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Resumo executivo 

 

Neste produto realizar-se-á uma reflexão sobre os cenários prospectivos da 

dinâmica populacional da Região Metropolitana de Campinas (RMC), baseados nos 

dados das projeções demográficas elaboradas pela Fundação Seade. A escolha por 

adotar este caminho, ao invés de elaborar projeções próprias se deve, em primeiro lugar, 

à qualidade que atribuímos a estas estimativas populacionais, seja em função do corpo 

técnico da Fundação, seja pelo amplo conhecimento e cuidadoso acompanhamento por 

parte destes profissionais das tendências demográficas do Estado de São Paulo. Além 

disso, o cronograma para a realização deste diagnóstico tornaria inviável qualquer 

iniciativa nesse sentido. 

Assim, com base nestes dados e tendo como horizonte temporal o ano de 2030, 

buscar-se-á refletir sobre os rumos da dinâmica sociodemográfica da RMC neste 

período e alguns de seus mais evidentes impactos. Serão abordados o ritmo do 

crescimento populacional da região, assim com as tendências da redistribuição espacial 

e, consequentemente, a expansão e dispersão da população no território. Vale lembrar 

que a projeção toma em conta as tendências do crescimento natural e migratório de cada 

município. Assim, além dos vetores de expansão demográfica, também serão feitas 

considerações sobre as mudanças (sempre que significativas) em sua estrutura por sexo 

e idade e suas possíveis consequências, em particular sobre a demanda de serviços, 

informação esta fundamental para a elaboração de políticas públicas com ênfase em 

educação, saúde e transporte e, portanto, de grande relevância para se pensar o 

desenvolvimento urbano da região. 

Pontua-se que os cenários projetados neste relatório serão, sempre que possível, 

pensados em conjunto com uma análise do crescimento econômico e urbano. A análise 

conjuntural destes dados faz-se necessária para pensar os vetores de crescimento e de 

desenvolvimento urbano da região. Com o intuito de possibilitar uma análise mais 

elaborada dos vetores de expansão da região, optou-se por analisar os dados por 

municípios e não por grupos de municípios, como realizado no relatório anterior. 
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Introdução 

 

As análises contidas no segundo produto acerca das questões demográficas da 

Região Metropolitana de Campinas (RMC)
1
 visaram a análise das principais tendências 

demográficas na RMC.  

Para tanto, foram analisados dados sobre a dinâmica de crescimento e 

distribuição espacial da população, suas características sociodemográficas (sexo, 

estrutura etária, natalidade, etc.), dados sobre as condições habitacionais e de 

infraestrutura e entorno dos domicílios, além de informações importantes sobre mercado 

de trabalho, renda e educação. Todas as informações contidas nas análises foram 

necessárias e relevantes na medida em que este relatório objetivou não somente 

identificar as características sociodemográficas da população residente e da população 

que transita pela Região Metropolitana, mas também diagnosticar e qualificar as 

carências e demandas existentes por serviços de infraestrutura urbana, transportes, 

educação, saúde e etc., criando perspectivas para o avanço de políticas públicas na 

região. 

Sobre o crescimento e a dinâmica da população que vive na RMC, pode-se dizer 

que Campinas é um dos municípios que mais cresceu nos períodos analisados, muito 

embora tenha perdido peso relativo na população total nas últimas décadas (de 45,2% 

em 1991 para 38,5% em 2010). Esta tendência deve permanecer a ponto de que o 

município responda, em 2030, por menos de 36% do total da região. Este aspecto será 

mais detalhado adiante. Embora seguindo a tendência do polo regional quanto à redução 

do crescimento demográfico, pode-se dizer que vários dos municípios metropolitanos 

ainda mantiveram crescimento significativo, tanto aqueles mais próximos, como é o 

caso de Paulínia e Jaguariúna, como aqueles mais distantes, como o subpolo, 

Americana, e outros municípios menores que se inserem mais tardiamente no processo 

de expansão metropolitana, como são os casos de Cosmópolis, Artur Nogueira e 

Engenheiro Coelho.  

As análises realizadas mostraram que muito desse crescimento se deveu à 

migração que, em cidades como Paulínia – município que de maior transformação 

sociodemográfica da região – e Jaguariúna, representou, respectivamente, 72,3% e 

72,1% do total do incremento populacional nos anos 2000. Como dito, embora já em 

                                                           
1
 Refere-se ao relatório “Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana 

de Campinas: Análise e diagnóstico sociodemográfico da Região Metropolitana de Campinas”. 
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queda, o peso da migração continuou expressivo e de alguma maneira esperado já que, 

no período anterior (1991/2000), a migração na RMC respondeu por 50% de todo o 

crescimento populacional, ou seja, mais do que o dobro do valor do Estado de São 

Paulo (apenas 24,4%). Estes dados reafirmaram ainda a importância das transferências 

intraestaduais para o crescimento demográfico da região.  

Ainda com relação à mobilidade espacial da população, os estudos realizados 

apontaram para um ganho na participação relativa da migração intrametropolitana em 

comparação à intraestadual e interestadual, apesar da tendência de redução de seus 

volumes absolutos. Os movimentos pendulares, por sua vez, aumentaram sua magnitude 

de forma significativa. Entre 2000 e 2010, o volume da PIA (População em Idade 

Ativa) que trabalha ou estuda em outro município triplicou, passando de 5.519 (em 

2000), para 16.057 pessoas em 2010. Observou-se que a população de baixa renda era a 

que mais se deslocava entre os municípios de RMC, fator que demonstra o atual valor 

da mobilidade urbana na formulação de políticas públicas. 

As características sociodemográficas também se modificaram na região. Em 

1991, a RMC possuía uma estrutura etária predominantemente jovem, sendo que, em 

2010, a predominância era percebida no grupo de pessoas com 20 a 29 anos. Nesse 

momento, a PIA atingia seu maior peso relativo na população total, com 68%, sendo 

que tal situação (também descrita pelos demógrafos como “janela de oportunidades” – 

CUNHA, 2013) deve permanecer assim até 2020, sendo os seus impactos motivos de 

considerações mais adiante. Como se verá, após esse período, principalmente em 

Campinas e Americana, o peso relativo da PIA tenderá a cair, sobretudo devido à queda 

na taxa de fecundidade da região nas décadas anteriores. Como mostrado, em 2010, a 

fecundidade na RMC (1,6 filhos por mulher) era mais baixa do que no Brasil (1,82) e no 

próprio Estado de São Paulo (1,7). 

Do lado da mortalidade, os municípios que apresentaram maior expectativa de 

vida ao nascer foram Valinhos, Vinhedo, Jaguariúna e Indaiatuba, de acordo com dados 

para 2010. A taxa de mortalidade se manteve relativamente constante, sendo que as 

principais causas de óbito na RMC eram as doenças cardiovasculares, ou seja, aquelas 

típicas de uma população mais envelhecida e com boa qualidade de atendimento básico 

à saúde. 

 Tratando-se das condições habitacionais e de infraestrutura, o relatório em 

questão mostrou que houve avanços com relação ao acesso à rede geral de água e 

esgoto, além da coleta de lixo no período 2000/2010. Apesar desses avanços, a presença 
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de esgoto a céu aberto ainda era o fator que mais distinguia as condições habitacionais 

da Região Metropolitana (sobretudo na comparação entre os municípios ocupados 

predominantemente pelos grupos sociais mais pobres e aqueles com perfil populacional 

mais elitizado).  Proporcionalmente, os municípios mais periféricos possuíam maior 

participação relativa de domicílios alugados – o aumento médio foi de 6 pontos 

percentuais.  Aliás, o crescimento dos domicílios alugados na periferia – sobretudo as 

de mais baixa renda - sugere mudanças significativas na forma de ocupação destas áreas 

que, via de regra, foram ocupadas pelo binômio loteamento popular/autoconstrução ou 

mesmo conjuntos habitacionais frutos de políticas públicas. 

Houve ainda diminuição dos domicílios com pessoas com baixa renda per capita 

e aumento do número de domicílios com alta renda per capita na região como um todo 

(7,3% em 2000 para 10,6% de domicílios com alta renda em 2010). Engenheiro Coelho, 

Santo Antônio de Posse e Monte Mor foram os municípios com as maiores proporções 

de domicílios de baixa renda, de acordo com o Censo Demográfico de 2010. 

Analisando a educação, apesar da queda da taxa de analfabetismo em todos os 

municípios da RMC, existiam ainda muitas pessoas maiores de 24 anos sem instrução 

ou com o ensino fundamental incompleto, o que correspondia a mais da metade da 

população (55,4%). Entre as cidades com maior proporção de pessoas com ensino 

superior estavam Campinas (15,1%), Americana (8,6%) e o grupo de municípios 

capitaneado por Holambra, Valinhos e Vinhedo (8,6%). 

Finalmente, em relação ao mercado de trabalho na RMC, o que se observou no 

Produto 2 foi o declínio na taxa de desemprego entre os anos de 2000 e 2010. Na região 

analisada, seguindo uma tendência nacional (e até mesmo mundial), a maior parte da 

PEA (População Economicamente Ativa) trabalhava no setor de serviços. 

No produto que ora se apresenta, é realizada uma análise prospectiva das 

questões sociodemográficas da Região Metropolitana de Campinas. Na verdade, mais 

do que uma análise, este relatório representa um exercício de reflexão sobre as 

consequências das tendências e possibilidades de crescimento, expansão e 

desenvolvimento da RMC. Como dito, os dados aqui utilizados foram elaborados pela 

Fundação Seade para os anos de 2017 a 2030, utilizando técnicas de projeção – 

elucidadas nas notas metodológicas –, além de dados censitários referentes ao ano de 

2010 e dos volumes de passageiros da Empresa Paulista de Transporte Urbano (EMTU) 

para a Região Metropolitana de Campinas, relativos ao ano de 2016. 
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Além das notas metodológicas, este texto está dividido em mais duas partes. A 

primeira faz uma análise do crescimento da população, buscando determinar 

convergências e prospectar tendências. Nesse caso foram utilizados dados sobre a 

população total e peso relativo dos municípios na RMC, no sentido de analisar os 

principais eixos de crescimento da região. Desse modo, os dados da EMTU sobre os 

principais volumes de passageiros entre os municípios da RMC ajudaram a construir 

tais tendências. Também foram utilizadas as taxas de migração como importante 

instrumento para prospectar o crescimento dos municípios da região.  

Na segunda parte, são analisadas as mudanças na estrutura etária da região e a 

importância destas para a elaboração futura de políticas públicas, com vistas a cenários 

de médio e longo prazo. Para isso, os dados utilizados foram: a evolução da população 

segundo sexo e idade, com ênfase especial para as tendências de diminuição da 

população de 0 a 5 anos e o aumento daquela de 60 anos ou mais de idade em todos os 

municípios da região. Além disso, foram avaliados o Índice de Envelhecimento, a 

Razão de Sexo, a Razão de Dependência, e a mudança da participação da População em 

Idade Ativa. Todos esses dados serão utilizados no sentido de avaliar a necessidade de 

investimentos públicos frente às demandas sociodemográficas prospectadas para o 

período considerado. 

