (%)

Matrículas no Ensino 

Médio de pessoas de 15 a 

17 Anos, em Relação à 

População na mesma 

Faixa Etária (%)

Municípios
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d- Mercado de trabalho 

 

De acordo com Dedecca (2000), o estudo ou o mapeamento do mundo do trabalho 

deve ocorrer a partir da análise de alguns indicadores básicos como a distribuição da 

ocupação, do desemprego, da renda, entre outros indicadores. Assim, se nas sessões anteriores 

analisamos a distribuição da renda e do nível de instrução na RMC, a presente sessão se 

debruça brevemente sobre a distribuição da ocupação e dos tipos de atividades econômicas na 

RMC.  

Primeiramente, ao analisar a distribuição da população ocupada e desocupada na 

região, deve-se ter em mente que, no mundo do trabalho, nem todas as pessoas se encontram 

aptas ou disponíveis para contribuir com a força de trabalho, devido aos limites de idade, 

incapacidades biológicas, ou até mesmo porque, voluntariamente, alguns indivíduos se 

encontram indisponíveis para participar do mercado de trabalho. Nesse sentido, é necessário 

definir a população apta a participar do mundo do trabalho que, comumente, é definida como 

a população com idade de 15 a 65 anos
31

, denominada como População em Idade Ativa. Ou 

seja, por excluir as crianças e idosos, a população de 15 a 65 anos seria aquela que 

hipoteticamente estaria apta a participar dos diversos processos produtivos (DEDECCA, 

1996). 

Contudo, nem todos os que fazem parte da PIA de fato contribuem com a força de 

trabalho. Portanto, deste grupo deve-se considerar apenas aqueles maiores de 10 anos 

ocupados ou que estão buscando emprego no período de referência do censo. A este grupo se 

dá a denominação de População Economicamente Ativa (PEA). Como diferença deste grupo, 

teríamos a população não economicamente ativa, aquela que não estava ocupada e nem 

desocupada. Com base nestas definições, foi construída a Tabela 14, que traz a taxa de 

participação na força de trabalho, taxa de ocupação e taxa de desemprego. 

Observa-se através destes dados que a taxa de participação na força de trabalho, ou 

seja, a PEA, aumentou entre 2000 e 2010, passando de 50% no primeiro ano analisado para 

62% em 2010. Tal crescimento ocorreu em todos os grupos de municípios da região. Pontua-

se que este crescimento foi marcado por dois fatores: primeiro, devido ao crescimento inercial 

da PIA, característico do processo de envelhecimento populacional (e analisado no relatório 2 

parte 1 já entregue); em segundo lugar, devido às mudanças no mundo do trabalho ocorridas 

                                                             
31

 De acordo com Dedecca (2000), a PIA dos países desenvolvidos abrange a população de 15 a 65 anos. Mas 

devido a questões de trabalho, como trabalho infantil por exemplo, nos países em desenvolvimento a PIA 

abrangeria a população com 10 anos de idade. Assim, com intuito de ter uma comparabilidade com a PEA, este 

trabalho utilizou o corte de 10 anos de idade para caracterizar a PIA.  
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no país nos anos 2000. Assim, se na década de 1990 o país vivenciou um período de recessão 

e crise, nos 2000 registrou-se importante crescimento e estabilidade econômica com impactos 

diretos no aumento da oferta de trabalho e, consequentemente, sobre a taxa de ocupação. 

 

Tabela 14:Taxa de desemprego, taxa de ocupação e taxa de participação na força de trabalho 

por grupos de municípios. RMC, 2000 e 2010
32

. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

Na Tabela 14 fica claro o declínio na taxa de desemprego entre os anos de 2000 e 

2010. Na Região de Metropolitana de Campinas como um todo, o desemprego passou de 

16,2% em 2000 para 6,85% em 2010. Entre os grupos de municípios, também se observou o 

declínio do desemprego entre os anos analisados. Contudo, percebe-se que a taxa de 

desemprego entre os anos analisados era menor no Grupo I e maior no Grupo III, justamente 

onde reside a população com os maiores níveis de carência da RMC. Quanto à taxa de 

ocupação, assim como a participação na força de trabalho, notou-se o aumento na região 

como um todo: de 83,8% para 93,2%, e de 50,7% para 62,5%, respectivamente, nos dois anos 

analisados. Entre os municípios, percebe-se que Cosmópolis (município pertencente ao Grupo 

III) tinha a menor taxa de ocupação (cerca de 88%); já Holambra era o município que possuía 

a maior taxa de ocupação, sendo que aproximadamente 97% de sua PEA estava ocupada em 

2010 (ver Tabela 10 do anexo). 

