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≤ 0,505

≥ 0,506 e ≤ 0,564

Legenda:1

≥ 0,565 e ≤ 0,603

≥ 0,604 e ≤ 0,633

≥ 0,634

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 0,803 ▬ 0 ▬ 0
2ª SP 0,716 ▬ 0 ▬ 0
3ª RJ 0,687 ▬ 0 ▬ 0
4ª MS 0,656 ▬ 0 ▲ 3
5ª PR 0,634 ▬ 0 ▼ -1
6ª ES 0,621 ▼ -1 ▲ 2
7ª SE 0,620 ▬ 0 ▲ 3
8ª SC 0,619 ▬ 0 ▼ -2
9ª RN 0,614 ▲ 5 ▲ 4
10ª RS 0,604 ▼ -1 ▼ -5
11ª PB 0,601 ▬ 0 ▲ 8
12ª MG 0,597 ▼ -3 ▼ -1
13ª CE 0,588 ▼ -1 ▼ 2
14ª PE 0,586 ▼ -1 ▬ 0
15ª AL 0,583 ▬ 0 ▲ 7
16ª GO 0,575 ▲ 2 ▼ -4
17ª MT 0,565 ▼ -2 ▬ 0
18ª RO 0,553 ▲ 4 ▲ 6
19ª BA 0,547 ▼ -4 ▼ -1
20ª TO 0,527 ▬ 0 ▬ 0
21ª MA 0,508 ▼ -1 ▲ 2
22ª PI 0,506 ▲ 1 ▲ 3
23ª AM 0,445 ▲ 2 ▲ 3
24ª PA 0,444 ▬ 0 ▲ 3
25ª RR 0,434 ▼ -6 ▼ -4
26ª AP 0,407 ▬ 0 ▼ -17
27ª AC 0,377 ▼ -1 ▼ -11

MAIORES VARIAÇÕES DOS INDICADORES 
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# UF 2017
∆ (2016-

2017)
∆ (2007-

2017)

1 SP 77,8% -3,6 p.p. 4,6 p.p.

2 AL 64,9% 7,5 p.p. 60,2 p.p.

3 DF 61,4% 4,7 p.p. 24,8 p.p.

4 PB 56,7% 12,7 p.p. 41,0 p.p.

5 RJ 53,2% -9,8 p.p. 20,2 p.p.

6 RO 50,1% 5,4 p.p. 39,3 p.p.

7 RN 46,1% 25,6 p.p. 27,9 p.p.

8 PE 44,0% 1,9 p.p. 24,8 p.p.

9 PR 40,1% -5,2 p.p. -7,9 p.p.

10 CE 39,4% 3,7 p.p. 21,8 p.p.

11 MS 37,9% -8,6 p.p. 17,6 p.p.

12 RS 37,8% 0,5 p.p. -8,6 p.p.

13 SC 36,3% -4,4 p.p. 4,3 p.p.

14 PI 35,3% 0,6 p.p. 15,2 p.p

15 BA 35,2% -1,4 p.p. 24,9 p.p.

16 GO 34,6% -3,1 p.p. 11,1 p.p.

17 ES 32,3% -12,1 p.p. 14,7 p.p.

18 MG 30,2% -8,0 p.p. 14,1 p.p.

19 MA 30,1% -7,7 p.p. 22,1 p.p.

20 MT 28,9% -9,2 p.p. 10,3 p.p.

21 SE 27,2% -5,9 p.p. 16,7 p.p.

22 RR 20,5% -1,6 p.p. 20,5 p.p.

23 TO 16,7% -3,5 p.p. -0,4 p.p.

24 AC 15,0% 15,0 p.p. 10,0 p.p.

25 AP 13,5% -0,9 p.p. -5,9 p.p.

26 AM 4,5% 0,5 p.p. 2,8 p.p.

27 PA 3,4% -28,1 p.p. -3,0 p.p.

- BR 38,3% -3,5 p.p. 12,1 p.p.