 

 

Notas metodológicas 

 

A fonte principal de dados utilizada no presente relatório foi a Fundação Seade, 

com dados de projeção populacional e de domicílios que abrangem o período 

compreendido entre os anos de 2015 e 2030. Dentro deste intervalo, para efeitos das 

discussões aqui realizadas, e visando obter uma visão de tendência temporal, 

considerou-se apenas os resultados referentes aos anos de 2015 ou 2017
2
, 2020, 2025 e 

2030, bem como nossa única referência censitária, o ano de 2010. 

A opção por se utilizar as projeções populacionais e de domicílios já prontas da 

Fundação Seade, conforme foi enunciado na introdução, vincula-se ao fato de se 

                                                           
2
 Os dados mais recentes referentes à questão migratória são do ano de 2015, para operacionalizar as 

projeções de migração de maneira que estas sejam confiáveis. Ademais, um intervalo de 05 anos permite 

melhor avaliação dos cenários prospectados de migração. As demais tabulações têm como referência mais 

recente o ano de 2017. 
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reconhecer sua comprovada competência na realização de tais procedimentos, o que se 

reflete na qualidade e maior confiabilidade dos resultados apresentados e 

disponibilizados em sua plataforma digital de divulgação de dados. Desse modo, 

privilegiou-se a discussão dos resultados das projeções, assim como a elaboração de 

possíveis cenários demográficos a partir do cenário aqui chamado de "conservador" 

seguido pela Fundação Seade na elaboração de suas projeções
3
.  

As projeções populacionais da Fundação Seade são realizadas utilizando o 

"método dos componentes demográficos". Segundo Waldvogel (1997), este método: 

considera a interação das variáveis demográficas - fecundidade, 

mortalidade e migração - no crescimento da população, supondo 

que os efeitos e as consequências na composição e no volume da 

população podem ser avaliados demograficamente através de 

hipóteses formuladas para os componentes populacionais no 

futuro (WALDVOGEL, 1997, p. 17).  

 

 Desse modo, divide-se a população base
4
 para a realização da projeção em 

diversas coortes
5
. Assim, são aplicadas a cada uma das mesmas as funções 

correspondentes de fecundidade (quando aplicável), mortalidade e migração, 

calculando-se, por conseguinte, a população para o próximo período de projeção. Esta 

última população, a seu turno, será a base a ser considerada para projeção para o 

período seguinte, repetindo-se o procedimento até o final do período da projeção. O 

processo descrito anteriormente é ilustrado na Figura 1. 

 

                                                           
3
 É bom que se esclareça que uma projeção demográfica, em particular a que se está utilizando, não 

corresponde a uma “previsão” ou “extrapolação matemática” de tendências. Trata-se antes de tudo de um 

trabalho cuidadoso de estimativa do comportamento da população e sua estrutura etária no futuro, tendo 

como base hipóteses sobre a evolução dos principais componentes do crescimento demográfico, a saber, 

mortalidade, fecundidade e migração. Não se trata, portanto, de uma “aposta” sobre o que acontecerá, 

mas de uma avaliação do que, a se concretizarem os cenários pensados, será mais provável observar. De 

qualquer maneira, dada a sua natureza, as projeções também podem conter variações com relação à 

realidade, particularmente porque não é uma tarefa fácil pensar o futuro do comportamento de uma de 

suas variáveis, a migração, já que esta depende não apenas de situações estruturais, mas também de 

questões conjunturais vividas pela região de origem e destino dos fluxos migratórios. 
4
 Aqui também vale um alerta. Metodologicamente, a “preparação” da população “base” para a projeção é 

uma questão essencial para a qualidade da mesma. Na verdade, nem sempre os dados censitários 

divulgados pelo IBGE correspondem à realidade havendo, particularmente em termos etários, alguns 

problemas de enumeração como, por exemplo, ocorre historicamente com a população de 0 a 4 anos que, 

via de regra, se encontra subestimada. Há formas de avaliar e corrigir estes problemas, e é isso o que 

normalmente é feito em uma projeção. Em virtude disso, é possível que dados divulgados dos censos, 

quando cotejados com os da projeção, nem sempre se mostrem coerentes. Como será visto, esse é caso da 

evolução dos grupos com idade entre 0 e 4 anos no censo que, como dito, apresentam subenumeração. 
5
 A noção de coorte se refere ao conjunto de indivíduos que compartilham um mesmo evento de 

referência ou de origem (WUNSH e TERMOTE, 1978). Na demografia, embora o termo seja usado para 

vários “eventos de origem”, na maior parte das vezes se refere a um conjunto de pessoas da mesma 

geração, ou seja, que compartilham o mesmo ano (ou período) de nascimento.  
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Figura 1: Como funciona o "método dos componentes demográficos" 

 
Fonte: Fundação Seade (2017). 

 

Uma das vantagens apontadas pela Fundação Seade e por Waldvogel (1997) 

para o uso do método em questão é a possibilidade de projetar a população por sexo e 

idade. Com isso, viabilizou-se o acompanhamento da evolução da estrutura etária ao 

longo do tempo, além da realização de diferentes recortes nesta estrutura com intuito de 

verificar as demandas populacionais futuras relativas à educação, saúde, mercado de 

trabalho, etc. 

No que se refere à mecânica do método em si, destaca-se a possibilidade de 

construção de hipóteses de projeção, mais seguras e eficazes, para recortes espaciais de 

diferentes características e dimensões. Isso porque se projeta cada componente 

demográfica assumindo-se comportamentos prováveis a serem adotados pela mesma no 

futuro. Dessa maneira, possibilita-se uma flexibilidade maior no sentido de se basear a 

hipótese da dinâmica populacional a ser seguida no futuro, não somente segundo o seu 

comportamento acompanhado no passado, como fazem os métodos de extrapolação 

matemática, mas também a partir de uma análise pormenorizada da dinâmica 

demográfica regional (WALDVOGEL, 1997).  

No caso da fecundidade, de acordo com o manual do sistema de projeções da 

instituição, assumiu-se como comportamento esperado a redução lenta dos níveis da 

taxa de fecundidade total (TFT), uma vez que, no ano base de 2010, já se registravam 

valores bastante baixos, na ordem de 1,7 filhos por mulher para o Estado de São Paulo. 
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Segundo a Fundação Seade, espera-se que, em 2050, a fecundidade chegue 1,5 filhos 

por mulher. No que tange aos diferenciais regionais do indicador, considera-se que 

haverá homogeneização em seus níveis, como já tem sido observado ao longo de 

períodos anteriores, alcançando patamares cada vez menores. 

Com relação à mortalidade, espera-se o mesmo comportamento que o da 

fecundidade quanto à diminuição de seus níveis na medida em que se avança com o 

tempo. Além disso, apesar dos grandes diferenciais observados entre algumas regiões 

do Estado de São Paulo, considera-se que haverá uma convergência espacial dos níveis 

de mortalidade, com redução da diferença entre os maiores e menores valores 

observados a partir do ano base de 2010. 

Quanto à migração, sendo a variável mais sensível a fatores conjunturais (como 

a instalação de um empreendimento gerador de grande quantidade de empregos, 

melhoria da acessibilidade a alguma região, etc.) foram consultados especialistas nas 

temáticas socioeconômicas. Em um cenário "conservador", prospecta-se a continuidade 

no arrefecimento das tendências migratórias, muito em virtude da redução da migração 

"externa" à região e da diminuição da pressão demográfica em determinadas áreas 

historicamente emissoras de população, em função de seu reduzido crescimento 

vegetativo. Com isso, espera-se a aproximação dos níveis regionais de migração à 

média estadual, próximos a patamares quase nulos. 

O modelo adotado pela Fundação Seade segue uma hierarquia que parte da 

projeção para o total do estado e se desagrega em regiões administrativas e municípios. 

Assim sendo, são elaboradas as projeções de população, por sexo e grupos de idade, 

para o Estado de São Paulo e suas regiões administrativas. Posteriormente, aplica-se o 

"método dos componentes demográficos" às populações municipais, cujos resultados 

são compatibilizados, de modo que a soma de suas populações corresponda à projeção 

populacional de cada região administrativa e do estado como um todo, em cada período 

de projeção. 

Enquanto fontes de dados para a realização das projeções, registra-se que a 

Fundação Seade realiza, mensalmente, uma pesquisa nos cartórios de Registro Civil de 

todos os municípios do Estado de São Paulo, coletando informações detalhadas sobre o 

registro legal dos eventos vitais – nascimentos e óbitos –, que compõem a base de dados 

das estatísticas vitais paulistas. Esses dados, associados àqueles provenientes dos censos 

demográficos, possibilitam o acompanhamento contínuo da dinâmica demográfica do 

estado, de forma tanto agregada como desagregada por regiões, municípios e distritos da 
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capital. Com isso, são calculadas as estatísticas de fecundidade, mortalidade e migração, 

esta última computada de forma indireta através dos saldos migratórios estimados a 

partir da diferença do crescimento natural, ou vegetativo, em relação ao crescimento 

populacional total. Tais estatísticas serão os insumos para a geração das projeções 

populacionais.   

A partir dos números oferecidos pelos censos demográficos e pela Fundação 

Seade, serão elaborados indicadores
6
 que serão úteis tanto para avaliar o ritmo e 

intensidade do crescimento e redistribuição população, quanto as mudanças em sua 

estrutura. Entre estes indicadores pode-se mencionar: taxa média anual de crescimento 

populacional, taxa média anual de crescimento dos domicílios, índice de 

envelhecimento, taxa de migração líquida, razão de dependência e razão de sexo.  

Com o intuito de possibilitar uma análise mais elaborada dos vetores de 

expansão da região, optou-se, neste relatório, por analisar os dados de forma 

desagregada entre municípios, ao invés da leitura por grupos de municípios, procedida 

no relatório anterior. A convergência das dinâmicas populacionais verificada entre as 

municipalidades da RMC impede uma análise mais aprofundada através dos 

agrupamentos de municípios, já que os diferenciais de suas dinâmicas 

sociodemográficas tendem a ficar cada vez mais tênues. 

A População Economicamente Ativa (PEA) não é projetada pela Fundação 

Seade para os municípios da RMC no período de projeção considerado pelo presente 

relatório. Por conta disso, foi necessário realizar uma adaptação metodológica no 

sentido de estimar o volume da PEA para o intervalo de tempo de 2017 a 2030, tendo 

em vista sua utilidade para prospectar as demandas futuras por emprego na região.  

Desse modo, calcularam-se “taxas de atividade” para os grupos etários que 

compõem a população em idade ativa (15 a 59 anos)
7
 observada no último levantamento 

censitário (2010). Compararam-se as curvas e os níveis das taxas de atividade com 

outras unidades para as quais se possui esse indicador para um período mais recente. 

