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O projeto Indicadores socioeconômicos e ambientais do Brasil que vem sendo 
desenvolvido pelo Índigo ao longo de 2022 surgiu como uma iniciativa para elevar o 
patamar de conhecimento sobre a realidade nacional e as tendências recentes obser-
vadas nos entes federativos do país. As informações trazidas nesse projeto darão 
melhores condições para o instituto cumprir suas missões, quais sejam, formar líde-
res, pensar e debater o Brasil. É a produção de conhecimento que agrega valor ao pen-
samento liberal, democrático e crítico que pretendemos desenvolver. 

As informações e análises contidas nesta publicação abordam o desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental do estado de Pernambuco Esse esforço resume um 
conjunto muito amplo de dados da evolução econômica, social e ambiental no Brasil, 
nos estados da federação e nas capitais, incluindo o Distrito Federal. O período de 
referência dessas informações vai de 2010 a 2021, cobrindo mais de uma década de 
desenvolvimento socioeconômico e ambiental do país. Esse conjunto de dados ficará 
disponível para a consulta e será periodicamente atualizado.

Dessa iniciativa surgiram visões sobre as realidades que constituem enormes desafios 
a serem superados pelo país e por suas lideranças políticas. Os indicadores mostram a 
resiliência da pobreza, o ritmo lento de redução da incidência de doenças, a existência 
de grandes disparidades regionais no acesso à educação e no desempenho escolar 
entre tantas outras tendências e fatos levantados. Essas realidades por vezes incomo-
dam, mas auxiliam a formar o pensamento crítico necessário para buscar os cami-
nhos das mudanças necessárias.

Esse conhecimento que hoje apresentamos à sociedade é mais uma peça no desafio 
de reforçar nossa democracia por meio da inserção e formação de jovens que irão 
atuar como lideranças políticas, gestores públicos e cidadãos com a visão liberal, 
democrática e crítica que desejamos. 

José Mendonça Filho
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PANORAMA DE 
PERNAMBUCO 2022

A publicação Panorama socioeconômico e ambiental de Pernambuco 
2022 inaugura uma série de textos sobre o desenvolvimento dos estados e 
das capitais que fazem parte do projeto Indicadores socioeconômicos e 
ambientais do Brasil. O objetivo desses documentos é dar um olhar 
macroscópico das questões econômicas, socais e ambientais de cada 
estado e sua região, destacando as tendências do desenvolvimento 
observadas nos últimos anos e a situação relativa das capitais e dos 
estados da Federação.  

Esta publicação traz essas informações agrupadas em oito capítulos que 
versam sobre: (i) a dinâmica demográfica e a situação da habitação, (ii) o 
desenvolvimento das atividades econômicas e das contas públicas, (iii) a 
disponibilidade de infraestrutura, (iv) a situação da educação, (v) a situação 
da saúde, (vi) as políticas de renda e proteção social, (vii) a situação da 
segurança pública e (viii) o desenvolvimento do meio ambiente e a 
sustentabilidade ambiental. Cada capítulo aborda de maneira direta as 
principais tendências, levantando as questões mais relevantes para o 
debate da situação em cada estado. A visão do estudo é estadual, mas com 
enfoque na situação em termos relativos às regiões do país. 

Com essas 27 publicações estaduais e do Distrito Federal, o Índigo lança 
mais um serviço com o objetivo de apoiar a formação de lideranças com 
visão liberal, democrática e crítica do país e de suas realidades regionais. 
Essa formação é um passo fundamental para o aprimoramento da política 
e da governança do setor público, ações que se articulam na promoção do 
desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Dos números levantados 
surgem visões do país e das unidades da Federação que constituem os 
desafios do presente e do futuro. 

Marcos Cintra Cavalcanti



 DINÂMICA 
DEMOGRÁFICA 

E HABITAÇÃO

A população do estado de Pernambuco aproxi-
mou-se de um contingente de 9,7 milhões de 
habitantes em 2021. Essa população represen-
tou 16,8% da população da região Nordeste e 
4,5% da população brasileira. A capital Recife 
abrigava 1,7 milhão de habitantes, ou seja, 17,2% 
da população do estado.  