# UF 2017
∆ (2016-

2017)
∆ (2007-

2017)
Projeção 

2022

1 DF 64,7% 0,1 p.p. 4,7 p.p. 67,8%

2 SE 44,5% 0,0 p.p. 6,0 p.p. 48,8%

3 AM 36,9% 1,2 p.p. 8,2 p.p. 43,2%

4 RJ 32,4% 0,0 p.p. 1,5 p.p. 33,5%

5 TO 23,6% 0,0 p.p. 3,5 p.p. 26,3%

6 MS 23,2% 0,0 p.p. 11,5 p.p. 35,0%

7 AP 23,0% 0,0 p.p. 7,2 p.p. 29,2%

8 RR 20,0% 0,6 p.p. 4,4 p.p. 23,6%

9 AL 19,5% -0,1 p.p. 1,8 p.p. 20,8%

10 RN 17,1% 0,4 p.p. 0,2 p.p. 17,3%

11 AC 16,9% 0,0 p.p. 0,1 p.p. 17,0%

12 CE 16,8% 0,0 p.p. 0,7 p.p. 17,4%

13 PR 16,7% 0,0 p.p. -1,0 p.p. 16,0%

14 PA 16,6% 0,9 p.p. 4,8 p.p. 20,7%

15 PE 16,1% 0,0 p.p. 1,2 p.p. 17,0%

16 GO 14,8% 0,0 p.p. 1,0 p.p. 15,5%

17 RO 14,0% -0,2 p.p. 3,7 p.p. 17,2%

18 PI 13,3% 0,2 p.p. -8,3 p.p. 9,2%

19 SP 13,2% 0,0 p.p. -2,6 p.p. 11,6%

20 MT 12,9% 0,1 p.p. 5,1 p.p. 18,0%

21 ES 12,8% 0,0 p.p. 1,9 p.p. 14,3%

22 BA 12,7% 0,0 p.p. -1,0 p.p. 12,0%

23 MA 12,5% 0,0 p.p. -1,1 p.p. 11,8%

24 SC 11,7% 0,0 p.p. 0,4 p.p. 12,0%

25 PB 10,9% 0,0 p.p 0,4 p.p. 11,2%

26 MG 9,7% 0,0 p.p. 1,0 p.p. 10,4%

27 RS 7,6% -0,1 p.p. -0,6 p.p. 7,2%

- BR 13,7% 0,0 p.p. 0,6 p.p. 14,1%

No Brasil, foram avaliados¹ 1,6 milhão de quilômetros de 

rodovias. Dessas, 13,7% (213 mil quilômetros) eram 

pavimentadas e 86,3% não possuíam pavimentação.

Entre as UFs, o DF liderou o índice, com 64,7% de 

rodovias pavimentadas, o que significou um crescimento 

de 4,7 p.p. entre 2007 e 2017. No outro extremo, o RS 

pavimentou apenas 7,6% de suas rodovias, tendo ficado 

praticamente estável em relação à década (0,6 p.p.) e ao 

último ano (-0,1 p.p.).

O destaque do indicador em termos de evolução ficou 

com o MS. O estado foi o que mais avançou no índice na 

última década, saindo de 11,7% para 23,2% de rodovias 

pavimentadas. Permanecendo nesse ritmo, o MS 

alcançará o índice de 35% de rodovias pavimentadas até 

2022. Por outro lado, PR, SP, BA, MA e RS, caso 

continuem a trajetória apresentada na última década, 

alcançarão em 2022 índices inferiores aos de 2007.   

Menos de 14% das rodovias brasileiras são 
pavimentadas

Fonte: Macroplan a partir dos dados do Anuário da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Nota: ¹ De acordo com a publicação do CNT, foram somados os quilômetros 
de rodovias pavimentadas e não pavimentadas considerando-se a extensão total.

Proporção de rodovias pavimentadas Mais da metade das rodovias do país são 
avaliadas como ruins ou péssimas

A qualidade das rodovias brasileiras vem decaindo nos 

últimos anos. Cerca de 38,3% foram avaliadas como 

“boas” ou “ótimas”, número 3,5 p.p. inferior ao índice de 

2016. Porém, 12,1 p.p. apresentaram índice superior ao de 

2007. Esse movimento ocorreu ainda na maioria das UFs. 

Das 16 que exibiram índice mais baixo no último ano, 12 

apresentaram melhora na década. As exceções foram PR, 

TO, AP e PA, que pioraram na década e no último ano.

Entre as UFs, SP se destacou com o maior percentual de 

rodovias nos melhores índices da avaliação: 77,8%. O PA 

apareceu na outra ponta com o pior índice do país: 3,4%.