Optou-se por este caminho metodológico, ao invés de simplesmente extrapolar a taxas 

                                                           
6
 Não se apresentará o cálculo dos indicadores utilizados, destrinchando as suas formulas e componentes 

no presente relatório, tendo em vista que esses mesmos procedimentos metodológicos já foram realizados 

no relatório anterior (Produto 2) quando os mesmos indicadores foram apresentados. Por isso, diante de 

qualquer dúvida relativa às suas estimativas, recomenda-se sua consulta nas notas metodológicas do 

documento anterior.    
7 

As taxas de atividades são dadas pela seguinte fórmula: TAVx,x+n =
PEAx,x+n

PIAx,x+n
, onde TAVx,x+n são as taxas 

de atividade para o grupo etário com idade entre x e x+n; PEAx,x+n é a população economicamente ativa 

no grupo etário com idade entre x e x+n; e a PIAx,x+n é  a população em idade ativa para o grupo etário 

entre x e x+n.  
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observadas para a região em 2010, pois se verificou uma mudança de ciclo econômico a 

partir de 2014, com a retração dos investimentos e crescimento econômico, afetando a 

dinâmica do mercado de trabalho a partir de então.  

No caso, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) se mostrou 

uma fonte de dados alternativa para esse último propósito, já que apresenta dados mais 

recentes para o ano de 2015 (ciclo econômico mais atual), muito embora apenas ao 

nível do Estado de São Paulo e RMSP. Comparando-se estas duas curvas das taxas de 

atividades com a RMC, optou-se por utilizar os dados referentes ao Estado de São 

Paulo, visto que estes foram os que mais se aproximaram dos observados para a 

metrópole campineira em 2010. Assim, as taxas de atividade estimadas para o Estado de 

São Paulo em 2015 foram multiplicadas pelas PIAs projetadas para a RMC nos anos 

considerados na presente análise, obtendo-se estimativas para a PEA de cada município 

da RMC no período 2017-2030. Obviamente tal procedimento não pressupõe mudanças 

significativas no mercado de trabalho, apresentando, nesse sentido, um cenário 

conservador.    

Reconhece-se que o procedimento explicitado nos últimos parágrafos se trata de 

uma grande aproximação, considerando as diferenças existentes nas taxas de atividade 

entre os municípios metropolitanos, e mesmo entre a RMC e a unidade político-

administrativa a partir da qual se extrapolaram as taxas. De qualquer maneira, entende-

se ainda assim ser um exercício válido para se ter uma ideia de onde estariam os 

maiores incrementos de pessoas demandantes do mercado de trabalho na região. 

Por fim, utilizaram-se igualmente como fontes dados para se avaliar a 

mobilidade metropolitana, os registros administrativos da Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos (EMTU) do Estado de São Paulo, relativos ao volume de 

passageiros transportados pelas linhas intermunicipais da RMC gerenciadas pela 

instituição ao longo do ano de 2016. Ressalta-se que, infelizmente, nesse caso não é 

possível distinguir os sentidos dos deslocamentos realizados (ex. se 

Campinas/Hortolândia ou Hortolândia/Campinas) e, tampouco, qual destas viagens se 

refere efetivamente a viagens intermunicipais. Pode-se, portanto, saber apenas o volume 

de passageiros que fazem uso de uma determinada linha rodoviária ligando dois 

municípios. 

Apesar destas limitações intrínsecas à fonte de dados em questão, tais registros 

administrativos apresentaram-se um indicador sintomático muito eficiente no sentido de 

dimensionar onde se encontram as principais demandas por transporte público 
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intrametropolitano. Da mesma forma, visto em perspectiva temporal, permite prospectar 

onde se vislumbram os principais eixos de expansão urbana da região. Isso porque, 

levando em conta a crescente dissociação entre lugar de trabalho (ou de outras 

oportunidades oferecidas pela metrópole, em particular seu centro, como comércio, 

serviços, etc.) e o local de residência dos indivíduos, o monitoramento das mudanças no 

número de viagens nas várias direções pode ser muito útil para identificar áreas de 

dispersão, expansão ou até mesmo esvaziamento de população. 

 

 

1. Evolução do crescimento populacional: tendências e convergências 

 

Em se tratando de projeções, toda e qualquer análise feita a partir de seus 

resultados deve ser tomada com alguns cuidados e levando em conta seu caráter de 

estimativa. Portanto, é passível de mudança ou alguma variação, dependendo do 

cumprimento ou não das hipóteses relativas ao componente demográfico (fecundidade, 

mortalidade e migração). É nesse sentido que as considerações a seguir referem-se ao 

quadro que se espera encontrar na população da RM e seus municípios nos próximos 22 

anos. Feito este esclarecimento, pode-se observar, pela Tabela 1, que a tendência geral 

esperada é de diminuição das taxas de crescimento anuais, principalmente do município 

sede da região, Campinas. Mesmo assim, a região passará de uma população de cerca de 

2,8 milhões, de acordo com os dados do censo de 2010, para uma população de mais de 

3,4 milhões em 2030, de acordo com as projeções da Fundação Seade.  

Os resultados para cidades de porte médio e pequeno, como Cosmópolis, 

Hortolândia e Paulínia, ainda sugerem a manutenção de certo fôlego de crescimento até 

2030 (respectivamente 1,03% a.a., 1,07% a.a. e 1,10% a.a. no período 2025-2030), 

crescendo acima da média da região metropolitana como um todo (0,57% a.a. no 

período 2025-2030). Entretanto, o município que manterá a maior taxa de crescimento 

da RMC é Engenheiro Coelho (1,22% ao ano no período 2025-2030), embora este 

resultado seja pouco significativo tendo em vista tratar-se de um município de pequeno 

porte e que, portanto, pode ser impactado por pequenas mudanças em seu tamanho 

populacional. 
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Tabela 1: População residente, crescimento populacional, e peso relativo da população por municípios. Região Metropolitana de Campinas – 

2010, 2017, 2020, 2025 e 2030 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010; Fundação Seade, Projeções Populacionais. (Organização dos dados Nepo/Unicamp) 

 

2010 2017 2020 2025 2030 2010/2017 2017/2020 2020/2025 2025/2030 2010/2017 2017/2020 2020/2025 2025/2030

Americana 210.638 227.223 233.458 241.651 246.562 16.585 6.235 8.193 4.911 1,09 0,91 0,69 0,40

Artur Nogueira 44.177 50.351 52.609 55.757 58.294 6.174 2.258 3.148 2.537 1,89 1,47 1,17 0,89

Campinas 1.080.113 1.150.753 1.175.501 1.206.092 1.223.394 70.640 24.748 30.591 17.302 0,91 0,71 0,52 0,29

Cosmópolis 58.827 67.647 71.282 76.075 80.085 8.820 3.635 4.793 4.010 2,02 1,76 1,31 1,03

Engenheiro Coelho 15.721 19.190 20.535 22.343 23.737 3.469 1.345 1.808 1.394 2,89 2,28 1,70 1,22

Holambra 11.299 13.616 14.493 15.617 16.536 2.317 877 1.124 919 2,70 2,10 1,51 1,15

Hortolândia 192.692 218.934 230.268 247.142 260.650 26.242 11.334 16.874 13.508 1,84 1,70 1,42 1,07

Indaiatuba 201.619 232.586 242.868 255.619 264.595 30.967 10.282 12.751 8.976 2,06 1,45 1,03 0,69

Itatiba 101.471 113.324 117.916 123.870 127.769 11.853 4.592 5.954 3.899 1,59 1,33 0,99 0,62

Jaguariúna 44.311 52.125 54.848 58.068 60.561 7.814 2.723 3.220 2.493 2,35 1,71 1,15 0,84

Monte Mor 48.949 56.359 59.614 64.475 68.415 7.410 3.255 4.861 3.940 2,03 1,89 1,58 1,19

Morungaba 11.769 12.815 13.247 13.816 14.252 1.046 432 569 436 1,22 1,11 0,84 0,62

Nova Odessa 51.242 56.142 58.039 60.329 61.984 4.900 1.897 2.290 1.655 1,31 1,11 0,78 0,54

Paulínia 82.146 98.915 105.037 114.048 120.455 16.769 6.122 9.011 6.407 2,69 2,02 1,66 1,10

Pedreira 41.558 45.161 46.548 48.377 49.717 3.603 1.387 1.829 1.340 1,19 1,01 0,77 0,55

Santa Bárbara d'Oeste 180.009 186.296 188.745 191.691 193.153 6.287 2.449 2.946 1.462 0,49 0,44 0,31 0,15

Santo Antônio de Posse 20.650 22.214 22.849 23.750 24.453 1.564 635 901 703 1,05 0,94 0,78 0,59

Sumaré 241.311 271.202 283.212 299.842 313.381 29.891 12.010 16.630 13.539 1,68 1,45 1,15 0,89

Valinhos 106.793 120.369 124.742 130.121 133.638 13.576 4.373 5.379 3.517 1,72 1,20 0,85 0,53

Vinhedo 63.611 73.561 77.521 82.229 85.651 9.950 3.960 4.708 3.422 2,10 1,76 1,19 0,82

Região Metropolitana de Campinas 2.808.906 3.088.783 3.193.332 3.330.912 3.427.282 279.877 104.549 137.580 96.370 1,37 1,12 0,85 0,57

Estado de São Paulo 41.262.199 43.674.533 44.639.899 45.925.092 46.825.450 2.412.334 965.366 1.285.193 900.358 0,81 0,73 0,57 0,39

Crescimento populacional

Absoluto Taxa Média Anual (%)
População residente

Municípios
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Já as principais cidades da região, Americana, Campinas e Indaiatuba, onde, 

especialmente nas duas primeiras, se sabe que a atividade industrial e de serviços é 

muito mais intensa e diversificada, estão entre aquelas que menos irão crescer no 

decorrer dos anos prospectados (0,40% a.a., 0,29% a.a. e 0,69% a.a. respectivamente, 

no período 2025-2030). Estas serão acompanhadas pelas cidades em que o crescimento 

está mais vinculado ao mercado de terras, ou questão habitacional, como é o caso de 

Valinhos e Vinhedo (0,53% a.a. e 0,82% a.a., respectivamente, no período 2025-2030), 

municipalidades cuja ocupação do solo se dá pela presença de condomínios fechados. O 

baixo crescimento destes municípios que, juntamente com Campinas e Americana, 

respondem pelos maiores contingentes populacionais da região, irá fazer com que o 

crescimento total da RMC fique em patamares mais baixos. Ainda assim, a região 

continuará crescendo em ritmo mais acelerado do que o restante do Estado de São Paulo 

como um todo. Cabe ressaltar que os volumes absolutos de incremento populacional das 

cidades maiores ainda se manterão superiores aos das cidades pequenas e médias.  

