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Resumo 

O Projeto Conjuntura Socioeconômica e Ambiental 
do Município de Jaboticabal-SP coleta dados 
econômicos, ambientais e sociais, que estão 
apresentados em livreto, no formato de E-Book e 
de CD-ROM, e são divulgados para a comunidade 
do município. 
 

Palavras Chave: Conjuntura, Socioeconômica e 

Ambiental, Jaboticabal/SP. 
 

 

Abstract: 
 

The project socioeconomic and environmental 

conjuncture of Jaboticabal collecting economic, 

environmental and social data, which are 

presented in a booklet in the form of E-Book and 

CD-ROM. The material is distributed to the 

municipal community. 
 
Keywords: Conjuncture, Socioeconomic and 
Environmental, Jaboticabal/SP. 

Introdução 

O Projeto Conjuntura Socioeconômica e Ambiental 

do Município de Jaboticabal iniciou em 2011, com o 

intuito de desenvolver uma perspectiva sobre o 

município, a partir de informações e dados 

econômicos, ambientais e sociais, que estão 

apresentados em livreto no formato de E-Book e de 

CD-ROM. Atualmente está em processo de 

desenvolvimento a 4ª edição. 

 

Em todas as edições são apresentados índices 

divididos em cinco áreas: aspectos físicos e 

territoriais; dados sociais; indicadores de 

desenvolvimento social; indicadores de 

desenvolvimento econômico; e indicadores de 

infraestrutura. A partir da segunda edição foram 

incorporados apêndices: na segunda edição sobre 

Censo 2010 e Meio Ambiente; e na terceira edição 

sobre finanças públicas e aspectos climáticos.   

 

 

Objetivos 

O objetivo do projeto é coletar, sistematizar e dar 

publicidade aos dados econômicos, sociais e 

ambientais de forma ininterrupta, possibilitando uma 

perspectiva do desenvolvimento do município. 

Posteriormente, divulga-se este material para a 

sociedade (livreto no formato E-Book) e, 

especificamente, escolas, órgãos públicos e 

representantes da sociedade civil do município 

(livreto no formato CD-ROM). 

Material e Métodos 

Para a realização da coleta dos dados utilizados no 

projeto faz-se pesquisa quantitativa descritiva, por 

meio de levantamento sistemático dos dados do 

município de Jaboticabal em sites oficiais, tais 

como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (SEADE), Instituto de Economia Agrícola 

(IEA), entre outros. 

A coleta de dados priorizou também a Prefeitura 

Municipal, a Secretaria de Saúde do município, o 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAEJ – 

Jaboticabal), Banco do Povo, Cartório Eleitoral, 

ouras autarquias e organizações. 

Resultados e Discussão 

Nos resultados e discussões são apresentados 

inicialmente o conteúdo dos livretos, posteriormente 

as formas de divulgação e seu uso. Por fim, finaliza-

se destacando as dificuldades encontradas no 

projeto. 

Observa-se nos ANEXOS I, II E III o crescimento do 

índice de uma edição para a outra, incluindo-se a 

coleta de novos temas, tais como: Grau de 

Instrução do Eleitorado; Programa Bolsa Família e 

outros. 

O livreto inicia apresentando a história do município, 

bem como a sua localização. Jaboticabal está 

localizado no interior do estado de São Paulo, 

latitude 21°25’ sul e longitude 48°32’ oeste, 

possuindo área Territorial de 707 km², constituída 

pelo bioma Cerrado e com densidade demográfica 

de 101,42hab/km². 

 

Figura 1. Aspectos físicos e territoriais 

Fonte: IBGE (2014) 

 

Nos dados climáticos médios do município, no 

período de 1971 a 2000, é possível identificar que 

os períodos com maiores índices de precipitação e 

temperatura máxima média são os meses de 

janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e 

dezembro, enquanto que os menores índices de 

precipitação e temperatura mínima média 

compreendem os meses de abril a setembro. A 

temperatura média anual varia entre 20 e 25ºC 

(FIGURA 2). 

 

Figura 2. Aspectos climáticos. UNESP (2014) 

 

Jaboticabal é um dos 25 municípios que integram a 

Região Administrativa de Ribeirão Preto, ocupando 

a terceira posição em número populacional (75.041 

habitantes), ficando atrás apenas de Sertãozinho e 

Ribeirão Preto (FIGURA 3). 

 

Figura 3. População dos municípios da Região 

Administrativa de Ribeirão Preto.  