A Tabela 15 apresenta os setores de atividades em que a PEA regional se insere. 

Contudo, antes de realizar a análise dessa informação, torna-se necessário fazer algumas 

ponderações. Nota-se que na tabela as atividades econômicas estão divididas por grandes 

grupos, que foram compatibilizados entre os anos de 2000 e 2010. Percebe-se que entre os 

censos analisados, o grupo de atividades “mal definidas” aumentou para todos os grupos de 

municípios, quando comparados os anos analisados. Assim, se em 2000 as atividades mal 

definidas compreendiam apenas 2% do total da PEA, já em 2010 essas atividades chegaram a 

pouco mais de 10%, inegavelmente um incremento muito significativo. 

                                                             
32

 Dados por municípios na Tabela 10 do Anexo. 
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Sabe-se que, especialmente nas regiões metropolitanas do Brasil, foi observado um 

forte aumento no número de pessoas empregadas no setor de serviços (SIQUEIRA, 2010). 

Contudo, na Tabela 15 nota-se que todos os grupos de atividades diminuíram a sua 

participação no censo de 2010 em relação ao censo anterior, sendo que tal fato se deve ao 

crescimento das atividades mal definidas. Ao desconsiderar este grupo de atividades da 

análise (Tabela 11 do anexo), observa-se o aumento dos serviços em toda a região, bem como 

o decréscimo da participação da indústria. Todavia, para este relatório, as atividades mal 

definidas serão consideradas, já que estas podem representar um conjunto de atividades que 

surgiram no mundo do trabalho nos últimos anos e que ainda não haviam sido devidamente 

classificadas ou, o que parece mais provável, refletir a maior precarização do emprego no 

período.  

 

Tabela 15: Distribuição percentual da população economicamente ativa (PEA) por tipo de 

atividade, por grupos de municípios. RMC, 2000 e 2010
33

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

Portanto, nota-se através da Tabela 15 que na RMC e para quase todos os grupos de 

municípios (exceto para o Grupo IV) grande parte da PEA ocupada - cerca de 37% nos dois 

anos analisados - encontrava-se alocada no setor de serviços. Contudo, é no polo onde se 

observa a maior concentração de pessoas trabalhando neste setor, fato que não gera grande 

surpresa, considerando as tendências da transformação do perfil da força de trabalho nas 

últimas décadas (CASTELLS, 1999; HARVEY, 1992), bem como levando em conta a grande 

diversificação da economia campineira comparativamente aos demais municípios
34

.  

Observa-se também que a outra atividade que mais emprega na região é a indústria de 

transformação, muito embora, como já ressaltado anteriormente, se possa perceber a redução 
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 Dados por municípios na Tabela 11 do Anexo. 
34

 Maiores detalhes sobre esta questão poderão ser obtidos no relatório sobre a dinâmica econômica da RMC sob 

responsabilidade do prof. Humberto Miranda. 