 Apesar da diminuição das taxas de crescimento da maioria dos municípios – 

fruto da continuada queda da fecundidade e da migração externa –, o que se pode 

observar no Gráfico 1 é que a participação destes no total da população da Região 

Metropolitana de Campinas irá diferir muito pouco da composição atual. Isso se dá, 

principalmente, porque os diferenciais de crescimento demográfico tenderão a se 

manter. Pelo que se espera, será a continuidade da distribuição interna da população via 

migração intrametropolitana (ou mobilidade residencial) que, como se salientou no 

relatório anterior, seria fruto do “potencial endógeno” existente na região de 

redistribuição da população influenciado fortemente pelo processo de produção e 

ocupação do espaço urbano regional. Fica claro que nesse processo, como já 

demonstrado em vários outros estudos (CUNHA, 2017, CUNHA & FALCÃO, 2017 

entre outros), Campinas, o polo regional, é o que mais “perde” população para o seu 

entorno, que ao longo das décadas vai se ampliando para espaços (e municípios) cada 

vez mais distantes.  
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Gráfico 1: Participação da população dos municípios na região. Região Metropolitana 

de Campinas, 2010, 2017, 2020, 2025 e 2030. 

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010; Fundação Seade, Projeções Populacionais. (Organização dos dados 

Nepo/Unicamp) 

 

O exemplo mais eloquente da existência desse potencial endógeno de 

crescimento se encontra nos municípios de Hortolândia, Indaiatuba, Sumaré e Paulínia: 

estes municípios tiveram taxas altas de crescimento ao ano até o período 2010/2017 

(1,84%, 2,06%, 1,68% e 2,69% a.a., respectivamente), devido principalmente ao seu 

desenvolvimento econômico-industrial, à ocupação do solo por condomínios fechados 

(no caso de Indaiatuba e Paulínia) e pela possibilidade de acesso à terra barata (no caso 

de Hortolândia e Sumaré). Mesmo com a queda nas taxas de crescimento destes 

municípios, a participação destes na população total irá aumentar de 2017 para 2030 

porque seus crescimentos ainda serão maiores que a média regional: em Hortolândia de 

6,9% para 7,6%; em Indaiatuba de 7,2% para 7,6%; em Sumaré de 8,6% para 9,1%; e 

em Paulínia de 2,9% para 3,5%. Não por coincidência, estes municípios se encontram 

nos principais eixos de crescimento da região, podendo ser observados nos mapas 1, 2, 

3 e 4. 

O eixo de crescimento Noroeste da Região Metropolitana de Campinas é 

capitaneado principalmente por Paulínia. O município possui o maior PIB da região e 

teve seu crescimento econômico-industrial impulsionado pela implantação da Refinaria 

do Planalto (REPLAN), que ocasionou a atração de diversas indústrias relacionadas ao 
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processo de produção e transporte de combustível. Sobretudo a partir dos anos 2000, a 

ocupação da cidade deu-se por uma população de classe média e alta, que encontrou 

facilidade de acesso ao município, viabilizada por uma legislação urbanística que 

beneficiava o surgimento de condomínios, especialmente em uma zona limite com o 

município de Campinas (mais especificamente com o distrito de Barão Geraldo). Como 

se pode observar nos mapas prospectados (1, 2, 3 e 4), apesar de visível redução nas 

taxas de crescimento populacional, esta área da região ainda possui potencial de 

incremento de população quando comparada ao restante da RMC.  

 

Mapas 1, 2, 3 e 4: Taxa média anual de crescimento populacional por município. 

Região Metropolitana de Campinas – 2010/2017, 2017/2020, 2020/2025 e 2025/2030. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010; Fundação Seade, Projeções Populacionais. (Organização dos dados 

Nepo/Unicamp) 

 

Ainda considerando a importância das variáveis referentes ao acesso à moradia 

com “qualidade de vida” e desenvolvimento econômico-industrial, percebe-se que o 



18 
 

eixo Sudoeste de expansão, na área do município de Indaiatuba, ainda possui potencial 

importante de crescimento, principalmente considerando o impacto do Aeroporto 

Internacional de Viracopos, que atraiu investimentos para a região. Recentemente, a 

recessão econômica no país desacelerou o crescimento previsto do aeroporto, bem como 

dos investimentos na área. Cabe, portanto, não deixar de reconhecer que este processo 

pode, de alguma maneira, afetar negativamente o crescimento da região, algo não 

esperado até então. No entanto, tampouco se pode deixar de considerar que o impacto 

que este tipo de infraestrutura tem ou terá sobre a sua área de influência não pode ser 

desmerecido, devendo-se considerar o desenvolvimento de novas atividades como 

desdobramentos inevitáveis na zona e, em particular, no município de Indaiatuba, que se 

localiza próximo ao aeroporto.  

Outro eixo de crescimento importante da RMC é o Oeste, impulsionado 

principalmente pelos municípios de Hortolândia e Sumaré que, como já ressaltado, 

possuem seu crescimento impulsionado pela ocupação de terras de menor valor e, 

portanto, traduzindo-se em zonas de grande concentração de assentamentos urbanos da 

população de baixa renda. Muito embora não se possa desconsiderar que o município de 

Hortolândia possui um parque industrial importante com indústrias de tecnologia e 

farmacêuticas, sabe-se que, pelo menos até os dias de hoje, tal fato pouco se relaciona 

com o crescimento populacional da região, uma vez que estas empresas necessitam de 

mão de obra qualificada que, como já observado no relatório anterior, não 

necessariamente residem no município. De fato, mesmo considerando suas atividades 

econômicas, a cidade é a que mais possui pessoas que realizam deslocamentos diários 

por motivos de trabalho (movimento pendular). É também uma das que mais recebem 

pessoas para trabalhar, o que demonstra um claro descompasso entre o mercado de 

trabalho que oferece e as características de sua população residente. Tal característica 

será melhor analisada na seção seguinte, quando avaliados os dados a respeito das 

projeções da População em Idade Ativa (PIA). 

Os dados do Mapa 5 demonstram a importância dos movimentos pendulares 

através das principais linhas de interligação intrametropolitana de ônibus, considerando 

o acumulado no ano de 2016. Verifica-se com esta informação a importância dos 

movimentos entre Hortolândia e Campinas, Sumaré e Campinas e Americana e Santa 

Bárbara D’Oeste (cidades que, como demonstrados em vários outros estudos e também 

no relatório anterior, guardam importantes trocas populacionais). 

 



19 
 

Mapa 5: Volume de passageiros acumulado no ano da interligação entre os municípios 

pelo modal ônibus. Região Metropolitana de Campinas – 2016. 

 
Fonte: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Estado de São Paulo. 
  

A cidade de Campinas, como sede da RMC, é tanto destino como origem das 

principais interligações de linhas de ônibus, isso porque o modelo de transportes na 

região é de caráter “centralizador”, ou seja, baseado em terminais intrametropolitanos 

que atuam como pontos de conexões e redistribuição das linhas de ônibus. Assim, por 

exemplo, o passageiro que deseja sair de Hortolândia para acessar a cidade de Paulínia, 

necessita encaminhar-se antes para o centro de Campinas, em um terminal 

intrametropolitano, para depois pegar uma linha com destino à Paulínia; o mesmo 

acontece com o distrito de Barão Geraldo, em Campinas, que mesmo estando muito 

próximo a Hortolândia, não possui ligação direta com este município, forçando os que 

trabalham nessa área a deslocamentos de longa duração.  

 O problema de prospectar o futuro das linhas está justamente na dificuldade de 

determinar a demanda de passageiros por linhas. De qualquer maneira, o que se pode 

observar é a importância dos movimentos intrametropolitanos na determinação dos 

percursos, sendo o aumento da intensidade e volume dos deslocamentos entre os 

municípios da região um bom indicativo da importância de novas conexões de ônibus. 

 A tendência de aumento dos fluxos pendulares intrametropolitanos é 

corroborada pelos dados do relatório anterior que, para além do diagnóstico do 
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fenômeno propriamente dito, também aponta clara tendência de uma forte correlação 

entre este e os movimentos migratórios intrametropolitanos, conhecidos como 

mobilidade residencial. 

Sendo assim, pode-se dizer que o processo de redistribuição interna da 

população da RMC possui um papel importante não apenas no crescimento e na 

dinâmica dos municípios da região, mas também na intensidade e volume dos 

deslocamentos diários dos residentes em busca de trabalho, estudo, consumo, saúde, etc.  

De qualquer maneira, os dados da projeção ainda levam em conta que a 

migração externa, ou seja, aquela que provém de outras regiões, em particular da RM de 

São Paulo, terá algum impacto na região, já que o crescimento populacional total acima 

de 1,5% somente se justificaria com uma migração líquida ainda positiva pelo menos 

até 2025. 

Ainda com relação à migração, percebe-se pelos dados da Tabela 2 que as taxas 

de migração líquida apresentam certa tendência de convergência no que se refere ao 

diferencial apresentado pelos municípios metropolitanos até 2030. Os dados projetados 

demonstram que até municípios com taxas acima da média registrarão quedas de suas 

taxas no período 2025-2030. Estes dados sugerem ainda que se espera algum 

movimento de expansão e desconcentração demográfica em direção a estes municípios, 

o que parece muito provável, salvo novidades ocorram não apenas no contexto externo 

(por exemplo, recrudescendo os fluxos externos), e no interno, com o surgimento (ainda 

não vislumbrado com o que se conhece atualmente) de novas áreas de ocupação tanto 

por parte da população mais pobre (para o que a migração externa poderia contribuir em 

muito) ou mesmo para a população com melhores condições de vida. Mesmo assim, a 

se repetir tendências observadas em outras grandes cidades (como é o caso de São 

Paulo), a reocupação dos seus espaços centrais
8
, como mostra Nakano (2015), poderá 

ter impactos “negativos” sobre o que aqui se chamou “potencial endógeno de 

crescimento”, já que poderia contribuir para reduzir as tendências centrífugas de 

redistribuição da população na região. 

Vale destacar também o comportamento do município de Santa Bárbara d’Oeste 

que, de uma situação de elevado crescimento nas décadas anteriores, em particular nos 

anos 1980 e 1990, e da condição de “periferia” de Americana, aparece como um dos 

                                                           
8
 Processos como os de “gentrificação” (elitização de certas zonas da cidade) ou renovação urbana são 

fenômenos observados em vários lugares do mundo e também no Brasil, especialmente nas grandes 

metrópoles.  
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poucos municípios onde se projetam perdas populacionais líquidas nos anos 2010 até o 

ano de 2015. Embora não se tenha claro o que pode justificar tal situação, os dados do 

censo 2010 indicam que tal fenômeno se observa em função das perdas demográficas 

deste município para Americana o que, em se levando em conta a sua história 

demográfica pregressa, representa uma reversão de tendência que mereceria ser mais 

bem estudada. 

 

Tabela 2: Taxas de migração líquida anuais por município. Região Metropolitana de 

Campinas – 2010/2015, 2015/2020, 2020/2025 e 2025/2030. 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010; Fundação Seade, Projeções Populacionais. (Organização dos dados 

Nepo/Unicamp) 

 

No sentido de detalhar ainda mais a análise do papel da migração na dinâmica 

populacional ao longo período da projeção, a Tabela 3 traz a participação do 

crescimento vegetativo e migratório nas taxas de crescimento da região. O que se 

observa é que o peso do crescimento migratório irá aumentar em todos os municípios. 

