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IDGE Capital humano
Ranking 2018

2

≤ 349

≥ 0,350 e ≤ 0,449

Legenda:1

≥ 0,450 e ≤ 0,562

≥ 0,563 e ≤ 0,626

≥ 0,627

Nota: 1 Os valores da legenda foram definidos dividindo-se os estados em cinco grupos no último ano. 
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# UF IDGE 
2018

∆ posições no 
ano  

∆ posições na 
década

1ª DF 0,720 ▬ 0 ▬ 0
2ª RJ 0,676 ▲ 1 ▬ 0
3ª SP 0,672 ▼ -1 ▬ 0
4ª SC 0,642 ▲ 1 ▲ 1
5ª RS 0,627 ▼ -1 ▼ -1
6ª AP 0,589 ▬ 0 ▬ 0
7ª RR 0,588 ▲ 2 ▲ 5
8ª PR 0,581 ▼ -1 ▬ 0
9ª MS 0,571 ▼ -1 ▲ 2
10ª ES 0,563 ▬ 0 ▬ 0
11ª AM 0,560 ▲ 1 ▼ -4
12ª GO 0,552 ▼ -1 ▼ -3
13ª MG 0,550 ▬ 0 ▬ 0
14ª MT 0,534 ▬ 0 ▬ 0
15ª RO 0,490 ▬ 0 ▬ 0
16ª PA 0,458 ▬ 0 ▲ 1
17ª TO 0,450 ▬ 0 ▼ -1
18ª PE 0,385 ▬ 0 ▲ 2
19ª AC 0,376 ▬ 0 ▼ -1
20ª BA 0,371 ▲ 1 ▲ 1
21ª RN 0,367 ▼ -1 ▲ 2
22ª CE 0,350 ▬ 0 ▬ 0
23ª SE 0,341 ▼ -1 ▼ -5
24ª PB 0,283 ▬ 0 ▲ 2
25ª MA 0,273 ▬ 0 ▼ -1
26ª PI 0,265 ▬ 0 ▲ 1
27ª AL 0,236 ▬ 0 ▼ -2

MAIORES VARIAÇÕES DOS INDICADORES 

Na década

No último ano (2016-2017)

Na década (2012-2017)

Taxa de analfabetismoEscolaridade média (anos de estudo)

TO

5,6%

AP

-2,3%

PB

16%

DF

4%

No último ano 

MAIORES VARIAÇÕES DE POSIÇÃO NO IDGE MAIORES VARIAÇÕES DO INDICADOR NO IDGE

No último ano 

Pior UF Média Brasil Melhor UF

AL DF

7,2 9,2 11,3

Pior UF Média Brasil Melhor UF

AL RJ

18,2% 7,1% 2,6%

No último ano (2015-2017)

Na década (2012-2017)

RN

-1,2 p.p.

PB

0,9 p.p.

BA

-3,3 p.p.

DF

-0,1 p.p.

RR

Perdeu 5 
posições

SE

Ganhou 5 
posições

PB DF

Crescimento 
de 0,054 no 

índice

Crescimento 
de 0,235 no 

índice

RR

Perderam 1 
posição

SP, RS,  PR, 

MS, GO, RN, SE

Ganhou 2 
posições

CE AP

Queda de 
0,024 no 

índice

Crescimento 
de 0,038 no 

índice

Na última década
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Fonte: Macroplan.

1ª a 5ª posição         6ª a 10ª posição         11ª a 17ª posição        18ª a 22ª posição        23ª a 27ª posição
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# UF 2017
∆ (2012 -