Entre as evoluções, AL aumentou 60 p.p. seu índice na 

última década, maior evolução entre todas as UFs, 

ficando à frente da PB (+ 41 p.p.) e de RO (+39,3 p.p.). As 

maiores quedas foram registradas no Sul: RS (-8,6 p.p.) e 

PR (-7,9 p.p.). 

Proporção de rodovias em bom ou ótimo estado 
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Fonte: Macroplan a partir dos dados da pesquisa.
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apresentaram melhora na década. As exceções foram PR, 

TO, AP e PA, que pioraram na década e no último ano.

Entre as UFs, SP se destacou com o maior percentual de 

rodovias nos melhores índices da avaliação: 77,8%. O PA 

apareceu na outra ponta com o pior índice do país: 3,4%.

Entre as evoluções, AL aumentou 60 p.p. seu índice na 

última década, maior evolução entre todas as UFs, 

ficando à frente da PB (+ 41 p.p.) e de RO (+39,3 p.p.). As 

maiores quedas foram registradas no Sul: RS (-8,6 p.p.) e 

PR (-7,9 p.p.). 

Proporção de rodovias em bom ou ótimo estado 
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Fonte: Macroplan a partir dos dados da pesquisa.
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#’ UF 2016
∆ (2015-

2016)
∆ (2009-

2016)
Projeção 

2022

1 DF 85,3% 6,9 p.p. 20,3 p.p. 93,9%

2 SP 75,7% 6,2 p.p. 24,0 p.p. 88,6%

3 RJ 73,9% 7,6 p.p. 24,5 p.p. 87,6%

4 MS 71,3% 7,6 p.p. 25,0 p.p. 86,0%

5 SC 69,6% 7,3 p.p. 20,7 p.p. 82,9%

6 GO 69,4% 7,6 p.p. 26,5 p.p. 85,4%

7 RS 67,7% 6,6 p.p. 23,3 p.p. 82,7%

8 ES 67,5% 9,0 p.p. 23,4 p.p. 82,7%

9 PR 67,2% 6,7 p.p. 21,5 p.p. 81,5%

10 MT 64,6% 9,4 p.p. 23,4 p.p. 80,6%

11 MG 64,5% 8,3 p.p. 24,5 p.p. 81,1%

12 RR 63,9% 0,2 p.p. 23,8 p.p. 80,3%

13 AP 61,5% 7,8 p.p. 25,1 p.p. 79,4%

14 RN 59,9% 7,1 p.p. 26,3 p.p. 79,1%

15 RO 58,5% 11,1 p.p. 17,6 p.p. 72,1%

16 TO 57,9% 14,7 p.p. 19,3 p.p. 72,9%

17 SE 57,7% 6,5 p.p. 22,1 p.p. 74,7%

18 BA 54,9% 6,6 p.p. 22,7 p.p. 73,2%

19 PB 54,2% 3,2 p.p. 24,6 p.p. 74,1%

20 AM 53,8% 4,2 p.p. 18,6 p.p. 69,1%

21 PE 53,4% 7,6 p.p. 22,1 p.p. 71,7%

22 AC 52,9% 9,1 p.p. 15,2 p.p. 65,6%

23 PA 52,0% 8,7 p.p. 23,7 p.p. 72,0%

24 CE 50,6% 7,2 p.p. 19,4 p.p. 67,3%

25 AL 49,1% 7,8 p.p. 23,1 p.p. 69,6%

26 PI 48,8% 10,0 p.p. 24,2 p.p. 70,5%

27 MA 42,9% 8,6 p.p. 19,0 p.p. 61,3%

- BR 64,7% 7,2 p.p. 23,1 p.p. 80,4%

A internet se tornou na última década parte do cotidiano 

de muitos brasileiros. No entanto, os números da PNAD 

Contínua mostram que 63 milhões de pessoas com mais 

de 10 anos de idade não acessaram a internet no período 

de três meses de 2016, ano em que a pesquisa foi 

realizada. A maior parte desse grupo se encontra nas 

regiões Norte e Nordeste, onde 46% e 48%, 

respectivamente, não acessaram a internet no período.

Em 2016, mais de 30% da população de 23 estados não 

utilizou internet (percentual de pessoas que utilizaram 

nos últimos três meses). As diferenças entre as UFs são 

expressivas. O maior índice brasileiro é o do DF, onde 85% 

das pessoas tiveram acesso à internet no período. No 

outro extremo, o MA registrou apenas 43% no índice, 

quase a metade do índice da capital federal. 