Cabe ressaltar que o cenário prospectado pela Fundação Seade é conservador e, neste 

sentido, compreende que o crescimento migratório será sempre positivo, ainda que com 

volumes cada vez mais reduzidos. Esta metodologia explica o porquê de municípios 

como Santa Bárbara d’Oeste, que apresentava uma tendência de queda da participação 

do peso migratório no total da população nos dados de 1991, 2000 e 2010 (Relatório 2), 



22 
 

nos dados prospectados apresentar tendência de aumento da participação dos 

imigrantes, observada para todos os municípios da região. Além disso, o aumento da 

participação da migração no crescimento não significa o aumento dos imigrantes nos 

municípios, já que a tendência dos fluxos migratórios é justamente a oposta, de 

diminuição em seus volumes ao longo do tempo. 

O aumento da importância da migração no crescimento decorre muito mais da 

queda na importância do crescimento vegetativo (considerando a tendência de queda na 

taxa de fecundidade). Exemplo disso é o município de Americana que, já avançado com 

relação à queda de sua fecundidade, terá 94% de participação da migração em seu 

crescimento populacional. Os municípios em que o crescimento vegetativo terá um peso 

maior que o migratório até 2030 são aqueles que apresentam taxas de crescimento 

maiores que a média da região, como Engenheiro Coelho, Holambra, Morungaba, Santa 

Bárbara d’Oeste e Santo Antônio de Posse. 

 

 

Tabela 3: Peso relativo das componentes demográficas sobre crescimento populacional 

por município. Região Metropolitana de Campinas – 2010/2015, 2015/2020, 2020/2025 

e 2025/2030. 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010; Fundação Seade, Projeções Populacionais. (Organização dos dados 

Nepo/Unicamp) 

 

 

 

 

 

Migratório Vegetativo Migratório Vegetativo Migratório Vegetativo Migratório Vegetativo

Americana 60,6 39,4 61,0 39,0 72,5 27,5 94,4 5,6

Artur Nogueira 64,1 35,9 51,3 48,7 51,6 48,4 56,2 43,8

Campinas 35,6 64,4 30,3 69,7 40,9 59,1 56,2 43,8

Cosmópolis 62,1 37,9 57,4 42,6 53,8 46,2 58,4 41,6

Engenheiro Coelho 65,0 35,0 53,2 46,8 47,4 52,6 41,3 58,7

Holambra 65,7 34,3 52,9 47,1 46,9 53,1 48,1 51,9

Hortolândia 53,2 46,8 50,6 49,4 53,0 47,0 56,4 43,6

Indaiatuba 70,2 29,8 55,5 44,5 53,8 46,2 58,0 42,0

I tatiba 65,5 34,5 60,5 39,5 60,9 39,1 64,5 35,5

Jaguariúna 70,1 29,9 56,0 44,0 48,2 51,8 53,5 46,5

Monte Mor 53,2 46,8 50,3 49,7 51,1 48,9 50,9 49,1

Morungaba 39,7 60,3 36,2 63,8 35,7 64,3 40,2 59,8

Nova Odessa 57,9 42,1 54,2 45,8 51,7 48,3 64,7 35,3

Paulínia 68,7 31,3 55,0 45,0 57,7 42,3 50,3 49,7

Pedreira 55,6 44,4 52,0 48,0 58,4 41,6 73,2 26,8

Santa Bárbara d'Oeste -19,5 119,5 -11,5 111,5 0,0 100,0 32,9 67,1

Santo Antônio de Posse 41,5 58,5 37,2 62,8 38,8 61,2 42,9 57,1

Sumaré 45,5 54,5 41,6 58,4 43,8 56,2 51,0 49,0

Valinhos 78,3 21,7 67,3 32,7 71,1 28,9 84,4 15,6

Vinhedo 72,5 27,5 68,7 31,3 67,9 32,1 73,6 26,4

Região Metropolitana de Campinas 53,3 46,7 46,8 53,2 50,7 49,3 58,6 41,4

2025/2030

Peso do crescimento (%)

Municípios 2010/2015 2015/2025 2020/2025
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2. Evolução da estrutura etária 

 

As sessões anteriores analisaram os horizontes de crescimento e os possíveis 

cenários de redistribuição espacial da população na Região Metropolitana de Campinas 

através dos dados de projeção calculados pela Fundação Seade.  

Ainda com base nestes dados, a presente seção se debruça sobre as possíveis 

mudanças nas características sociodemográficas da população residente e sua evolução 

na RMC e em seus municípios. Para tanto, o enfoque será dado às seguintes dimensões: 

composição da população por sexo e idade e distribuição da população por grandes 

grupos etários específicos visando subsidiar políticas públicas dirigidas especificamente 

a determinados subgrupos populacionais. 

De fato, pode-se dizer que a estrutura etária da população e sua evolução ao 

longo do tempo são elementos centrais para se pensar em ações e políticas públicas, 

sejam de curto, médio ou longo prazo. Por exemplo, o aumento no número de idosos 

complexifica o equacionamento de oferta de serviços de atenção hospitalar. O mesmo 

pode ser dito com relação ao aumento no número de adolescentes e jovens adultos 

(observado atualmente pelo efeito da inércia demográfica) no que se refere às ofertas de 

ensino, já que incrementa o número de pessoas em busca de ensino médio e superior 

que, como sabemos, é hoje um dos principais problemas ou gargalos a serem 

equacionados pelo país na área educacional. 

Além disso, deve-se levar em conta que as sociedades que passaram pelo 

processo de transição demográfica em ritmo mais lento que os países latino-americanos 

puderam se adaptar ao processo de envelhecimento, seus impactos e seus desafios. 

Assim, “o Brasil enfrenta a exigência de, com certa urgência, ampliar o entendimento 

das implicações de ordem demográfica, econômica e social do processo de 

envelhecimento e organizar políticas para enfrentá-las” (BATISTA et. al., 2008, p. 

138).  

Antes de dissertar sobre os cenários de transformações na estrutura etária da 

RMC, torna-se necessário pontuar novamente que as tendências demográficas 

observadas no Brasil nos últimos anos, bem como as tendências para o futuro, se 

relacionam, em grande medida, à transição demográfica (TD) pela qual passam países 

como o Brasil. Segundo Alves (2008), a TD descreve um fenômeno que acontece 

apenas uma vez em cada país e, geralmente, ocorre juntamente com o processo de 
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desenvolvimento industrial. Resumidamente, essa transição é caracterizada pela 

passagem de altas taxas de mortalidade e natalidade para baixas taxas de mortalidade e 

natalidade. Destaca-se que, segundo este modelo estilizado de evolução demográfica
9
, 

haveria um momento de grande crescimento demográfico (o que muitos chamaram de 

“explosão demográfica”) devido à queda abrupta nas taxas de mortalidade e a 

continuidade de altos níveis de natalidade. Num segundo momento, já frente à queda 

nas taxas de natalidade, começa-se a observar uma desaceleração no crescimento 

populacional podendo, por vezes, ocorrer uma estabilização do crescimento ou até 

mesmo um decréscimo populacional. 

Pontua-se que o processo de transição demográfica, além de ter impactado o 

próprio crescimento da população devido à diminuição na natalidade, impactou também 

a estrutura etária da população. É necessário frisar que as tendências para o futuro se 

relacionam à continuidade no declínio das taxas de natalidade e fecundidade, de forma 

que a estrutura da população por idade seguirá uma tendência de envelhecimento 

progressivo, já que não há perspectivas no futuro (e este relatório não trabalha com esta 

hipótese) de um possível aumento no número médio de filhos por mulher. Assim, muito 

embora hoje – e ainda por algum tempo – a estrutura etária da população brasileira 

apresente traços do que se poderia chamar efeito da “inércia demográfica” (ou seja, sua 

estrutura etária ainda guarda muito da herança da fecundidade mais alta do passado, 

como é o caso do peso relativo dos adultos), a tendência é que cada vez mais o peso das 

crianças e adultos jovens se reduza até certa estabilização, que contrasta com o aumento 

da importância relativa dos idosos.  

Os gráficos 2 a 6 apresentam as mudanças na estrutura etária da população 

residente na Região Metropolitana de Campinas para o período de 2017 a 2020.  

Através deste conjunto de gráficos, como já se adiantou, nota-se que as 

mudanças na estrutura etária iniciadas no final do século XX continuam, tal como a 

diminuição da base das pirâmides e o aumento do topo. Assim, se, em 2010, 68% da 

população pertencia à chamada PIA (População em idade Ativa), em 2030 esse cenário 

mudará e a PIA reduzirá seu peso relativo chegando a 60% da população total. 

Constata-se que nas populações “dependentes”, ou seja, nos grupos etários de jovens 

(de 0 a 15 anos) e idosos (acima de 60 anos) também acontecerão grandes 

transformações ao se confirmar o cenário projetado para o futuro. Se em 2010 o grupo 

                                                           
9
 Deve-se reconhecer que há críticas sobre sua capacidade de descrever todos os processos demográficos 

pelos quais passam os países e, portanto, se se trata ou não de uma teoria.  



25 
 

de jovens representava cerca de 18% da população total, em 2030 esse percentual 

passará para 16%. Por outro lado, os idosos continuarão sua trajetória de ganhos 

relativos, passando de 13% para 19% em 30 anos.  

 

Gráficos 2, 3, 4, 5 e 6: Distribuição da população por grupos etários e sexo. Região 

Metropolitana de Campinas –  2010, 2017, 2020, 2025 e 2030. 

  

  

 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010; Fundação Seade, Projeções Populacionais. (Organização dos dados 

Nepo/Unicamp) 

 

Contudo, este declínio da população jovem não irá ocorrer por igual em toda a 

região. De fato, embora o envelhecimento atinja todos os municípios, alguns deles 

tenderão a manter um perfil mais rejuvenescido durante algum tempo, em certa medida 

em função de seus papéis no cenário metropolitano como áreas de expansão 

demográfica e, portanto, atraindo famílias mais jovens (ou nas primeiras etapas do ciclo 

vital) em busca da solução para a questão habitacional. De fato, pelos mapas 6 a 9, 

percebe-se que os municípios localizados a Noroeste e a Oeste (Monte Mor, Sumaré, 
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Paulínia, Indaiatuba, em 2017) são que os que apresentarão maiores concentrações de 

crianças menores de cinco anos até pelo menos o ano de 2025. Daí em diante, tem-se 

praticamente uma uniformização do comportamento na região.   

 

Mapas 6, 7, 8 e 9: Percentual de população de 0 a 5 anos de idade. Região 

Metropolitana de Campinas –  2017, 2020, 2025 e 2030. 