2017)
Projeção 

2022

1 RJ 2,6% -0,8 p.p. 2,1%

2 SC 2,7% -0,9 p.p. 2,0%

3 SP 2,9% -0,8 p.p. 2,4%

4 DF 2,9% -0,1 p.p. 2,8%

5 RS 3,3% -0,9 p.p. 2,7%

6 PR 4,9% -1,2 p.p. 3,9%

7 MS 5,2% -2,5 p.p. 3,9%

8 AP 5,6% -0,5 p.p. 5,2%

9 MG 6,0% -2,3 p.p. 4,6%

10 ES 6,0% -1,8 p.p. 4,7%

11 GO 6,1% -1,0 p.p. 5,2%

12 RR 6,3% -0,6 p.p. 4,9%

13 MT 6,6% -1,3 p.p. 5,4%

14 AM 6,7% -0,8 p.p. 6,4%

15 RO 7,2% -1,5 p.p. 6,3%

16 PA 9,0% -1,6 p.p. 7,6%

17 TO 10,3% -1,5 p.p. 9,4%

18 AC 12,6% -1,5 p.p. 11,0%

19 PE 12,8% -2,7 p.p. 11,0%

20 BA 12,8% -3,3 p.p. 10,6%

21 RN 13,6% -2,4 p.p. 11,3%

22 CE 13,9% -3,0 p.p. 11,6%

23 SE 14,4% -1,9 p.p. 13,4%

24 MA 16,5% -3,1 p.p. 14,9%

25 PB 16,9% -1,8 p.p. 14,3%

26 PI 17,1% -3,2 p.p. 14,1%

27 AL 18,2% -1,6 p.p. 16,2%

- BR 7,1% -1,6 p.p. 6,0%

# UF 2017 ∆ (2012-2017) 
Projeção 

2022

1 DF 11,3 0,44 11,7

2 SP 10,3 0,61 10,9

3 RJ 10,2 0,66 10,9

4 RR 9,9 0,39 10,3

5 AP 9,6 0,57 10,2

6 SC 9,6 0,75 10,3

7 RS 9,5 0,62 10,1

8 AM 9,4 0,84 10,2

9 ES 9,2 0,70 9,9

10 PR 9,2 0,65 9,8

11 MS 9,1 0,88 9,9

12 GO 9,0 0,57 9,6

13 MG 8,9 0,92 9,8

14 MT 8,9 0,59 9,4

15 TO 8,6 0,72 9,3

16 PA 8,2 0,71 8,9

17 PE 8,2 0,69 8,9

18 RO 8,2 0,55 8,7

19 RN 8,1 0,79 8,9

20 AC 7,9 0,32 8,3

21 SE 7,9 0,58 8,5

22 CE 7,9 0,82 8,7

23 BA 7,9 0,77 8,7

24 PB 7,7 1,06 8,8

25 PI 7,4 0,99 8,4

26 MA 7,3 0,79 8,1

27 AL 7,2 0,53 7,8

- BR 9,2 0,69 9,8

Em 2017, a média de anos de estudo da população com 

25 anos ou mais era de 9,2 no Brasil. Apesar dos avanços 

apresentados na última década, apenas três UFs

superaram o patamar dos dez anos de estudo. 

Mais da metade dos estados possui índices inferiores a 

nove anos de estudo, o equivalente ao Ensino 

Fundamental. O Nordeste concentra os índices mais 

críticos. Dos nove estados da região, sete estavam 

ocupando as últimas posições do ranking. AL possui 

quatro anos a menos de escolaridade média que o DF. 

Em 2022, seguindo a velocidade dos últimos cinco anos, 

projeta-se que em apenas oito estados a população de 25 

anos ou mais terá, em média, dez anos ou mais de estudo, 

o que equivalia à média de anos de estudo no Chile em 

2017, o maior índice da América do Sul.1

A escolaridade média ainda é baixa e desigual 
entre os estados 

Fonte: Macroplan com base nos dados da PNAD Contínua. Nota: ¹ Dados do Banco Mundial.Fonte: Macroplan com base nos dados da PNAD Contínua. Nota: 1Referência internacional disponível em: <http://hdr.undp.org/en/data#>. Human Development Reports
(UNDP) – Mean years of schooling (years).  

Escolaridade média da população com 25 anos ou mais (anos de estudo) O analfabetismo ainda atinge mais de 10% 
dos jovens e adultos em 11 estados 

Apesar de o analfabetismo entre jovens e adultos estar 

em queda no Brasil, o fenômeno ainda é expressivo em 

vários estados. Os índices evidenciam as diferenças 

territoriais do Brasil: os nove estados do Nordeste 

possuem as maiores taxas de analfabetismo, superiores a 

12%. 

Em 2017, a taxa de analfabetismo no país chegou a 7,1% 

da população com mais de 15 anos. Nenhuma UF 

conseguiu se igualar ao índice do Uruguai,¹ o menor da 

América do Sul. 

Mantida a tendência dos últimos cinco anos, as projeções 

indicam que o número de analfabetos ainda alcançará, 

em 2022, mais de 10% da população de 15 anos ou mais  

em dez estados. 

Taxa de analfabetismo  da população de 15 anos ou mais
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Em 2017, a média de anos de estudo da população com 

25 anos ou mais era de 9,2 no Brasil. Apesar dos avanços 

apresentados na última década, apenas três UFs

superaram o patamar dos dez anos de estudo. 

Mais da metade dos estados possui índices inferiores a 

nove anos de estudo, o equivalente ao Ensino 

Fundamental. O Nordeste concentra os índices mais 

críticos. Dos nove estados da região, sete estavam 

ocupando as últimas posições do ranking. AL possui 

quatro anos a menos de escolaridade média que o DF. 

Em 2022, seguindo a velocidade dos últimos cinco anos, 

projeta-se que em apenas oito estados a população de 25 
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A escolaridade média ainda é baixa e desigual 
entre os estados 

Fonte: Macroplan com base nos dados da PNAD Contínua. Nota: ¹ Dados do Banco Mundial.Fonte: Macroplan com base nos dados da PNAD Contínua. Nota: 1Referência internacional disponível em: <http://hdr.undp.org/en/data#>. Human Development Reports
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Escolaridade média da população com 25 anos ou mais (anos de estudo) O analfabetismo ainda atinge mais de 10% 
dos jovens e adultos em 11 estados 

Apesar de o analfabetismo entre jovens e adultos estar 

em queda no Brasil, o fenômeno ainda é expressivo em 

vários estados. Os índices evidenciam as diferenças 

territoriais do Brasil: os nove estados do Nordeste 

possuem as maiores taxas de analfabetismo, superiores a 

12%. 

Em 2017, a taxa de analfabetismo no país chegou a 7,1% 

da população com mais de 15 anos. Nenhuma UF 

conseguiu se igualar ao índice do Uruguai,¹ o menor da 

América do Sul. 

Mantida a tendência dos últimos cinco anos, as projeções 

indicam que o número de analfabetos ainda alcançará, 

em 2022, mais de 10% da população de 15 anos ou mais  

em dez estados. 

Taxa de analfabetismo  da população de 15 anos ou mais
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