A população de Pernambuco era formada 
predominantemente de mulheres (51,4%) e 
com elevada participação de jovens. Do total da 
população, 46,7% tinham até 29 anos de idade 
em 2021. A proporção de mulheres é maior na 
capital (52,5%), mas era menor a participação de 
jovens com idade até 29 anos (42,9% do total).

Considerando a área territorial de 98,1 mil km², o 
estado apresentava uma densidade demográfica 
maior que a da região Nordeste. Em 2021, eram 
98,6 habitantes por km², 2,6 vezes maior que a 
densidade demográfica do Nordeste, que 
alcançou índice de 37,1 habitantes por km². A 
capital era ainda mais adensada com quase 7,6 
mil habitantes por km² em Recife.
 
A população urbana representou 82,4% da 
população total do estado, uma proporção 
maior que a observada no Nordeste brasileiro, 
onde 75,6% da população morava em áreas 

urbanas em 2021. Recife tinham 100% de sua 
população habitando áreas urbanas. 

Em 2021, o número de moradias ultrapassou 3 
milhões de unidade no estado de Pernambuco. 
Isso representou 17,2% do total de moradias da 
região Nordeste do país. A capital tinha 572 mil 
moradias, ou seja, 17,8% do total do estado. 

Com isso, a densidade de pessoas por moradia se 
aproximou de 3, um índice próximo a da média 
do Nordeste, onde havia 3,1 moradores por 
domicílio. A capital Recife registrou uma propor-
ção de 2,9 moradores por unidade habitacional. 

Em termos de crescimento demográfico, 
Pernambuco apresentou uma taxa de expansão, 
de 0,9% ao ano entre 2010 e 2021. O Brasil 
verificou crescimento de 1,0% ao ano nessa 
comparação temporal e a região Nordeste, 0,8% 
ao ano. 

A expansão do número de moradias foi particu-
larmente forte em Pernambuco. Entre 2010 e 
2021, o número de moradias passou de 2,6 
milhões para 3,2 milhões, indicando crescimen-
to de 26,1%. Na média nacional, a expansão do 
número de moradias foi de 2,1% ao ano nesse 
período e na região Nordeste, de 2,0% ao ano. 

6



1

7

Isso contribuiu para reduzir o problema do 
déficit habitacional. Segundo dados da 
Fundação João Pinheiro de 2019, o déficit 
habitacional no estado era de 247 mil moradias, 
o que representou 7,5% do total da oferta de 
habitações no estado. No Nordeste, a carência 
habitacional era maior: faltavam 1,8 milhão de 
habitações em 2019, o que representava 9,2% da 
oferta total.

O déficit habitacional 
em Pernambuco era de 

247 mil moradias, o 
que representou 7,5% 
do total da oferta de 
habitações em 2019

Nordeste Pernambuco Recife

População

Total 57.667.842

  

9.674.793

    

1.661.017

    

Mulhereres 51,6% 51,4% 52,5%
Homens 48,4% 48,6% 47,5%

Faixas etárias
  0-4 7,2% 7,5% 6,9%
  5-13 13,6% 13,4% 13,0%
14-19 9,6% 9,7% 8,6%
20-29 16,6% 16,2% 14,4%
30-39 15,8% 16,7% 17,6%
40-49 13,6% 13,7% 14,8%
50-59 10,5% 10,5% 11,4%
MAIS DE 60 13,1% 12,4% 13,4%

Território e moradias

Área 1.554.291

    
98.076

         
218

              Densidade, pessoas por km² 37,1

             
98,6

             
7.604,2

        
Situação

Rural 24,4% 17,6% 0,0%
Urbano 75,6% 82,4% 100,0%

Número de moradias 18.678.000

  

3.219.000

    

572.000

       

Pessoas por moradia 3,09 3,01 2,90

Deficit habitacional
em mil moradias* 1.779

           

247

              

NA
em (%) da oferta total 9,2% 7,5% NA

Indicadores demográficos e habitacionais, 2021

Fontes: IBGE e FJP. (*) No caso do déficit habitacional, os dados referem-se 2019. 