Municípios Ano
Administra

ção Pública
Agricultura Comércio

Construç

ão Civil

Indústria de 

Transformação 

Indústria 

Extrativa

Pesquisa 

Desenvolvime

nto e Educação

Serviços 

Atividades 

mal 

definidas

Total

2000 3,7 1,4 16,5 6,8 17,4 0,0 7,7 44,2 2,2 415.816

2010 3,2 1,3 15,2 5,9 12,5 0,2 6,0 44,0 11,9 543.546

2000 3,2 1,1 16,0 6,8 33,8 0,1 5,3 30,9 2,9 80.201

2010 3,5 1,0 16,2 6,3 28,8 0,1 4,0 32,2 7,9 112.752

2000 3,4 6,5 13,9 9,0 26,9 0,2 4,8 34,4 1,0 113.125

2010 3,2 5,0 13,3 7,3 22,6 0,2 4,5 33,5 10,6 176.056

2000 3,6 3,8 15,2 9,0 28,2 0,3 4,9 34,2 0,9 85.592

2010 3,5 2,6 14,6 8,0 24,2 0,4 4,3 33,0 9,5 148.648

2000 3,4 2,8 14,5 11,3 23,2 0,1 4,2 38,8 1,6 168.068

2010 3,4 2,0 15,0 9,3 19,8 0,1 3,7 35,6 11,1 257.325

2000 3,6 6,2 15,4 9,1 33,7 0,1 4,2 26,9 0,7 134.757

2010 3,5 5,0 14,8 7,4 30,1 0,4 3,6 25,9 9,3 189.021

2000 3,6 3,1 15,6 8,3 23,9 0,1 5,9 37,9 1,7 997.559

2010 3,3 2,5 14,9 7,1 19,9 0,2 4,7 36,7 10,7 1.427.348

Grupo IV

RMC

Polo

Subpolo

Grupo I

Grupo II

Grupo III
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do seu peso relativo no total das atividades econômicas. De fato, na RMC, a participação da 

indústria de transformação no total da PEA ocupada caiu de 23,9% para 19,9% entre 2000 e 

2010. Nota-se que é no Grupo IV que esta indústria tem o maior peso (33,7% em 2000 e 

30,1% em 2010), tendo a menor participação em Campinas (12,5% em 2010). Esta 

distribuição espacial da atividade industrial revela um padrão observado nas metrópoles 

brasileiras caracterizado, em geral, pela concentração de polos industriais nas áreas periféricas 

das regiões metropolitanas (CAIADO, 1996).  

Ainda analisando a Tabela 15, averiguou-se que, depois da indústria de transformação, 

a atividade que mais concentra a PEA ocupada é o comércio, seguido pela administração 

pública. Para estes dois setores de atividades, não foram observadas mudanças significativas 

na participação relativa destas atividades entre os anos analisados.  

Quanto ao setor de pesquisa e desenvolvimento (P&D), que engloba também a 

educação e bem representa um traço distintivo da Região Metropolitana de Campinas, é 

sabido que grande parte das ocupações deste setor se encontra no município polo: segundo os 

dados do censo de 2010, das 67 mil pessoas ocupadas em P&D e educação na região, cerca de 

32 mil exerciam suas atividades neste município. Contudo, é importante ressaltar que este 

setor de atividade correspondia no censo de 2010 a apenas a 6% da distribuição de atividades 

de Campinas e a apenas 4,7% na RMC como um todo.   

Em suma, o que se percebe pelos dados sobre a inserção produtiva dos residentes na 

RMC é que, de maneira geral, serviços, comércio e indústria de transformação são os setores- 

chave da economia regional com clara tendência de aumento do peso do setor terciário, 

aspecto que claramente favorece os maiores centros como polos empregados, como foi o caso 

de Campinas.  

Embora a redução do peso da indústria aqui registrada revele muito mais as mudanças 

deste setor em termos de empregabilidade do que sua importância ainda como força motora 

da economia regional (e do país), não se pode negar que tais mudanças no perfil do mercado 

de trabalho (e, portanto, do potencial de absorção de mão-de-obra) têm e continuarão tendo 

impacto sobre o papel dos diferentes municípios na divisão regional do trabalho e, claro, 

sobre a mobilidade da população, em particular aquela cotidiana de caráter não permanente, 

como a chamada mobilidade pendular.  