 
Fonte: Fundação Seade, Projeções Populacionais. (Organização dos dados Nepo/Unicamp) 

 

Em contrapartida ao declínio no percentual da população jovem, nota-se uma 

mudança no topo das pirâmides etárias entre 2010 e 2030 com o aumento gradativo da 

população acima de 60 anos. Como já visto neste período, registra-se um aumento de 5 

pontos percentuais no peso relativo deste subgrupo populacional sendo que, em 2030, 

os idosos responderão por quase 20% da população regional. Contudo, mais que um 

crescimento do peso relativo, também será registrado um aumento no número absoluto 

de idosos. Assim, se em 2010 esta cifra era de aproximadamente 400 mil pessoas, em 
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2030 esse número chegará a quase 700 mil. Cabe ressaltar que esse aumento no número 

absoluto tende a ser acompanhado por um aumento na expectativa de vida da 

população, resultado da melhoria da qualidade de vida e, particularmente, das condições 

de saúde da população. 

No caso da RMC, a expectativa de vida passou de 71 anos em 2000 para 77 anos 

em 2016 e espera-se que este indicador tão sensível às condições de saúde de uma 

população continue a aumentar ao longo dos próximos anos, sobretudo com os avanços 

no combate a diversas causas de morte, tanto na infância quando nas idades mais 

avançadas. A “transição epidemiológica”
10

 registrada no país foi certamente mais 

intensa no Estado de São Paulo e na região, de forma que o que se espera no futuro é 

uma situação ainda melhor, não obstante isso não signifique que a questão de saúde 

deixará de ser um problema. Isso porque o maior desafio será aparelhar o sistema de 

saúde para acolher e tratar os idosos com suas enfermidades crônicas e mais complexas, 

o que certamente demanda mais tecnologia, investimentos, um número maior de 

consultas médicas per capita, mais internações hospitalares (em número e tempo de 

permanência), exames periódicos, medicamentos, etc. (CAMARANO, 2004). 

De fato, como lembra Veras (2003), com as transições epidemiológicas e com o 

envelhecimento da população, tem-se mudanças nos padrões de morbimortalidade. 

Outro alerta sobre os desafios do envelhecimento é dado por Camarano (2004). 

Segundo a autora, os países desenvolvidos passaram pelo processo de envelhecimento 

populacional em um cenário socioeconômico benevolente, que permitiu a expansão dos 

sistemas de proteção social para esta população. No caso do Brasil, no entanto, o 

acelerado processo de transição demográfica, bem como o envelhecimento 

populacional, vem ocorrendo em meio a diversas crises, tanto econômicas quanto 

sociais, o que dificulta a expansão do sistema de proteção social. 

Sendo assim, há de se pensar em políticas públicas voltadas à atenção dos 

idosos, principalmente na área da saúde, já que o padrão de morbimortalidade da 

população idosa não se assemelha àquele apresentado pela população jovem e adulta. 

Enfim, o envelhecimento populacional previsto para a RMC deverá demandar 

não apenas ações de curto, médio e longo prazo, mas um grande planejamento que 

envolva elementos como a distribuição de postos de saúde, programas de atendimento à 

                                                           
10

 Grosso modo, refere-se à mudança gradual do perfil das causas de morte em um país ou região. No 

caso dos países em desenvolvimento, como o Brasil, implica na significativa redução das causas 

evitáveis, em especial as ditas “infecciosas e parasitárias” (que, em geral, afetam mais as crianças), e o 

ganho de importância relativa das causas crônico-degenerativas. 
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saúde familiar e de idosos, bem como de atenção hospitalar de alta complexidade. É 

necessário, portanto, pensar em políticas de bem-estar da população idosa de maneira 

integrada, já que a distribuição hierárquica dos equipamentos hospitalares obedece a 

uma lógica regional que não é acompanhada pela distribuição dos idosos segundo os 

municípios, como é demonstrado pelos mapas 10 a 13. 

 

Mapas 10, 11, 12 e 13: Percentual de população com 60 anos ou mais de idade. Região 

Metropolitana de Campinas – 2017, 2020, 2025 e 2030. 

 
 

Fonte: Fundação Seade, Projeções Populacionais. (Organização dos dados Nepo/Unicamp) 

 

Através destes mapas, percebe-se que todos os municípios da região vêm 

passando por um processo de envelhecimento populacional. Entretanto, são os 

municípios de Campinas, Pedreira, Valinhos e Vinhedo, além de Americana, Santa 

Bárbara do Oeste e Nova Odessa, os que mais concentram, e continuarão concentrando, 
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população idosa nos próximos anos. A estimativa é que estes municípios tenham pelo 

menos 20% de sua população residente com mais de 60 anos de idade em 2030. No caso 

de Campinas, o número de idosos passará de 170 mil em 2017 para quase 260 mil 

idosos em 2030, ou seja, em números absolutos a população acima de 60 anos terá um 

incremento de quase 100 mil pessoas, o que sinaliza a necessidade de já se pensar em 

um conjunto de políticas voltadas para esta população que demanda cuidados especiais.  

Outra forma de examinar o envelhecimento da população é através do uso do 

índice de envelhecimento (Gráfico 7). Ao observar o seu comportamento ao longo do 

tempo para Região Metropolitana de Campinas, percebe-se que ambos os sexos vêm 

passando por um acentuado processo de envelhecimento populacional, embora se 

observe certo diferencial. Nota-se que a população feminina tende a ser mais 

envelhecida que o sexo oposto. Em 2030, por exemplo, o índice de envelhecimento 

feminino possivelmente será de 142 idosas para cada 100 crianças do mesmo sexo, 

sendo que no caso dos homens esta razão será de 106 idosos para cada 100 crianças. Já 

é por demais conhecido que este fato se relaciona à maior mortalidade entre os homens, 

sobretudo depois dos 50 anos. Sobre a questão de uma maior sobrevivência feminina, há 

de se levar em consideração políticas voltadas a assistência para envelhecimento da 

mulher, já que muitas mulheres perdem seus companheiros mais cedo, passando a ficar 

sozinhas e, por vezes, estas podem não ter uma rede de apoio. 

 

Gráfico 7: Índice de envelhecimento (%). Região Metropolitana de Campinas – 2017, 

2020, 2025 e 2030 
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Fonte: Fundação Seade, Projeções Populacionais. (Organização dos dados Nepo/Unicamp) 

Ainda buscando avaliar o cenário de envelhecimento populacional na RMC, a 

Tabela 4 apresenta o Índice de Envelhecimento (IE) por municípios e por sexo. Assim 

como no Gráfico 7, nota-se que todos os municípios da região apresentarão um aumento 

progressivo do IE. Contudo, municípios como Americana, Campinas, Santa Barbara 

d’Oeste e Valinhos se destacam pela tendência a um envelhecimento mais pronunciado. 

Como já observado no Produto 2, enquanto em 1991, Campinas e Americana 

tinham, respectivamente, 27 e 29 idosos para cada 100 crianças, em 2010 esses números 

passaram para 64 e 69. Já a previsão das projeções mostra um vertiginoso crescimento 

de idosos nesses municípios: em 2030, no polo e no subpolo o IE chegará a 136 e 157, 

respectivamente. Cabe ressaltar que, assim como para toda região, o diferencial do IE 

por sexo se mantém, com as mulheres apresentando um IE maior em todos os 

municípios e anos analisados. Nesse sentido, destaca-se que as únicas cidades que terão 

menos de 100 idosos para cada 100 crianças em 2030 serão: Cosmópolis, Engenheiro 

Coelho, Holambra, Hortolândia, Paulínia e Sumaré. Não custa recordar que tal resultado 

deve refletir a posição destes municípios como área de expansão metropolitana que, 

como já se salientou, pelas motivações que envolvem a ocupação destas áreas tenderiam 

a privilegiar famílias no começo de seus ciclos vitais. De qualquer modo, este resultado 

não deixa de chamar a atenção e, portanto, merece melhor acompanhamento e avaliação 

assim que novos dados (como o censo 2020, por exemplo) estejam disponíveis. 
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Tabela 4: Índice de envelhecimento (%) por sexo. Região Metropolitana de Campinas – 2017, 2020, 2025 e 2030. 

 

Fonte: Fundação Seade, Projeções Populacionais. (Organização dos dados Nepo/Unicamp) 
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Sobre o processo de envelhecimento, Chaimowicks (1997) ressalta que a 

população brasileira, desde a década de 1960, vem envelhecendo progressivamente. A 

queda na taxa de fecundidade acabou por alterar exponencialmente a estrutura etária da 

população, estreitando cada vez mais a base e alterando o topo da pirâmide 

populacional.  

Destaca-se que existe uma correlação direta entre a transição demográfica e 

epidemiológica já que, à medida que o perfil etário da população muda, tem-se 

transformações no padrão das morbidades. Assim, se inicialmente a mortalidade se 

relacionava a doenças infecciosas, que tendem a afetar os grupos mais jovens, com a 

transição demográfica há uma mudança nesse padrão, com o aumento da incidência de 

doenças crônico-degenerativas (como hipertensão arterial, por exemplo). Com o 

aumento da esperança de vida e o aumento do número de idosos, o infarto agudo do 

miocárdio, por exemplo, se torna mais frequente, modificando assim o perfil da saúde 

da população e as necessidades de atendimento no sistema de saúde. A incidência de 

doenças ou atendimento cuja resolução é mais rápida (com a cura ou o óbito) são 

substituídas por questões que necessitam de tratamento mais prolongado, mudando 

também os custos no sistema de saúde. 

A transição epidemiológica ocorre seguindo 3 mudanças básicas: 1) substituição 

da prevalência de doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis e causas 

externas; 2) a carga de morbimortalidade se desloca dos mais jovens para os mais 

idosos; 3) o predomínio da mortalidade é substituído pelo da morbidade. Contudo, há de 

se destacar que no Brasil a transição epidemiológica não ocorre de maneira similar aos 

países desenvolvidos ou mesmo a alguns países latino-americanos. Ao mesmo tempo 

em que se tem o aumento de doenças crônicas, permanecem quadros de doenças 

infecciosas. Sendo assim, segundo Chaimowicks (2013), a transição epidemiológica no 

Brasil se diferencia pelos seguintes pontos: 

 

1. Não há substituição, mas superposição entre as etapas nas 

quais predominam as doenças transmissíveis e crônico-

degenerativas, agora associadas aos acidentes e mortes 

violentas;  

2. Ocorreu drástica redução das doenças imunopreveníveis. A 

incidência de sarampo, pólio, tétano, coqueluche e difteria, por 

exemplo, declinou de 153 mil casos em 1980 para menos de mil 

casos hoje em 2002. Mas esta tendência não foi acompanhada da 

supressão de outras doenças transmissíveis. Algumas foram 

reintroduzidas, como o dengue e cólera; outras, como malária, 
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hanseníase e leishmanioses recrudesceram; esquistossomose e 

hepatites B e C persistiram e outras, como a AIDS, emergiram. 

Isto indica uma natureza bidirecional, como se fosse uma 

“contra transição epidemiológica";  

3. O processo não se resolve de modo claro, em uma “transição 

prolongada” (CHAIMOWICZ, 2013, p. 29). 