 ATIVIDADES 
ECONÔMICAS E 

CONTAS PÚBLICAS

Produção, emprego e renda

O PIB de Pernambuco em 2019 foi de pouco 
mais de R$231,1 bilhões, que equivale a cerca de 
18,9% do PIB do Nordeste, que foi avaliado em 
R$1,2 trilhão. A capital Recife, por sua vez, apre-
sentou no mesmo ano um PIB de R$63,9 
bilhões.

O PIB pernambucano cresceu 14,4% entre 2010 
e 2019 (média de aproximadamente 1,5% a.a.), 
um ritmo um pouco superior ao do Nordeste, 
que cresceu 12,7% no período (média anual de 
cerca de 1,3%). A capital Recife foi na contramão 
do estado, apresentando uma redução do PIB de 
-7,9% entre 2010-2019. Como consequência 
desses movimentos do PIB e da dinâmica 
populacional no período, o PIB per capita de 
Pernambuco cresceu 5,3%, pouco acima do 
crescimento da região Nordeste, que foi de 4,8%. 
Recife teve uma queda expressiva no PIB per 
capita, de -13,9%.

Dos R$197,3 bilhões de valor adicionado total no 
estado de Pernambuco em 2019, cerca de 75,8% 
vieram do setor de serviços, enquanto 19,7% 
tiveram origem na indústria e 4,5% na agrope-
cuária. Em Recife, a participação do setor de 
serviços foi ainda maior, chegando a 87,9% do 
total do valor adicionado.

Em 2021, a população ocupada total em 
Pernambuco era de pouco mais de 3,3 
milhões de pessoas, cerca de 16,3% do total do 
Nordeste. A capital Recife teve participação 
expressiva, de 20,4% no total do estado. O setor 
que mais ocupa pessoas no estado é o de 
serviços, com cerca de 70,9% do total, seguido 
pela indústria (18,4%) e agropecuária (10,7%). 
Em Recife, em linha com o perfil do valor 
adicionado, o setor de serviços apresenta um 
peso maior, empregando de 88% do pessoal 
ocupado na cidade.

Quando se olha para a população ocupada por 
posição na ocupação e categoria do emprego, 
percebe-se que cerca de 1,4 milhões de 
pessoas (43,5% do total ocupado) estão no 
setor privado (64,4% delas com carteira 
assinada, percentual superior ao do Nordeste), 
pouco mais de 175 mil são trabalhadores 
domésticos (apenas 20,6% dos quais com 
carteira assinada), quase 428 mil atuam no 
setor público, sendo a maior parte de servido-
res estatutários ou contingente militar (64,4% 
dos empregados no setor público), cerca de 1,1 
milhão trabalham por conta própria (33,3% do 
total de pessoas ocupadas no estado) e pouco 
mais de 102 mil são empregadores (3,1% da 
ocupação em Pernambuco). 
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O PIB pernambucano 
cresceu a 14,4% entre 
2010 e 2019, acima do 
Nordeste, que cresceu 

12,7%. Recife foi na con-
tramão do estado, apre-
sentando uma queda de 

7,9% no período

Nordeste Pernambuco Recife

PIB, 2019

PIB Total (R$ bilhões) 1.223,9

        

231,1

           

63,9

             

Crescimento 2010-2019 12,7% 14,4% -7,9%
PIB per capita, R$ mil 21,4

             

24,2

             

38,8

             

Crescimento 2010-2019 4,8% 5,3% -13,9%

Valor adicionado, 2019

VA (Total, R$ milhões) 1.071,1

        

197,3

           

53,5

             

Agropecuária (%) 6,5% 4,5% 0,1%
Indústria (%) 18,5% 19,7% 11,9%
Serviços (%) 75,0% 75,8% 87,9%

População ocupada, total e distribuição setorial, 2021

Total (pessoas) 20.223.057

  
3.301.355

    
672.548

       