Os avanços nos últimos anos foram significativos. 

Permanecendo na velocidade do período entre 2009 e 

2016, todas as UFs atingirão mais de 60% dos brasileiros 

acessando a internet até 2022. Mas menos da metade dos 

estados deverá alcançar cobertura superior a 80%.

Não acessaram a internet 35% dos brasileiros 
com mais de 10 anos de idade

Fonte: Macroplan a partir dos dados da PNAD Contínua.

Percentagem de pessoas que usaram internet nos últimos três meses
Há estados no país com mais de 10% da 
população sem telefone fixo ou celular

Item comum nas metrópoles brasileiras, os telefones fixos ou 

celulares não estão presentes em 3,9 milhões de domicílios 

no país (5,5% do total). As regiões Norte e Nordeste 

possuem os índices mais baixos de cobertura (89,2% e 

89,7%, respectivamente), enquanto nas demais regiões há 

praticamente universalização dos serviços de telefonia:  

Sudeste (96,7%), Sul (97,1%) e Centro-Oeste (97,8%).

As desigualdades são evidentes: o MA é o estado com o 

menor índice de domicílios com telefone fixo ou celular no 

país (82,9%). O DF apresenta o maior índice, estando 17 p.p. 

acima (com 99%).

Todas as UFs evoluíram no índice na última década e sete 

pioraram no último ano. Mantendo o ritmo dos últimos anos, 

todas as UFs alcançarão mais de 90% no índice até 2022.   

Percentagem de domicílios com pelo menos um 
telefone fixo/celular
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Fonte: Macroplan a partir dos dados da PNAD Contínua.

# UF 2017
∆ (2016-

2017)
∆ (2007-

2017)
Projeção 

2022

1 DF 99,0% 0,0 p.p. 3,3 p.p. 99,5%

2 GO 98,1% 0,6 p.p. 16,7 p.p. 99,4%

3 RS 97,7% -0,2 p.p. 8,6 p.p. 99,0%

4 SP 97,7% -0,3 p.p. 9,5 p.p. 99,0%

5 MS 97,6% 0,1 p.p. 11,0 p.p. 99,0%

6 SC 97,1% 0,3 p.p. 11,2 p.p. 98,8%

7 PR 96,4% 0,3 p.p. 12,1 p.p. 98,4%

8 ES 96,2% 0,6 p.p. 14,3 p.p. 98,4%

9 RJ 96,2% 0,0 p.p. 9,9 p.p. 98,0%

10 MT 96,2% -0,7 p.p. 27,4 p.p. 98,8%

11 MG 95,1% 1,0 p.p. 18,0 p.p. 97,9%

12 AP 94,4% -1,3 p.p. 23,5 p.p. 97,8%

13 RO 94,2% 1,2 p.p. 30,9 p.p. 98,1%

14 TO 94,2% 0,3 p.p. 28,2 p.p. 97,9%

15 RN 93,8% 1,3 p.p. 25,0 p.p. 97,5%

16 RR 92,6% -0,3 p.p. 29,8 p.p. 97,1%

17 PE 91,6% 1,9 p.p. 27,0 p.p. 96,4%

18 CE 91,2% 0,5 p.p. 30,0 p.p. 96,4%

19 PB 91,1% -0,4 p.p. 26,7 p.p. 96,1%

20 SE 90,8% 1,0 p.p. 15,1 p.p. 94,6%

21 AL 90,5% 1,0 p.p. 34,1 p.p. 96,3%

22 BA 89,6% 0,7 p.p. 33,2 p.p. 95,7%

23 AC 88,5% -0,9 p.p. 21,1 p.p. 93,7%

24 AM 88,5% 0,3 p.p. 21,4 p.p. 93,8%

25 PA 86,6% 1,2 p.p. 29,0 p.p. 93,4%

26 PI 86,1% -2,2 p.p. 39,1 p.p. 94,2%

27 MA 82,9% 0,6 p.p. 35,9 p.p. 91,9%

- BR 94,5% 0,3 p.p. 17,7 p.p. 97,5%
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#’ UF 2016
∆ (2015-