 

Outros elementos interferem nos padrões de mortalidade da população. A 

sobremortalidade de homens adultos e jovens idosos ocorre principalmente 

considerando a incidência nestes grupos de doenças relacionadas ao sistema 

circulatório, ao tabagismo, alcoolismo e às causas externas (CHAIMOWICZ, 2013). 

Como as mulheres muito idosas são maioria, há entre a mortalidade feminina uma 

maior incidência de doenças cerebrovasculares, isquemias do coração e insuficiência 

cardíaca (CHAIMOWICZ, 2013), doenças relacionadas a idades mais avançadas, 

especialmente acima dos 80 anos de idade. 

Por fim, outro elemento importante da transição epidemiológica que deve ser 

ressaltado, como já pontuando em relatório anterior, é a diferença no processo de 

transição epidemiológica considerando os diferentes estratos sociais: os mais ricos estão 

mais avançados, os mais pobres ainda sofrem com doenças transmissíveis – devido, 

principalmente, à diferença que há no estágio de envelhecimento da população 

(considerando a esperança de vida) de cada estrato e região do país, criando uma 

“polarização epidemiológica” (CHAIMOWICZ, 2013). 

 

O desenvolvimento de doenças, incapacidades e dependência 

têm sido mais frequentes dentre aqueles de baixa renda que, no 

entanto, não têm conseguido garantir a assistência social e de 

saúde que demandam. Ações preventivas devem ser 

coordenadas por unidades básicas de saúde, priorizando 

necessidades locais. É imprescindível o investimento imediato 

na saúde, educação e formação técnica dos jovens, nos 

programas de apoio aos familiares e na manutenção de idosos 

em atividades produtivas adequadas (CHAIMOWICZ, 1997, p. 

185). 

 

Com a velocidade com que as mudanças demográficas vêm ocorrendo, tem-se a 

necessidade de um investimento maior do estado no aparato do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Nesses mais de 40 anos de transição demográfica brasileira, nota-se que a 

sociedade já se defronta com problemas e demandas por serviços especializados na 

atenção ao idoso, principalmente na área social e de saúde. Assim, “O Estado, ainda às 
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voltas com os desafios do controle da mortalidade infantil e doenças transmissíveis, não 

foi capaz de aplicar estratégias para a efetiva prevenção e tratamento das doenças 

crônico-degenerativas e suas complicações” (CHAMOWICKS, 1997, p.185), que 

afetam a população mais velha. 

Por fim, é necessário ressaltar que, com a persistência do cenário de baixo 

crescimento demográfico, ocasionado pela redução nas taxas de fecundidade e pela 

redução na migração, têm-se consequências diretas também na Razão de Dependência 

(RD) da região.  

Sobre este indicador, o Gráfico 8 apresenta os resultados para a Região 

Metropolitana de Campinas entre 2017 a 2030, em suas três versões: total (RDT), para 

jovens (RDJ) e idosos (RDI). Destaca-se que o declínio na RDT em 2000 e 2010, como 

pontuado nos relatórios anteriores, se perfaz pelo decréscimo na RDJ que passou de 48 

para 29 dependentes jovens em relação a PIA entre 1991 a 2010. A redução foi tão 

significativa que contrabalançou o aumento da carga de dependência dos idosos. 

Somente a partir de 2025 é que a RDI passará a sobrepujar a queda da RDJ, como se 

pode observar pelo Gráfico 8, o que implica no aumento da RD Total.  

 

Gráfico 8: Razão de dependência Jovem, Idosa e Total. Região Metropolitana de 

Campinas – 2017, 2020, 2025 e 2030. 

 
Fonte: Fundação Seade, Projeções Populacionais. (Organização dos dados Nepo/Unicamp) 
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Através do Gráfico 8, nota-se que, em 2017, a RDT da RMC era de 46,8 

dependentes para cada 100 pessoas em idade ativa, vindo a subir progressivamente até 

chegar ao nível de 55,8 dependentes para cada 100 indivíduos da PIA em 2030. 

Ressalta-se que a partir de 2025 a RDT começa a subir não mais em função da 

população infantil, mas pelo aumento progressivo do peso dos idosos. Deve-se lembrar 

que este período pelo qual não apenas a RMC, mas o Brasil vem passando, tem sido 

chamado apropriadamente como uma “Janela de Oportunidade” ou “Bônus 

Demográfico”, considerando que é um momento único na história demográfica de 

qualquer país, quando a RDT alcança os seus menores níveis. No entanto, como deixa 

claro o dado, esta “janela” começa a fechar-se na RMC por volta de 2025, quando a 

RDT, de fato, apresenta uma tendência de aumento agora vinculada à elevação da razão 

de dependência idosa. 

A despeito das diferenças entre os municípios, a Tabela 5 apresenta a Razão de 

Dependência Jovem, Idosa e Total para todos os municípios da região e, como não 

poderia ser diferente, se observa que estas seguem o padrão de heterogeneidade 

indicado pelo índice de envelhecimento. O município de Campinas e Americana 

partem, em 2017, de uma RDT maior, por possuírem uma população idosa mais 

significativa sendo, portanto, áreas em que a inflexão da curva observada no Gráfico 8 

se deu mais precocemente na região. Morungaba também se destaca por possuir uma 

RDT elevada em comparação com os demais municípios da região, todavia, por força 

principalmente de um contingente ainda elevado de jovens em sua população.  Por outro 

lado, municípios como Sumaré e Hortolândia que, como se mostrou, são cidades menos 

envelhecidas, embora apresentem clara tendência ao aumento da RDT, o fazem mais 

lentamente, chegando aos valores alcançados pelo polo e subpolo somente alguns anos 

mais à frente. 
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Tabela 5: Razão de dependência por município. Região Metropolitana de Campinas – 2017, 2020, 2025 e 2030. 

 

Fonte: Fundação Seade, Projeções Populacionais. (Organização dos dados Nepo/Unicamp).
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Por fim, as tabelas 6 e 7 apresentam a evolução da PIA e da PEA entre os anos 

de 2017 a 2030. A análise de tais grupos ajuda a pensar na população que teoricamente 

estaria apta para contribuir com a força de trabalho, assim como aquela demandante por 

empregos. Pelos resultados se percebe, como se esperava, que os maiores volumes e 

incrementos mais importantes, tanto da PIA quanto da PEA, estariam concentrados no 

polo e subpolo da região, representados pelos municípios de Campinas e Americana, 

respectivamente, onde a população e o mercado de trabalho são maiores que os demais 

municípios metropolitanos.   

Todavia, observa-se um crescente volume do excedente da PIA e PEA 

metropolitana nos municípios periféricos com o passar dos anos, dando origem a um 

incremento da participação relativa dessas cidades enquanto concentradoras de uma 

crescente população demandante de empregos. Portanto, supõe-se que essas áreas sejam 

motivos de maior preocupação por parte das políticas metropolitanas que visem à 

inclusão, particularmente dos jovens adultos no mercado de trabalho. 

Avaliar a distribuição espacial da PIA e da PEA na região e as áreas (além do 

polo e subpolo, logicamente), onde tais grupos populacionais tendem a se expandir com 

maior intensidade é importante porque, considerando que a maior parte das 

oportunidades de emprego continuará concentrada nas principais cidades da região, é 

possível prever o aumento da demanda por transporte entre estas áreas. Não é demais 

lembrar que a disponibilização de um sistema de transporte público barato e eficiente 

coloca-se como uma variável chave no sentido de satisfazer de maneira eficaz o acesso 

às oportunidades oferecidas pela metrópole aos seus residentes, particularmente no que 

se refere ao mercado de trabalho.  

Obviamente que o provimento de moradia para as famílias de baixa renda em 

áreas mais próximas ou no próprio polo metropolitano seria talvez a solução mais 

interessante que a constante necessidade de ampliar os meios de transporte com o custo 

de aumentar o tempo de deslocamento desta população. No entanto, uma vez que tais 

medidas têm sido historicamente descartadas, ao menos é bom que se tenha presente 

para onde está se deslocando esta população e que o planejamento se antecipe para dar 

soluções e assim reduzir ao máximo os esforços diariamente feitos por uma população 

que quer e necessita viver e reproduzir-se na região. 
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Tabela 6: Volume, crescimento absoluto e participação relativa da PIA por município. 

Região Metropolitana de Campinas – 2017 a 2030. 

 

Fonte: Fundação Seade, Projeções Populacionais. (Organização dos dados Nepo/Unicamp) 

 

2017 2020 2025 2030 2017-2020 2020-2025 2025-2030 2017 2020 2025 2030

Americana 153.750 155.005 154.749 154.161 1.255 -256 -588 7,31 7,22 7,10 7,01

Artur Nogueira 34.603 36.097 37.543 38.432 1.494 1.446 889 1,64 1,68 1,72 1,75

Campinas 773.999 777.422 775.981 776.384 3.423 -1.441 403 36,79 36,22 35,62 35,29

Cosmópolis 46.385 48.748 51.073 52.727 2.363 2.325 1.654 2,20 2,27 2,34 2,40

Engenheiro 

Coelho 
13.327 14.356 15.445 16.181 1.029 1.089 736 0,63 0,67 0,71 0,74

Holambra 9.274 9.717 10.076 10.466 443 359 390 0,44 0,45 0,46 0,48

Hortolândia 153.600 160.442 168.418 173.767 6.842 7.976 5.349 7,30 7,48 7,73 7,90

Indaiatuba 160.120 165.662 169.641 171.798 5.542 3.979 2.157 7,61 7,72 7,79 7,81

Itatiba 77.609 80.053 81.772 82.628 2.444 1.719 856 3,69 3,73 3,75 3,76

Jaguariúna 35.609 37.059 38.231 39.303 1.450 1.172 1.072 1,69 1,73 1,75 1,79

Monte Mor 38.227 40.208 42.763 44.890 1.981 2.555 2.127 1,82 1,87 1,96 2,04

Morungaba 8.541 8.764 8.923 9.086 223 159 163 0,41 0,41 0,41 0,41

Nova Odessa 38.533 39.330 39.701 39.676 797 371 -25 1,83 1,83 1,82 1,80

Paulínia 68.045 71.517 75.415 77.965 3.472 3.898 2.550 3,23 3,33 3,46 3,54

Pedreira 30.831 31.406 31.580 31.849 575 174 269 1,47 1,46 1,45 1,45

Santa Bárbara 

d'Oeste
126.937 125.714 122.754 119.990 -1.223 -2.960 -2.764 6,03 5,86 5,63 5,45

Santo Antônio 

de Posse
15.016 15.402 15.735 15.859 386 333 124 0,71 0,72 0,72 0,72

Sumaré 186.549 192.832 200.441 206.029 6.283 7.609 5.588 8,87 8,98 9,20 9,36

Valinhos 82.676 84.385 84.818 84.075 1.709 433 -743 3,93 3,93 3,89 3,82

Vinhedo 50.185 52.199 53.661 54.900 2.014 1.462 1.239 2,39 2,43 2,46 2,50

RMC 2.103.816 2.146.318 2.178.720 2.200.166 42.502 32.402 21.446 100 100 100 100

Crescimento absoluto Participação relativa na PIA da 
Município

PIA 
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Tabela 7: Volume, crescimento absoluto e participação relativa da PEA por município. 