Um elemento que mereceria maior reflexão e estudos mais aprofundados (o que foge 

do escopo deste relatório) seria compreender o impacto da localização das atividades 

produtivas, em particular as industriais, sobre a absorção da população residente nos vários 

municípios. Na verdade, o que sugerem os dados sobre mobilidade, analisados no primeiro 
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relatório, é que, levando em conta a reestruturação produtiva e seus impactos sobre a 

organização da produção e no mundo do trabalho, nem sempre a localização industrial – 

muitas vezes favorecida por escolhas estratégicas em termos de infraestrutura e logística, 

restrições ou vantagens ambientais (como a disponibilidade de água, por exemplo) ou até 

mesmo pela guerra fiscal – tem uma correspondência com a inserção ou incorporação dos 

residentes nestes municípios. A RMC está repleta de exemplos nesta situação. Portanto, é 

importante que o planejamento regional, a partir da premissa da existência de um caráter 

metropolitano da dinâmica econômica e sociodemográfica, busque caminhos para facilitar e 

aperfeiçoar a mobilidade urbana para além das fronteiras municipais.  
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5- Anexo 

 

Tabela 1: Distribuição percentual dos domicílios por condição de ocupação, segundo municípios. RMC, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

 

 

 

 

 

 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

Americana 69,8 67,5 21,7 25,9 8,2 6,5 0,3 0,2 52.504 67.640

Artur Nogueira 71,3 65,5 20,0 26,8 8,6 7,5 0,1 0,2 9.008 13.479

Campinas 69,7 73,5 17,7 19,9 8,1 5,4 4,5 1,2 283.446 348.268

Cosmópolis 68,7 65,4 19,2 26,1 11,9 7,6 0,3 0,9 12.322 17.768

Engenheiro Coelho 55,6 50,1 27,4 40,2 16,3 9,5 0,7 0,2 2.587 4.648

Holambra 53,7 59,3 16,3 21,1 29,7 19,5 0,3 0,2 1.868 3.333

Hortolândia 71,6 71,3 14,5 20,8 8,2 5,8 5,6 2,1 40.381 55.393

Indaiatuba 66,3 64,0 22,4 27,6 10,9 8,3 0,4 0,2 40.315 61.293

Itatiba 65,0 64,9 20,3 26,1 13,9 8,7 0,7 0,3 22.306 31.157

Jaguariúna 65,6 59,2 18,3 30,2 15,7 10,4 0,4 0,2 7.969 13.545

Monte Mor 71,4 72,4 14,3 19,1 13,9 8,2 0,4 0,3 9.868 14.464

Morungaba 56,4 61,8 18,7 24,9 24,2 13,2 0,7 0,2 2.598 3.519

Nova Odessa 69,7 70,4 18,3 22,1 11,6 7,4 0,3 0,2 11.770 15.815

Paulínia 72,2 66,9 16,9 23,9 10,6 8,5 0,3 0,7 13.769 24.244

Pedreira 74,8 70,4 16,7 23,6 8,1 5,8 0,4 0,2 9.667 12.730

Santa Bárbara d'Oeste 70,9 67,4 19,5 24,8 9,3 7,3 0,3 0,5 46.871 54.916

Santo Antônio de Posse 59,3 64,3 20,8 23,7 18,0 11,9 1,9 0,1 4.897 6.297

Sumaré 73,0 69,8 16,7 21,4 8,5 5,9 1,9 2,8 53.763 73.472

Valinhos 67,2 68,6 17,0 22,0 15,6 9,0 0,3 0,4 23.365 33.633

Vinhedo 67,2 67,1 17,9 23,2 14,6 9,5 0,3 0,2 12.843 19.376

Região Metropolitana de Campinas 69,5 69,8 18,3 22,5 9,6 6,7 2,6 1,0 662.117 874.990

Municípios
Próprio Alugado Cedido Outra condição Total
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Tabela 2: Distribuição percentual dos domicílios por número de banheiros, segundo municípios. RMC, 2000 e 2010 

 
(*) Não considera a existência ou não de sanitários 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 
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Tabela 3: Distribuição percentual dos domicílios não ligados à rede geral de água segundo municípios. RMC, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe Não existe Total Existe Não existe Total