Fonte: IBGE (2014) 

 

A pesquisa e coleta de dados sobre a taxa de 

urbanização indica que houve queda na 

porcentagem da população rural, a partir do ano de 

1980 (FIGURA 4), aumentando assim a 

porcentagem da população urbana e, 

consequentemente, a taxa de urbanização. 
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Figura 4. População urbana e rural e taxa de 

urbanização.  

Fonte: SEADE (2014) 

 

Outro dado que contribui para identificar as 

mudanças no município é a distribuição dos 

habitantes (sexo feminino e masculino) por faixa 

etária, constituindo a pirâmide etária (FIGURA 5). 

Se comparar as pirâmides de 2003 e 2013, observa-

se o estreitamento na base do gráfico de 2013, 

caracterizando diminuição no número da população 

jovem e o alargamento na área central e superior, o 

que demonstra maior expectativa de vida e 

evolução do número da população idosa, que tende 

a superar a dos jovens. 

 

Figura 5. Pirâmide etária de 2003 e 2013.  

Fonte: SEADE (2014) 

 

Essa característica, juntamente, com o crescimento 

populacional do município, pode ajudar a explicar o 

crescimento no número de eleitores, quando são 

comparados os anos de 2005 e 2013 (FIGURA 6). 

Figura 6. Eleitores do município na época da 

eleição.  

Fonte: TSE (2014) 

 

Os dados coletados sobre o grau de instrução do 

eleitorado, referente ao ano de 2012, evidenciam 

que 72% dos eleitores não concluíram o Ensino 

Médio, 18% concluíram o Ensino Médio e, apenas, 

10% ingressaram no ensino superior (FIGURA 7). 

Figura 7. Grau de instrução do eleitorado em 2012. 

Fonte: TSE (2014) 

 

Os dados sobre o Programa Bolsa Família e 

Cadastro Único, com referência em maio de 2014, 

indicam que 2.556 famílias, no município, são 

beneficiadas com o Programa (FIGURA 8) e o valor 

total de recursos financeiros pagos em benefícios foi 

de R$313.566,00. 

 

Eleitores do município na época da eleição

44.000

45.000

46.000

47.000

48.000

49.000

50.000

51.000

52.000

53.000

54.000

2005 2007 2009 2011 2013

* Eleitores

(E)  



 

8º Congresso de Extensão Universitária da UNESP, 2015. Título, autores – ISSN 2176-9761 
 

 

Figura 8. Programa Bolsa Família e Cadastro Único. 

Fonte: MDS (2014) 

 

Outro dado relevante é o índice de desenvolvimento 

humano municipal (IDHM) que é composto por três 

áreas: saúde, educação e renda. Por meio desse 

índice, comparando o IDHM de 1991 e de 2010, 

observa-se uma melhora efetiva na condição do 

município de Jaboticabal (FIGURA 9). 

 

Figura 9. Índice de desenvolvimento humano 

municipal.  

Fonte: PNUD (2014) 

 

Os dados obtidos sobre vínculos empregatícios 

formais para homens e mulheres, no município, 

apresentam resultados estagnados no período de 

2002 a 2012, predominando a participação 

masculina com índices próximos a 70% em todos os 

anos de estudo (FIGURA 10). 

 

 

Figura 10. Vínculos empregatícios formais de 

homens e mulheres.  

Fonte: SEADE (2014) 

 

Ainda, quanto ao vínculo empregatício, quando se 

analisa o setor econômico, nota-se que apenas na 

administração pública há o predomínio de mulheres 

(FIGURA 11). 

 

Figura 11. Vínculos empregatícios formais por 

ramos econômicos.  

Fonte: MTE (2014) 

 

O setor econômico com maior participação no total 

do Valor Adicionado do município é o de Serviço, 

apresentando índices próximos de 60%, no período 

de 2001 a 2011, seguido pela indústria (FIGURA 

12). 
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Figura 12. Participação dos ramos econômicos no 

valor adicionado do município.  

Fonte: SEADE (2014) 

 

No período de 2001 a 2011, Figura 13, verifica-se 

que houve variações no Produto Interno Bruto (PIB), 

encerrando o ano de 2011 com valor acima de R$ 

200 milhões. 

 

Figura 13. Produto Interno Bruto.  

Fonte: SEADE (2014) 

 

Os dados sobre água e esgoto mostram que houve 

aumento de 17 litros no consumo médio diário per 

capita de água, entre os anos de 2010 e 2011, 

variando de 192,2 para 209,2 litros por dia 

respectivamente. 