Região Metropolitana de Campinas – 2017 a 2030. 

 

Fonte: IBGE, PNAD, 2015; Fundação Seade, Projeções Populacionais. (Organização dos dados Nepo/Unicamp) 
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2.1  Mudanças da estrutura etária e políticas públicas: cenários 

sobre a demanda escolar 

 

Determinados grupos etários podem sintetizar as demandas existentes por 

serviços de utilidade pública, como é o caso da educação. Logo, a projeção de 

população para tais grupos pode se constituir em importante parâmetro para o poder 

público no sentido de balizar o planejamento de suas políticas públicas a serem 

implementadas no futuro em função da demanda projetada. 

 No caso específico da população em idade escolar, projetada para os anos de 

2017, 2020, 2025 e 2030 (Tabela 8), observa-se para a região como um todo uma 

tendência de redução, ainda que tênue, na participação relativa da população em idade 

correspondente à educação infantil, concomitantemente a um aumento registrado nos 

demais grupos etários correspondentes ao ensino fundamental, ensino médio e 18 a 19 

anos.  

 De fato, a população em idade correspondente à educação infantil prospectada 

para a RMC como um todo, em 2017, era representativa de 29,6%, e para o final do 

período da projeção, após 13 anos, o seu valor deverá chegar a 27,2%. Enquanto isso, a 

população em idade correspondente ao ensino fundamental passará de 42,9%, em 2017, 

para 45,5% em 2030. Em termos absolutos, a população de 0 a 5 anos se reduzirá de 

cerca de 230 mil para pouco mais de 200 mil pessoas em 2030. Em contrapartida, em 

função da inércia demográfica já comentada anteriormente, mesmo em um contexto de 

baixo crescimento da população total da região, a população demandante do ensino 

fundamental observaria um aumento de 335,5 mil para 342,4 mil pessoas. 

 Entre os municípios da região, observa-se pouca variação na distribuição 

percentual dos diferentes grupos etários considerados. Mesmo nas periferias 

metropolitanas onde, conforme visto nos mapas apresentados nas seções anteriores, 

reconhecidamente as crianças e os mais jovens tendem a se concentrar mais, percebe-se 

que suas participações relativas não se destacam em comparação com as demais 

municipalidades metropolitanas.  

 Em conformidade com as demais dinâmicas sociodemográficas projetadas, 

constata-se uma tendência de convergência entre os municípios no que se refere à sua 

estrutura etária, o que se reflete nas demandas projetadas para a educação. Em 2017, a 

diferença entre a maior e a menor concentração de população de 0 a 5 anos nos 

municípios metropolitanos era de 5 pontos percentuais, o que por si só já é muito baixo. 
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Mas em 2030, tal diferença deverá ser ainda menor, ficando na casa dos 2,4 pontos 

percentuais. Para os outros grupos etários em idade escolar analisados, as diferenças são 

ainda mais tênues, mostrando uma tendência de equalização das demandas educacionais 

entre os municípios.  
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Tabela 8: População em idade escolar por município. Região Metropolitana de Campinas – 2017, 2020, 2025 e 2030. 

 

Fonte: Fundação Seade, Projeções Populacionais. (Organização dos dados Nepo/Unicamp) 

Educação 

Infantil 

(0 a 5 

anos de 

idade)

Ensino 

Fundame

ntal (6 a 

14 anos)

Ensino 

Médio 

(15 a 17 

anos)

18 a 19 

Anos
Total

Educação 

Infantil (0 

a 5 anos de 

idade)

Ensino 

Fundamen

tal (6 a 14 

anos)

Ensino 

Médio (15 

a 17 anos)

18 a 19 

Anos
Total

Educação 

Infantil (0 

a 5 anos de 

idade)

Ensino 

Fundamen

tal (6 a 14 

anos)

Ensino 

Médio (15 

a 17 anos)

18 a 19 

Anos
Total

Educação 

Infantil (0 

a 5 anos de 

idade)

Ensino 

Fundamen

tal (6 a 14 

anos)

Ensino 

Médio (15 

a 17 anos)

18 a 19 

Anos
Total

Americana 29,5 43,0 15,9 11,5 52.383 29,9 44,4 14,8 10,8 51.361 28,3 46,7 15,0 10,0 50.846 26,7 45,5 16,7 11,0 49.657

Artur Nogueira 28,0 43,5 16,7 11,8 13.710 29,2 43,5 15,8 11,6 13.419 29,4 44,9 15,1 10,6 13.226 28,4 45,7 15,4 10,4 13.111

Campinas 30,2 42,5 15,8 11,4 280.568 30,4 44,4 14,4 10,7 274.217 28,1 47,3 14,8 9,8 270.466 26,4 45,3 17,0 11,3 263.211

Cosmópolis 28,7 43,9 16,1 11,3 18.778 29,3 44,0 15,6 11,1 18.760 29,3 44,9 15,2 10,6 18.716 28,4 45,5 15,5 10,6 18.627

Engenheiro Coelho 29,2 43,6 16,1 11,2 5.793 30,1 43,7 15,3 11,0 5.843 29,9 44,9 14,9 10,3 5.942 28,8 45,7 15,3 10,2 5.959

Holambra 31,9 41,2 15,7 11,2 3.783 32,9 41,7 14,6 10,8 3.881 31,1 47,8 12,6 8,5 4.022 28,4 45,7 16,0 9,9 4.242

Hortolândia 28,4 42,8 16,6 12,2 60.929 29,8 43,3 15,3 11,7 59.845 29,6 45,0 14,8 10,6 60.087 28,3 45,7 15,4 10,6 60.243

Indaiatuba 29,1 43,0 16,3 11,7 59.578 30,0 43,6 15,3 11,2 58.886 29,0 46,1 14,7 10,1 58.341 27,5 45,9 16,1 10,6 57.568

Itatiba 28,8 42,8 16,6 11,8 28.578 29,9 43,1 15,5 11,5 28.126 29,3 46,1 14,5 10,1 27.822 27,7 45,7 16,0 10,6 27.615

Jaguariúna 30,9 42,2 15,7 11,2 13.786 31,6 43,7 14,2 10,5 13.885 29,7 46,8 14,1 9,3 14.180 27,6 45,9 16,1 10,4 14.300

Monte Mor 30,2 42,0 16,2 11,6 16.494 31,5 43,4 14,3 10,8 16.469 30,5 45,9 14,1 9,5 17.100 28,7 45,7 15,5 10,1 17.583

Morungaba 30,1 42,4 16,1 11,5 3.492 31,1 43,4 14,6 10,8 3.428 30,0 46,6 14,0 9,4 3.437 28,1 45,8 15,9 10,2 3.457

Nova Odessa 28,5 43,1 16,5 11,9 13.951 29,4 43,9 15,4 11,3 13.577 28,9 45,7 15,1 10,3 13.291 27,8 45,6 15,9 10,7 13.051

Paulínia 30,6 42,8 15,6 10,9 27.452 31,2 43,2 14,9 10,7 27.974 29,9 46,3 14,1 9,7 28.923 28,4 45,5 15,8 10,3 29.487

Pedreira 29,5 42,7 16,3 11,6 11.160 30,3 43,5 15,1 11,1 10.942 28,9 46,9 14,4 9,8 10.790 27,1 45,7 16,5 10,8 10.685

Santa Bárbara d'Oeste 28,7 43,7 16,1 11,5 44.640 29,0 44,9 15,2 10,8 42.816 27,6 46,7 15,4 10,3 40.966 26,2 45,7 16,8 11,2 38.924

Santo Antônio de Posse 27,7 43,6 16,9 11,8 6.123 28,8 44,0 15,7 11,5 5.886 28,9 45,0 15,4 10,6 5.702 28,1 45,7 15,6 10,6 5.548

Sumaré 29,6 43,4 15,9 11,2 75.389 30,1 44,4 14,8 10,7 74.550 28,9 46,0 15,0 10,1 74.463 27,6 45,6 16,1 10,7 73.539

Valinhos 28,8 43,0 16,3 11,8 27.928 29,6 44,0 15,1 11,2 27.437 28,7 45,9 15,1 10,3 27.183 27,4 45,7 16,1 10,8 26.659

Vinhedo 30,1 42,6 16,0 11,3 18.251 30,6 43,6 14,9 10,9 18.396 29,0 46,7 14,5 9,8 18.619 27,3 45,6 16,3 10,7 18.666

RMC 29,6 42,9 16,0 11,5 782.766 30,2 44,1 14,9 10,9 769.698 28,7 46,5 14,8 10,0 764.122 27,2 45,5 16,4 10,9 752.132

Municípios

2017 2020 2025 2030
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Esse quadro prospectado a partir das projeções populacionais deve ser analisado 

com cuidado por diferentes razões. A primeira delas se relaciona ao fato de se encontrar 

pautado em uma projeção populacional "conservadora", com hipóteses respaldadas 

apenas nas tendências demográficas observadas nos últimos anos, particularmente no 

que se refere à migração. De modo que qualquer fator imponderável, responsável 

principalmente por atrair um grande contingente de população em idade escolar para a 

região, pode alterar as demandas prospectadas no horizonte temporal considerado.  

 A segunda razão se vincula ao fato de que a demanda escolar não depende 

apenas do “fator demográfico”, ou seja, do número esperado de pessoas que chegam a 

uma idade considerada adequada para determinado nível educacional. Especialmente no 

Brasil, infelizmente ainda hoje a demanda real deve ser aquilatada não apenas pelo 

contingente demográfico “em fase” (ou seja, para o qual “idade é igual a série”), mas 

também por outro grupo de pessoas que se encontram defasadas em função de 

repetências, desistências e reingresso no sistema educacional
11

. Embora este tema fuja 

do escopo desse relatório, não se pode deixar de alertar para o fato de que as projeções 

demográficas apenas indicam o “público potencial” esperado que, sobretudo no que se 

refere às séries e níveis mais avançados de ensino (em particular de 5 a 8 do 

fundamental e o ensino médio), deverá variar (para mais ou para menos) também em 

função das defasagens “série/idade” existentes no sistema educacional da região ou dos 

municípios.  

 Por fim, embora haja uma tendência de convergência entre os municípios da 

RMC relativamente às demandas por vagas escolares, sabe-se que do lado da oferta de 

vagas, tanto quantitativas quanto qualitativas, tal convergência ainda está longe de 

acontecer.  Estudos como o de Cunha e Jimenez (2006) já apontavam a existência das 

desigualdades educacionais nos municípios da metrópole campineira no passado e suas 

consequências sociais para os indivíduos. Assim, se a demanda quantitativa deve cair de 

maneira geral, o poder público deve se atentar no sentido de suprir essa desigualdade 

espacial na oferta de vagas escolares ainda persistentes na região, principalmente no que 

se refere à qualidade das mesmas.                

 

 

 

                                                           
11

 Para maiores detalhes, consultar Cunha (2000). 
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