Americana 97,6 2,4 52.504 97,9 2,1 67.640

Artur Nogueira 89,6 10,4 9.008 88,9 11,1 13.479

Campinas 96,4 3,6 283.446 98,1 1,9 348.268

Cosmópolis 96,4 3,6 12.322 96,0 4,0 17.768

Engenheiro Coelho 69,3 30,7 2.587 74,6 25,4 4.648

Holambra 52,4 47,6 1.868 68,1 31,9 3.333

Hortolândia 97,5 2,5 40.381 98,1 1,9 55.393

Indaiatuba 93,1 6,9 40.315 94,2 5,8 61.293

Itatiba 85,7 14,3 22.306 88,2 11,8 31.157

Jaguariúna 89,8 10,2 7.969 93,8 6,2 13.545

Monte Mor 89,1 10,9 9.868 90,6 9,4 14.464

Morungaba 76,7 23,3 2.598 80,6 19,4 3.519

Nova Odessa 96,8 3,2 11.770 97,7 2,3 15.815

Paulínia 96,5 3,5 13.769 97,4 2,6 24.244

Pedreira 95,8 4,2 9.667 96,9 3,1 12.730

Santa Bárbara d'Oeste 98,2 1,8 46.871 99,0 1,0 54.916

Santo Antônio de Posse 85,6 14,4 4.897 90,1 9,9 6.297

Sumaré 96,7 3,3 53.763 97,5 2,5 73.472

Valinhos 85,6 14,4 23.365 90,7 9,3 33.633

Vinhedo 93,6 6,4 12.843 96,0 4,0 19.376

Região Metropolitana de Campinas 95,0 5,0 662.117 96,4 3,6 874.990

Municípios
2000 2010
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Tabela 4: Distribuição percentual dos domicílios não ligados à rede geral de esgoto segundo municípios. RMC, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe Não existe Total Existe Não existe Total

Americana 93,7 6,3 52.504 98,0 2,0 67.640

Artur Nogueira 89,6 10,4 9.008 87,4 12,6 13.479

Campinas 85,3 14,7 283.446 86,2 13,8 348.268

Cosmópolis 88,4 11,6 12.322 91,7 8,3 17.768

Engenheiro Coelho 68,7 31,3 2.587 71,3 28,7 4.648

Holambra 50,0 50,0 1.868 65,9 34,1 3.333

Hortolândia 1,9 98,1 40.381 36,9 63,1 55.393

Indaiatuba 90,7 9,3 40.315 93,3 6,7 61.293

Itatiba 81,5 18,5 22.306 83,3 16,7 31.157

Jaguariúna 84,5 15,5 7.969 87,8 12,2 13.545

Monte Mor 41,0 59,0 9.868 51,1 48,9 14.464

Morungaba 72,9 27,1 2.598 76,2 23,8 3.519

Nova Odessa 96,0 4,0 11.770 95,7 4,3 15.815

Paulínia 84,0 16,0 13.769 90,2 9,8 24.244

Pedreira 93,4 6,6 9.667 94,5 5,5 12.730

Santa Bárbara d'Oeste 96,5 3,5 46.871 98,0 2,0 54.916

Santo Antônio de Posse 16,3 83,7 4.897 55,9 44,1 6.297

Sumaré 77,0 23,0 53.763 93,3 6,7 73.472

Valinhos 81,8 18,2 23.365 88,4 11,6 33.633

Vinhedo 74,4 25,6 12.843 82,2 17,8 19.376

Região Metropolitana de Campinas 79,9 20,1 662.117 85,3 14,7 874.990

Municípios
2000 2010
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Tabela 5: Distribuição percentual dos domicílios sem coleta de lixo segundo municípios. RMC, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe Não existe Total Existe Não existe Total