2016)
∆ (2009-

2016)
Projeção 

2022

1 DF 85,3% 6,9 p.p. 20,3 p.p. 93,9%

2 SP 75,7% 6,2 p.p. 24,0 p.p. 88,6%

3 RJ 73,9% 7,6 p.p. 24,5 p.p. 87,6%

4 MS 71,3% 7,6 p.p. 25,0 p.p. 86,0%

5 SC 69,6% 7,3 p.p. 20,7 p.p. 82,9%

6 GO 69,4% 7,6 p.p. 26,5 p.p. 85,4%

7 RS 67,7% 6,6 p.p. 23,3 p.p. 82,7%

8 ES 67,5% 9,0 p.p. 23,4 p.p. 82,7%

9 PR 67,2% 6,7 p.p. 21,5 p.p. 81,5%

10 MT 64,6% 9,4 p.p. 23,4 p.p. 80,6%

11 MG 64,5% 8,3 p.p. 24,5 p.p. 81,1%

12 RR 63,9% 0,2 p.p. 23,8 p.p. 80,3%

13 AP 61,5% 7,8 p.p. 25,1 p.p. 79,4%

14 RN 59,9% 7,1 p.p. 26,3 p.p. 79,1%

15 RO 58,5% 11,1 p.p. 17,6 p.p. 72,1%

16 TO 57,9% 14,7 p.p. 19,3 p.p. 72,9%

17 SE 57,7% 6,5 p.p. 22,1 p.p. 74,7%

18 BA 54,9% 6,6 p.p. 22,7 p.p. 73,2%

19 PB 54,2% 3,2 p.p. 24,6 p.p. 74,1%

20 AM 53,8% 4,2 p.p. 18,6 p.p. 69,1%

21 PE 53,4% 7,6 p.p. 22,1 p.p. 71,7%

22 AC 52,9% 9,1 p.p. 15,2 p.p. 65,6%

23 PA 52,0% 8,7 p.p. 23,7 p.p. 72,0%

24 CE 50,6% 7,2 p.p. 19,4 p.p. 67,3%

25 AL 49,1% 7,8 p.p. 23,1 p.p. 69,6%

26 PI 48,8% 10,0 p.p. 24,2 p.p. 70,5%

27 MA 42,9% 8,6 p.p. 19,0 p.p. 61,3%

- BR 64,7% 7,2 p.p. 23,1 p.p. 80,4%

A internet se tornou na última década parte do cotidiano 

de muitos brasileiros. No entanto, os números da PNAD 

Contínua mostram que 63 milhões de pessoas com mais 

de 10 anos de idade não acessaram a internet no período 

de três meses de 2016, ano em que a pesquisa foi 

realizada. A maior parte desse grupo se encontra nas 

regiões Norte e Nordeste, onde 46% e 48%, 

respectivamente, não acessaram a internet no período.

Em 2016, mais de 30% da população de 23 estados não 

utilizou internet (percentual de pessoas que utilizaram 

nos últimos três meses). As diferenças entre as UFs são 

expressivas. O maior índice brasileiro é o do DF, onde 85% 

das pessoas tiveram acesso à internet no período. No 

outro extremo, o MA registrou apenas 43% no índice, 

quase a metade do índice da capital federal. 

Os avanços nos últimos anos foram significativos. 

Permanecendo na velocidade do período entre 2009 e 

2016, todas as UFs atingirão mais de 60% dos brasileiros 

acessando a internet até 2022. Mas menos da metade dos 

estados deverá alcançar cobertura superior a 80%.

Não acessaram a internet 35% dos brasileiros 
com mais de 10 anos de idade

Fonte: Macroplan a partir dos dados da PNAD Contínua.

Percentagem de pessoas que usaram internet nos últimos três meses
Há estados no país com mais de 10% da 
população sem telefone fixo ou celular

Item comum nas metrópoles brasileiras, os telefones fixos ou 

celulares não estão presentes em 3,9 milhões de domicílios 

no país (5,5% do total). As regiões Norte e Nordeste 

possuem os índices mais baixos de cobertura (89,2% e 

89,7%, respectivamente), enquanto nas demais regiões há 

praticamente universalização dos serviços de telefonia:  

Sudeste (96,7%), Sul (97,1%) e Centro-Oeste (97,8%).

As desigualdades são evidentes: o MA é o estado com o 

menor índice de domicílios com telefone fixo ou celular no 

país (82,9%). O DF apresenta o maior índice, estando 17 p.p. 

acima (com 99%).