Agropecuária (%) 14,4% 10,7% 0,2%
Indústria (%) 16,5% 18,4% 11,8%

Construção (%) 8,0% 7,4% 6,7%
Serviços (%) 69,1% 70,9% 88,0%

População por ocupação, em pessoas, 2021

Setor privado 8.393.663
    

1.436.783
    

313.207
       Domésticos 1.189.936

    
175.319

       
41.979
         Conta própria 6.352.354

    
1.098.779

    
194.545

       Setor público 2.985.225

    

427.747

       

90.773

         
Rendimento médio, em R$ por mês, 2021

Total 1.708

           

1.815

           

2.807

           
Setor privado 1.871

           

1.847

           

2.291

           

Conta própria 1.109

           

1.163

           

1.763

           

Setor público com carteira 3.302

           

2.682

           

5.158

           

Militar 4.008

           

4.693

           

7.399

           
Pessoas ocupadas por faixa de rendimento mensal (%) 

Até R$ 1.908,00 77,2% 77,1% 65,8%
R$ 1.908,01 a R$ 2.862,00 9,9% 10,2% 10,8%
R$ 2.862,01 a R$ 5.724,00 8,7% 8,5% 13,0%
R$ 5.724,01 a R$ 9.540,00 2,2% 2,1% 4,3%
R$ 9.540,01 a R$ 14.310,00 1,1% 0,9% 2,9%
R$ 14.310,01 a R$ 23.850,00 0,6% 0,7% 2,0%
Mais de R$ 23.850,01 0,3% 0,5% 1,2%

Indicadores de produção, ocupação e renda

Fonte: IBGE.



Ainda no que diz respeito à população ocupada, 
na capital, Recife, 46,6% das pessoas ocupadas 
estão empregadas no setor privado e o contin-
gente com carteira assinada é maior em termos 
relativos (76,9% dos empregados no setor 
privado). Também dentre os trabalhadores 
domésticos, aqueles com carteira assinada 
apresentam maior participação relativa que na 
região e estado (23,9% na capital, contra 16,3% 
no Nordeste e 20,6% em Pernambuco). 

Dentre os que estão ocupados no setor público, 
o grupo dos servidores estatutários e militares 
revela ser ainda mais expressivo na capital: 
70,2% dos servidores (contra 64,6% no Nordeste 
e 64,4% em Pernambuco).

A rendimento médio total caiu 15,5% no perío-
do entre 2012 e 2021, resultado bem abaixo do 
da região Nordeste, que cresceu 2,2%. Já a 
capital, Recife, apresentou uma expressiva 
queda, de 23,2% no rendimento médio no 
mesmo período.

Em 2021 o rendimento médio total foi de 
R$1.815 em Pernambuco, valor superior ao do 
Nordeste como um todo (R$1.708), porém 
inferior ao da capital, que foi de R$2.807. Esse 
fenômeno, de remunerações maiores em Recife 
do que na grande região e no estado, vale tam-
bém para os setores privado e público e para 
trabalhadores por conta própria. 

Os dados sobre o percentual de pessoas por faixa 
de rendimentos revelam uma distribuição da 
renda em Pernambuco semelhante à da região 
Nordeste e mais desigual do que em âmbito 
nacional. Uma parte expressiva das pessoas 
ocupadas em Pernambuco (77,1%) tem rendi-
mentos de até R$ 1.908, percentual semelhante 
ao da região Nordeste. Já na capital esse percen-
tual é menor: 65,8%. 

As faixas seguintes (entre R$ 1.908 e R$ 2.862 e 
entre R$ 2.862 e R$5.724) englobam 10,2% e 
8,5% da população ocupada, respectivamente. 
Apenas 4,2% da população ocupada em 
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Pernambuco recebe mais do que R$ 5.724 e 
somente 2,1% aufere mais do que R$ 9.540 
(contra 6,1% em Recife).

Situação fiscal

As despesas públicas totais em Pernambuco 
decresceram 3,2% entre 2013 e 2021, atingindo 
R$ 36,6 bilhões. Na capital Recife chegaram a R$ 
5,2 bilhões, crescendo 1,7% no período. 
Tomando-se o indicador que exclui gastos com 
previdência e encargos financeiros, a queda foi 
ainda maior no estado, de 14%, alcançando R$22 
bilhões. Na capital, esse indicador atingiu o 
montante de R$ 4,3 bilhões, o que revelou um 
recuo de 6%.