Americana 99,6 0,4 52.504 99,9 0,1 67.640

Artur Nogueira 91,8 8,2 9.008 98,3 1,7 13.479

Campinas 98,3 1,7 283.446 99,6 0,4 348.268

Cosmópolis 97,7 2,3 12.322 99,5 0,5 17.768

Engenheiro Coelho 83,8 16,2 2.587 95,4 4,6 4.648

Holambra 78,2 21,8 1.868 96,4 3,6 3.333

Hortolândia 99,4 0,6 40.381 99,6 0,4 55.393

Indaiatuba 97,9 2,1 40.315 99,3 0,7 61.293

Itatiba 96,8 3,2 22.306 99,5 0,5 31.157

Jaguariúna 94,0 6,0 7.969 99,3 0,7 13.545

Monte Mor 93,8 6,2 9.868 97,9 2,1 14.464

Morungaba 88,5 11,5 2.598 96,8 3,2 3.519

Nova Odessa 98,7 1,3 11.770 99,6 0,4 15.815

Paulínia 98,0 2,0 13.769 99,3 0,7 24.244

Pedreira 97,7 2,3 9.667 99,4 0,6 12.730

Santa Bárbara d'Oeste 98,5 1,5 46.871 99,7 0,3 54.916

Santo Antônio de Posse 88,5 11,5 4.897 96,9 3,1 6.297

Sumaré 98,4 1,6 53.763 99,5 0,5 73.472

Valinhos 97,6 2,4 23.365 99,5 0,5 33.633

Vinhedo 97,7 2,3 12.843 99,5 0,5 19.376

Região Metropolitana de Campinas 97,9 2,1 662.117 99,4 0,6 874.990

2000 2010
Municípios
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Tabela 6: Distribuição percentual dos domicílios por variáveis de entorno (identificação de logradouro, guia nas calçadas, pavimentação, 

iluminação e esgoto a céu aberto) segundo municípios. RMC, 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe Não existe Existe Não existe Existe Não existe Existe Não existe Existe Não existe

Americana 80,3 19,7 99,8 0,2 98,6 1,4 95,4 4,6 0,7 99,3 67.208

Artur Nogueira 47,6 52,4 98,6 1,4 90,6 9,4 90,0 10,0 1,1 98,9 12.227

Campinas 89,1 10,9 98,1 1,9 90,1 9,9 87,6 12,4 5,3 94,7 325.907

Cosmópolis 91,6 8,4 98,6 1,4 96,6 3,4 94,2 5,8 1,3 98,7 16.601

Engenheiro Coelho 18,9 81,1 100,0 0,0 99,7 0,3 95,1 4,9 0,0 100,0 2.977

Holambra 84,4 15,6 98,8 1,2 95,8 4,2 86,2 13,8 0,0 100,0 2.357

Hortolândia 68,5 31,5 95,5 4,5 86,3 13,7 83,0 17,0 51,5 48,5 53.489

Indaiatuba 76,6 23,4 98,6 1,4 95,9 4,1 91,1 8,9 0,4 99,6 60.344

Itatiba 84,5 15,5 97,4 2,6 97,7 2,3 89,9 10,1 0,2 99,8 23.785

Jaguariúna 97,9 2,1 99,5 0,5 96,7 3,3 89,3 10,7 0,5 99,5 11.895

Monte Mor 62,2 37,8 96,8 3,2 75,3 24,7 64,8 35,2 9,4 90,6 13.189

Morungaba 92,8 7,2 99,5 0,5 91,2 8,8 81,7 18,3 0,0 100,0 2.810

Nova Odessa 92,4 7,6 99,6 0,4 96,8 3,2 94,3 5,7 0,1 99,9 15.467

Paulínia 96,8 3,2 99,2 0,8 97,4 2,6 81,5 18,5 1,8 98,2 23.877

Pedreira 69,3 30,7 93,6 6,4 97,9 2,1 93,3 6,7 0,4 99,6 10.090

Santa Bárbara d'Oeste 75,8 24,2 99,8 0,2 99,4 0,6 97,4 2,6 0,3 99,7 54.146

Santo Antônio de Posse 67,4 32,6 99,0 1,0 84,9 15,1 64,8 35,2 36,4 63,6 5.754

Sumaré 66,8 33,2 98,2 1,8 95,7 4,3 94,3 5,7 2,7 97,3 70.734

Valinhos 96,2 3,8 98,7 1,3 97,1 2,9 91,3 8,7 0,1 99,9 28.847

Vinhedo 92,1 7,9 99,6 0,4 97,3 2,7 80,4 19,6 0,2 99,8 17.532

Região Metropolitana de Campinas 82,2 17,8 98,3 1,7 93,1 6,9 89,1 10,9 6,3 93,7 819.236

Características do entorno

Esgoto a céu aberto Total de 

domicílios

Municípios Identificação do logradouro Iluminação pública Pavimentação Calçada



 