Todas as UFs evoluíram no índice na última década e sete 

pioraram no último ano. Mantendo o ritmo dos últimos anos, 

todas as UFs alcançarão mais de 90% no índice até 2022.   

Percentagem de domicílios com pelo menos um 
telefone fixo/celular
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Fonte: Macroplan a partir dos dados da PNAD Contínua.

# UF 2017
∆ (2016-

2017)
∆ (2007-

2017)
Projeção 

2022

1 DF 99,0% 0,0 p.p. 3,3 p.p. 99,5%

2 GO 98,1% 0,6 p.p. 16,7 p.p. 99,4%

3 RS 97,7% -0,2 p.p. 8,6 p.p. 99,0%

4 SP 97,7% -0,3 p.p. 9,5 p.p. 99,0%

5 MS 97,6% 0,1 p.p. 11,0 p.p. 99,0%

6 SC 97,1% 0,3 p.p. 11,2 p.p. 98,8%

7 PR 96,4% 0,3 p.p. 12,1 p.p. 98,4%

8 ES 96,2% 0,6 p.p. 14,3 p.p. 98,4%

9 RJ 96,2% 0,0 p.p. 9,9 p.p. 98,0%

10 MT 96,2% -0,7 p.p. 27,4 p.p. 98,8%

11 MG 95,1% 1,0 p.p. 18,0 p.p. 97,9%

12 AP 94,4% -1,3 p.p. 23,5 p.p. 97,8%

13 RO 94,2% 1,2 p.p. 30,9 p.p. 98,1%

14 TO 94,2% 0,3 p.p. 28,2 p.p. 97,9%

15 RN 93,8% 1,3 p.p. 25,0 p.p. 97,5%

16 RR 92,6% -0,3 p.p. 29,8 p.p. 97,1%

17 PE 91,6% 1,9 p.p. 27,0 p.p. 96,4%

18 CE 91,2% 0,5 p.p. 30,0 p.p. 96,4%

19 PB 91,1% -0,4 p.p. 26,7 p.p. 96,1%

20 SE 90,8% 1,0 p.p. 15,1 p.p. 94,6%

21 AL 90,5% 1,0 p.p. 34,1 p.p. 96,3%

22 BA 89,6% 0,7 p.p. 33,2 p.p. 95,7%

23 AC 88,5% -0,9 p.p. 21,1 p.p. 93,7%

24 AM 88,5% 0,3 p.p. 21,4 p.p. 93,8%

25 PA 86,6% 1,2 p.p. 29,0 p.p. 93,4%

26 PI 86,1% -2,2 p.p. 39,1 p.p. 94,2%

27 MA 82,9% 0,6 p.p. 35,9 p.p. 91,9%

- BR 94,5% 0,3 p.p. 17,7 p.p. 97,5%
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# UF 2016
∆ (2015-

2016)
∆ (2007-

2016)

1 ES 8,7 -3,4% -23,4%

2 CE 8,8 -28,0% -6,1%

3 DF 9,7 -37,6% -34,5%

4 PR 10,7 -20,9% -20,0%

5 SP 11,1 -21,0% 31,9%

6 MG 11,6 1,8% -10,9%

7 MS 11,8 -8,2% -10,1%

8 SE 12,5 -4,2% -23,4%

9 SC 12,8 -12,8% -21,5%

10 RN 13,5 -8,2% 3,7%

11 MA 14,2 -6,9% -50,2%

12 PB 14,9 -9,7% -54,1%

13 RJ 15,5 -14,8% 37,5%

14 PE 15,8 -18,2% 4,6%

15 RS 16,7 -3,9% -22,4%

16 AL 21,5 -27,4% 2,2%

17 BA 22,9 -7,6% 64,2%

18 PI 23,5 -10,4% 0,0%

19 MT 23,6 -22,1% -14,4%

20 GO 29,6 -31,6% 20,9%

21 PA 31,7 -16,5% -44,4%

22 RO 32,2 -21,1% -15,6%

23 TO 33,0 -3,0% -30,8%

24 RR 37,9 67,0% 171,9%

25 AM 47,8 2,5% 0,0%

26 AC 58,9 4,5% 254,6%

27 AP 75,4 -11,6% -

- BR 15,8 -15,0% 1,2%

O fornecimento de energia elétrica é de grande 

importância para o país. Diversas áreas são diretamente 

dependentes do abastecimento contínuo, por isso falhas e 

interrupções em seu fornecimento afetam a produção e a 

qualidade de vida em todo o país.