As receitas caíram no estado entre 2013 e 2021: -
6,1%, com volume total chegando a R$49,4 
bilhões em 2021. Na capital cresceram 7,2% e 
atingiram R$6,5 bilhões. A receita oriunda de 
impostos cresceu 25,6% em Pernambuco como 
um todo e 36,9% em Recife.

Em 2021, Pernambuco contava com quase 220 
mil funcionários públicos, dos quais 60,4% na 
esfera municipal. Cerca de 29% dos servidores 
atuavam na esfera estadual e 10,6% na esfera 
federal.

A dívida consolidada líquida (DCL) do estado de 
Pernambuco chegou a R$ 11,3 bilhões em 2021, 
enquanto a receita corrente líquida (RCL) foi de 
R$ 31,3 bilhões. Assim, o indicador de capacida-
de de pagamento DCL/RCL atingiu 36,1%. Para 
Recife esse indicador ficou em 21,7%.

Entre 2013 e 2021 as 
despesas públicas totais 

caíram 3,2% em 
Pernambuco, enquanto 
na capital houve cresci-

mento de 1,7%

Nordeste Pernambuco Recife

Despesas (R$ bilhões)

Total NA 36,6

             

5,2

               

Crescimento 2013-2021 NA -3,2% 1,7%
Total sem previdência e 
encargos NA 22,0

             

4,3

               

Crescimento 2013-2021 NA -14,0% -6,0%

Receitas (R$ bilhões)

Total NA 49,4
             

6,5
               

Crescimento 2013-2021 NA -6,1% 7,2%
Impostos NA 25,6             2,3               

Crescimento 2013-2021 NA 10,4% 36,9%

Endividamento (R$ bilhões ou % da RCL*)

Dívida consolidada líquida 
(DCL) NA 11,3 1,2

               DCL/RCL NA 36,1% 21,7%

Pessoal empregado, pessoas e % por esfera

Total 1.252.119

    

220.298

       

47.089

         

Federal 8,4% 10,6% 24,6%
Estadual 29,1% 29,0% 49,3%
Municipal 62,6% 60,4% 26,1%

Situação fiscal, 2021

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Economia.  



 A SITUAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA

A produção de energia elétrica cresceu 31,9% 
em Pernambuco no período 2013-2021 e 84,8% 
no Nordeste, acima do país, que cresceu 15,1%. 
Em 2021, Pernambuco foi responsável por 2% da 
produção nacional enquanto o Nordeste res-
pondeu por 22,5% dela.

A produção de álcool, teve uma expansão 
relativamente pequena no Brasil entre 2013 e 
2021, de apenas 7,4%, sendo que a produção no 
Nordeste cresceu de maneira mais expressiva 
(17,6%), com a contribuição do crescimento de 
Pernambuco (24,4%). 

A parcela da energia elétrica produzida de 
origem renovável caiu em Pernambuco (62,7% 
em 2011 contra 51,6% em 2021), assim como no 
Nordeste (de 87,7% para 74,6%) e no Brasil como 
um todo (de 90,1% para 79,5%), como reflexo do 
uso mais intenso de termelétricas para fazer 
frente à escassez de chuvas. 

O consumo residencial de energia elétrica teve 
uma elevação expressiva entre 2011 e 2021, 
tanto no Nordeste (66,8%), quanto em 
Pernambuco (44,5%). Em 2021 Pernambuco 
respondia por 3,6% e o Nordeste por 21,4% do 
consumo nacional residencial. Entre 2010 e 
2021 a tarifa de energia elétrica residencial subiu 
56,8% em Pernambuco, 63,8% no Nordeste e 
77,5% no Brasil.

A gasolina subiu 124,1% na região Nordeste e 
119,7%, em Pernambuco. O álcool teve seu 
preço majorado em cerca de 155%, tanto em 
Pernambuco quanto no Nordeste, enquanto o 
óleo diesel teve o seu preço elevado em cerca de 
135,6% em Pernambuco e 137% na região 
Nordeste. Já o preço do gás de cozinha (GLP, 
botijão de 13Kg) apresentou uma alta de 135% 
no mesmo período no estado, menor que os 
151,4% no Nordeste.