55 
 

Tabela 7: Distribuição percentual dos domicílios com baixa e alta renda per capita segundo municípios. RMC, 2000 e 2010 

  
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 
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Tabela 8: Distribuição percentual dos domicílios com responsáveis com baixo e alto rendimento segundo municípios. RMC, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 2010 2000 2010 2000 2010

Americana 17,06 10,37 16,86 16,84 52.504 67.738

Artur Nogueira 29,15 18,66 8,79 8,19 9.008 13.488

Campinas 16,59 11,26 23,17 21,12 283.446 348.599

Cosmópolis 21,38 13,49 9,52 10,70 12.322 17.850

Engenheiro Coelho 37,11 22,51 8,39 8,71 2.587 4.652

Holambra 31,58 11,03 18,36 18,38 1.868 3.336

Hortolândia 21,91 14,98 5,16 5,83 40.381 55.434

Indaiatuba 19,52 10,84 14,02 15,87 40.315 61.353

Itatiba 23,89 11,48 13,18 13,02 22.306 31.179

Jaguariúna 22,75 11,47 12,22 13,29 7.969 13.570

Monte Mor 27,99 18,37 5,89 5,64 9.868 14.477

Morungaba 33,18 16,97 7,47 7,80 2.598 3.524

Nova Odessa 18,34 11,16 10,65 10,54 11.770 15.839

Paulínia 14,11 10,42 13,97 20,29 13.769 24.308

Pedreira 27,76 15,48 8,03 7,02 9.667 12.733

Santa Bárbara d'Oeste 21,28 12,70 7,71 8,77 46.871 54.950

Santo Antônio de Posse 33,08 21,15 8,41 6,57 4.897 6.298

Sumaré 21,87 14,26 7,01 8,73 53.763 73.537

Vinhedo 16,76 9,27 18,61 23,35 23.365 33.642

Valinhos 15,13 8,60 23,84 23,94 12.843 19.387

Região Metropolitana de Campinas 19,07 12,08 16,41 16,06 662.117 875.894

Responsável com Baixa 

renda

Responsável com Alta 

renda
Total de Responsável

Município
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Tabela 9: Distribuição percentual da população maior de 24 anos por nível de instrução segundo municípios. RMC, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

 