Em 2016, foram registradas 8,9 interrupções de energia 

elétrica no Brasil, índice 10% inferior ao de 2015 e 21,9% 

inferior ao de 2007. Apesar da melhora apresentada pela 

média brasileira, alguns estados pioraram no índice entre 

2007 e 2016. São eles: AC (996,3%); RR (43,95%); BA 

(12,3%); e RJ (7,7%). Entre as maiores quedas no período, 

destacaram-se MA (-62%) e PB (-67,4%).

A distância entre as UFs é considerável. O CE, por 

exemplo, registrou em 2016 5,1 interrupções de energia 

elétrica. Já em RO ocorreram mais de 50, maior índice 

entre as UFs brasileiras.

Avanços no fornecimento de energia, mas 
ainda com problemas em vários estados 

Fonte: Macroplan com base nos dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE).

Frequência Equivalente por Consumidor – FEC Os estados do Norte foram os mais atingidos 
por paralisações de energia elétrica

Os quatro estados da Região Norte tiveram mais horas 

de paralisações no fornecimento de energia elétrica do 

que as demais UFs no país, ocupando as últimas posições 

do indicador de Duração Equivalente por Consumidor.

O país teve, em média, 15,8 horas de interrupções em 

2016, número 15% inferior ao apresentado em 2015 e 

praticamente estável em relação ao registrado em 2007. 

Apenas três UFs alcançaram índices inferiores a dez 

horas por ano: ES (8,7); CE (8,8); e DF (9,7). As três 

avançaram no índice entre 2007 e 2016 e no último ano.

Entre 2007 e 2016, PB, MA e PA tiveram as maiores 

quedas no índice: -54,1%; -50,2%; e -44,4%. Em RR e AC, 

o índice no período mais que dobrou: 171,9% e 254,6%.

Duração Equivalente por Consumidor – DEC
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Fonte: Macroplan com base nos dados da ANEEL e da ABRADEE.

# UF 2016
∆ (2015-

2016)
∆ (2007-

2016)

1 CE 5,1 -25,7% -35,7%

2 ES 5,4 4,8% -28,2%

3 MG 5,7 -3,9% -13,8%

4 SP 5,7 2,6% -4,9%

5 MS 5,9 -18,2% -35,9%

6 PB 6,3 -14,9% -67,4%

7 PE 7,1 -12,2% -14,1%

8 PR 7,2 -13,3% -41,6%

9 SE 7,4 -6,8% -39,8%

10 MA 7,5 -16,1% -62,0%

11 RN 8,0 6,1% -13,8%

12 DF 8,0 -31,0% -49,7%

13 RJ 8,7 -3,5% 7,7%

14 SC 8,7 -15,3% -29,9%

15 BA 8,8 -0,3% 12,3%

16 RS 9,5 -0,9% -32,2%

17 MT 14,3 -40,9% -42,5%

18 TO 14,5 -10,1% 0,0%

19 PI 16,4 -17,8% -55,6%

20 AL 16,8 -18,7% -2,4%

21 GO 18,9 -24,6% -6,8%

22 PA 20,8 -7,2% -54,5%

23 RO 21,6 -28,8% -58,7%

24 AM 30,0 3,1% -47,0%

25 AP 38,3 -29,1% 0,0%

26 AC 43,5 7,0% 96,3%

27 RR 56,7 57,3% 43,9%

- BR 8,9 -10,0% -21,9%
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# UF 2016
∆ (2015-

2016)
∆ (2007-

2016)