 

Figura 14. Indicadores de infraestrutura - água e 

esgoto. Ministério das Cidades (2014) 

 

Por outro lado, nota-se queda na porcentagem de 

esgoto gerado de 100,94 para 92,82 nos 

respectivos anos (FIGURA 14). 

 

Um dado relevante para o acompanhamento das 

contas públicas municipais é a comparação entre 

receita e despesa, no período de 1991 a 2011 

(FIGURA 15). Observa-se que, de 1991 a 1995, as 

despesas foram superiores. Nos anos posteriores, 

observam-se períodos de déficit e superávit 

alternados. No entanto, de 2009 a 2011, observa-se 

claramente que as receitas foram superiores às 

despesas. 

 

Figura 15. Receita e despesa municipal.  

Fonte: SEADE (2014) 

 

Após a análise dos dados obtidos, percebe-se que 

houve evolução nos indicadores de 

desenvolvimento no município de Jaboticabal desde 

a década de 1980. Porém, nota-se ainda problemas 

nos indicadores econômicos, sociais e ambientais. 

Por exemplo, grande parte do eleitorado não 

concluiu o ensino médio e razoável número de 

famílias encaixa-se nos requisitos do Programa 

Bolsa Família e Cadastro Único. 

O reflexo do desenvolvimento é observado também 

na economia do município que apresenta aumento 

do PIB e saldo positivo nas finanças públicas. 

Ao analisar os índices de desenvolvimento 

econômico fica em evidência a desigualdade entre o 
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número de homens e mulheres que compõem o 

mercado de trabalho formal. 

 

Depois de realizada a elaboração do livreto, o 

material, que tem como objetivo sistematizar, 

organizar e dar publicidade aos dados é divulgado 

em Escolas Secundárias e em Institutos de Ensino 

Superior do município propiciando, assim, a 

oportunidade de apresentar e discutir os dados 

obtidos com os professores e alunos de Jaboticabal.  

É disponibilizado, também, no site do Departamento 

de Economia Rural (FCAV/UNESP) e da Fundação 

de Apoio a Pesquisa, Ensino e Extensão - FUNEP 

para livre acesso. Além disso, é distribuída a versão 

CD-ROM para os professores e outros agentes do 

município. 

O material pode ser utilizado como recurso didático 

para os professores e alunos, principalmente, nas 

disciplinas de Geografia e História. Possibilita 

conhecer melhor as características econômicas, 

sociais, físicas, políticas e ambientais do município 

onde habitam.  

Além disso, o material fornece subsídio para 

diagnosticar a situação do município de forma mais 

geral e sintética, o que pode contribuir para as 

políticas públicas e para a tomada de decisão de 

investimentos do setor privado.  

É importante destacar a dificuldade para a 

realização do projeto, visto a falta de continuidade 

das informações nas bases de dados. Como o 

projeto depende de informações secundárias, 

divulgadas por Ministérios, Secretarias e Institutos 

de Pesquisa estaduais e federais, alguns 

indicadores deixam de ser disponibilizados. Tem-se 

também como dificuldade o hiato de tempo entre a 

coleta e a divulgação dos dados. Por fim, deve 

ressaltar que para alguns indicadores há a mudança 

metodológica, dificultando a análise comparativa da 

série ao longo do tempo. 

Conclusões 

Desde 2011, o projeto conjuntura socioeconômica e 

ambiental do município de Jaboticabal tem 

contribuído com a comunidade jaboticabalense 

através da coleta e divulgação de indicadores do 

município. Além disto, propicia aos acadêmicos 

envolvidos, na elaboração e desenvolvimento do 

projeto, não só a possibilidade de adquirir 

capacitação sobre coleta e elaboração de 

indicadores, mas também a discussão sobre os 

resultados obtidos. Além disso, amplia a perspectiva 

e conhecimento sobre o município em que está 

localizada a Faculdade de Ciências Agrárias e 

Veterinárias – FCAV/UNESP, sendo de grande 

importância para ações futuras.  
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ANEXO I -PRIMEIRA EDIÇÃO DO PROJETO CONJUNTURA SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DO 
MUNICÍPIO DE JABOTICABAL 

 
 
 
ANEXO II -SEGUNDA EDIÇÃO DO PROJETO CONJUNTURA SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DO 
MUNICÍPIO DE JABOTICABAL 
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ANEXO III - TERCEIRA EDIÇÃO DO PROJETO CONJUNTURA SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DO 
MUNICÍPIO DE JABOTICABAL 

 

  

 
 