 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

Americana 55,0 39,0 16,2 16,9 19,9 28,4 8,6 15,4 0,4 0,2

Artur Nogueira 67,0 50,1 14,2 17,6 13,4 24,1 5,0 8,0 0,4 0,2

Campinas 46,5 35,0 16,1 15,3 21,9 27,5 15,0 21,4 0,5 0,7

Cosmópolis 63,4 47,4 17,4 18,6 15,1 26,7 3,8 7,3 0,3 0,0

Engenheiro Coelho 71,0 54,5 11,4 12,3 11,7 22,5 5,6 10,8 0,3 0,0

Holambra 64,9 46,2 9,0 13,4 17,1 23,3 9,0 17,1 0,0 0,2

Hortolândia 66,2 45,6 17,4 18,6 13,5 29,5 2,4 6,0 0,6 0,3

Indaiatuba 58,5 38,4 15,9 16,1 17,6 30,2 7,5 15,1 0,5 0,2

Itatiba 62,1 44,8 13,7 16,0 16,9 25,7 6,8 13,1 0,6 0,5

Jaguariúna 60,7 40,4 14,2 16,0 17,2 30,3 7,6 13,1 0,3 0,2

Monte Mor 70,3 51,4 15,1 17,0 11,1 23,5 3,4 7,2 0,1 0,8

Morungaba 73,0 56,4 9,2 17,0 13,9 20,7 3,6 5,9 0,4 0,0

Nova Odessa 59,0 39,9 17,9 19,5 18,0 30,5 4,8 9,6 0,4 0,4

Paulínia 56,6 35,3 17,2 14,5 20,0 33,1 5,8 16,8 0,3 0,3

Pedreira 69,8 47,7 11,5 21,1 13,6 21,0 4,7 10,0 0,3 0,1

Santa Bárbara d'Oeste 64,2 45,9 16,4 18,4 15,4 27,5 3,7 8,0 0,3 0,1

Santo Antônio de Posse 74,6 62,5 10,3 15,0 11,1 16,3 3,7 5,8 0,3 0,4

Sumaré 65,1 44,9 17,6 17,5 14,4 29,5 2,4 8,0 0,5 0,1

Valinhos 54,3 36,0 14,8 14,8 20,8 27,7 9,7 21,3 0,5 0,2

Vinhedo 53,3 36,6 13,3 13,8 21,3 28,3 11,5 20,7 0,6 0,7

Região Metropolitana de Campinas 428.130 689.305 379.848 283.619 373.775 485.554 133.373 272.788 9.313 7.698

Médio completo e 

superior incompleto
Superior completo Não determinado

Municípios

Sem instrução e 

fundamental 

incompleto

Fundamental completo 

e médio incompleto



 

58 
 

Tabela 10: Distribuição percentual da população economicamente ativa (PEA) por tipo de atividade segundo municípios. RMC, 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

Tabela 11: Taxa de desemprego, taxa de ocupação e taxa de participação na força de trabalho por municípios. RMC, 2000 e 2010.  

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 
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Tabela 12: Taxa de atendimento escolar (%). RMC, 2000 e 2010. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010 (Tabulação especial, Nepo/Unicamp). 

 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

Americana 16,6 41,2 71,2 93,2 97,8 98,0 87,2 85,2 47,2 42,1

Artur Nogueira 9,1 23,5 51,6 81,9 95,1 98,3 73,5 81,1 31,9 29,9

Campinas 15,4 41,2 52,5 86,6 94,8 96,0 84,4 85,3 52,2 46,0

Cosmópolis 5,1 21,2 57,2 87,7 97,1 98,1 80,9 89,5 46,3 35,4

Engenheiro Coelho 4,0 17,3 44,1 79,5 93,7 98,5 72,6 85,4 46,7 33,7

Holambra 12,7 41,7 59,2 94,8 95,5 98,8 79,4 80,9 49,8 45,7

Hortolândia 6,9 32,1 30,3 92,3 93,6 97,5 79,8 87,8 38,3 35,4

Indaiatuba 5,6 36,6 42,0 89,0 94,9 98,2 81,9 86,0 42,3 42,2

I tatiba 10,1 41,8 61,2 89,4 96,8 97,8 83,8 82,7 42,2 39,3

Jaguariúna 7,6 30,9 40,6 89,8 96,4 98,0 83,3 89,5 32,2 33,3

Monte Mor 1,7 30,4 28,4 87,0 91,8 97,2 79,8 82,3 47,0 36,5

Morungaba 7,2 12,1 49,0 81,1 94,4 97,4 68,7 87,5 32,5 26,5

Nova Odessa 5,4 28,3 60,9 95,6 96,8 98,4 83,5 85,7 47,5 29,9

Paulínia 26,1 54,4 78,5 96,1 96,3 97,9 85,9 90,1 55,6 50,3

Pedreira 8,2 33,5 42,8 94,4 94,0 98,1 70,2 81,3 33,7 33,4

Santa Bárbara d'Oeste 5,8 29,8 45,2 90,9 97,0 98,4 86,5 85,9 45,0 36,7

Santo Antônio de Posse 5,4 27,7 41,4 92,4 94,6 97,3 68,0 81,5 41,7 32,4

Sumaré 4,8 26,2 37,0 86,0 95,4 97,7 81,2 87,8 37,3 37,1

Valinhos 9,5 39,2 64,2 92,5 97,4 97,2 86,6 90,5 46,8 44,2

Vinhedo 19,7 38,0 74,5 94,7 97,9 97,5 85,0 85,7 41,4 46,8

Região Metropolitana de Campinas 11,3 36,4 50,1 89,0 95,5 97,2 83,3 86,0 46,5 41,4

Municípios

Educação Infantil 

(creche) - 0 a 3 anos

Educação Infantil (pré-

escola) - 4 a 5 anos

Ensino Fundamental - 6 a 

14 anos

Ensino Médio - 15 a 17 

anos

Transição entre a edução 

básica e o ensino superior 

- 18 a 19 anos