1 ES 8,7 -3,4% -23,4%

2 CE 8,8 -28,0% -6,1%

3 DF 9,7 -37,6% -34,5%

4 PR 10,7 -20,9% -20,0%

5 SP 11,1 -21,0% 31,9%

6 MG 11,6 1,8% -10,9%

7 MS 11,8 -8,2% -10,1%

8 SE 12,5 -4,2% -23,4%

9 SC 12,8 -12,8% -21,5%

10 RN 13,5 -8,2% 3,7%

11 MA 14,2 -6,9% -50,2%

12 PB 14,9 -9,7% -54,1%

13 RJ 15,5 -14,8% 37,5%

14 PE 15,8 -18,2% 4,6%

15 RS 16,7 -3,9% -22,4%

16 AL 21,5 -27,4% 2,2%

17 BA 22,9 -7,6% 64,2%

18 PI 23,5 -10,4% 0,0%

19 MT 23,6 -22,1% -14,4%

20 GO 29,6 -31,6% 20,9%

21 PA 31,7 -16,5% -44,4%

22 RO 32,2 -21,1% -15,6%

23 TO 33,0 -3,0% -30,8%

24 RR 37,9 67,0% 171,9%

25 AM 47,8 2,5% 0,0%

26 AC 58,9 4,5% 254,6%

27 AP 75,4 -11,6% -

- BR 15,8 -15,0% 1,2%

O fornecimento de energia elétrica é de grande 

importância para o país. Diversas áreas são diretamente 

dependentes do abastecimento contínuo, por isso falhas e 

interrupções em seu fornecimento afetam a produção e a 

qualidade de vida em todo o país.

Em 2016, foram registradas 8,9 interrupções de energia 

elétrica no Brasil, índice 10% inferior ao de 2015 e 21,9% 

inferior ao de 2007. Apesar da melhora apresentada pela 

média brasileira, alguns estados pioraram no índice entre 

2007 e 2016. São eles: AC (996,3%); RR (43,95%); BA 

(12,3%); e RJ (7,7%). Entre as maiores quedas no período, 

destacaram-se MA (-62%) e PB (-67,4%).

A distância entre as UFs é considerável. O CE, por 

exemplo, registrou em 2016 5,1 interrupções de energia 

elétrica. Já em RO ocorreram mais de 50, maior índice 

entre as UFs brasileiras.

Avanços no fornecimento de energia, mas 
ainda com problemas em vários estados 

Fonte: Macroplan com base nos dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE).

Frequência Equivalente por Consumidor – FEC Os estados do Norte foram os mais atingidos 
por paralisações de energia elétrica

Os quatro estados da Região Norte tiveram mais horas 

de paralisações no fornecimento de energia elétrica do 

que as demais UFs no país, ocupando as últimas posições 

do indicador de Duração Equivalente por Consumidor.

O país teve, em média, 15,8 horas de interrupções em 

2016, número 15% inferior ao apresentado em 2015 e 

praticamente estável em relação ao registrado em 2007. 

Apenas três UFs alcançaram índices inferiores a dez 

horas por ano: ES (8,7); CE (8,8); e DF (9,7). As três 

avançaram no índice entre 2007 e 2016 e no último ano.

Entre 2007 e 2016, PB, MA e PA tiveram as maiores 

quedas no índice: -54,1%; -50,2%; e -44,4%. Em RR e AC, 

o índice no período mais que dobrou: 171,9% e 254,6%.

Duração Equivalente por Consumidor – DEC
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Fonte: Macroplan com base nos dados da ANEEL e da ABRADEE.

# UF 2016
∆ (2015-

2016)
∆ (2007-

2016)

1 CE 5,1 -25,7% -35,7%

2 ES 5,4 4,8% -28,2%

3 MG 5,7 -3,9% -13,8%

4 SP 5,7 2,6% -4,9%

5 MS 5,9 -18,2% -35,9%

6 PB 6,3 -14,9% -67,4%

7 PE 7,1 -12,2% -14,1%

8 PR 7,2 -13,3% -41,6%

9 SE 7,4 -6,8% -39,8%

10 MA 7,5 -16,1% -62,0%

11 RN 8,0 6,1% -13,8%

12 DF 8,0 -31,0% -49,7%

13 RJ 8,7 -3,5% 7,7%

14 SC 8,7 -15,3% -29,9%

15 BA 8,8 -0,3% 12,3%

16 RS 9,5 -0,9% -32,2%

17 MT 14,3 -40,9% -42,5%

18 TO 14,5 -10,1% 0,0%

19 PI 16,4 -17,8% -55,6%

20 AL 16,8 -18,7% -2,4%

21 GO 18,9 -24,6% -6,8%

22 PA 20,8 -7,2% -54,5%

23 RO 21,6 -28,8% -58,7%

24 AM 30,0 3,1% -47,0%

25 AP 38,3 -29,1% 0,0%

26 AC 43,5 7,0% 96,3%

27 RR 56,7 57,3% 43,9%

- BR 8,9 -10,0% -21,9%
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