Do total de 3.203 km de rodovias que passaram 
por avaliação do estado físico em Pernambuco, 
1.040 km estavam em estado de conservação 
considerado ruim ou péssimo (32,5%), 1.271 km 
estavam em estado de conservação regular 
(39,7%), 753 km estavam em boa situação 
(23,5%), e apenas 139 km estavam em ótimo 
estado (4,3%).

A telefonia fixa perdeu grande espaço em 
Pernambuco, no Nordeste e no resto do país. A 
queda na densidade de acessos nessa modalida-
de entre 2010 e 2021, no estado, foi de 33,9%, foi 
menos intensa que no Nordeste (-55,9%). Na 
capital houve queda de apenas 3,3%.

A telefonia móvel, por sua vez, apresentou 
expansão de 6,3% na densidade de acessos entre 
2010 e 2021 em Pernambuco e de 20,9% no 
Nordeste. Cabe salientar, que a expansão se deu 
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propriamente no subperíodo 2010-2014, tendo 
havido uma queda entre 2015 e 2021. A densida-
de é maior na capital (162,3 por 100 habitantes) 
do que no estado como um todo (102) e na 
região Nordeste (97).

Os serviços de banda larga fixa tiveram a sua 
densidade de acessos expandida de forma muito 
robusta entre 2010 e 2021: crescimento de 
983,8% na região Nordeste e de 835% em 
Pernambuco. Assim como no caso da telefonia 
fixa, a densidade é bem maior em Recife do que 
no estado como um todo (14,3 contra 5,7 
acessos por 100 domicílios).

Os serviços de TV por assinatura tiveram um 
crescimento robusto entre 2012 e 2021, com a 
densidade de acessos aumentando 308,2% no 
estado e 454,8% na região Nordeste. Recife, 
contudo, foi na contramão dessa tendência 
apresentando uma redução de 37,8%. A densida-
de dos serviços de TV por assinatura em 2021 era 
maior na capital do que no resto do estado do 
(5,2 e 4,0 acessos por 100 domicílios, respectiva-
mente).

Nordeste Pernambuco Recife

Produção de petróleo, gás natural  e álcool

Petróleo (em mil m3) 3.864

           

-

               

NA
Em % do total Brasil 2,3% 0,0% NA

Gás natural (em milhões m³) 4.589

           

-

               

NA
Em % do total Brasil 9,4% 0,0% NA

Álcool (em mil m³) 1.842

           

321

              

NA
Em % do total Brasil 6,1% 1,1% NA

Produção e consumo de energia elétrica

Produção de energia elétrica 
(GWh)

147.538

       

12.841

         

NA

Em % do total Brasil 22,5% 2,0% NA

Consumo residencial (GWh) 32.159
         

5.478
           

NA
Em % do total Brasil 21,4% 3,6% NA

Preços da energia

Energia elétrica residencial, 
2020 (R$/MWh)

         803,77          796,44  NA 

Gasolina (R$/litro)              5,86              5,75  NA 

Álcool (R$/litro)              4,89              4,76  NA 

Óleo diesel (R$/litro)              4,70              4,70  NA 

GLP (em R$/13kg)            91,65            83,93  NA 

Frota de veículos, 2021

Total   19.591.850     3.334.479        713.930 
Em % do total Brasil 17,6% 3,0% 0,6%

Densidade de acessos por 100 habitantes, 2021

Telefonia fixa*                1,6                3,0              18,5 

Telefonia móvel              97,0            102,0            162,3 

Banda larga fixa                6,1                5,7              14,3 

TV por assinatura                5,0                4,0                5,2 

Indicadores de infraestrutura, 2021

Fontes: EPE, MME, ANEEL, ANP, Anuário CNT do Transporte e 
ANATEL. (*) Por mil domicílios.



 A SITUAÇÃO 
DA EDUCAÇÃO 

Em 2021, havia 8,1 mil estabelecimentos educa-
cionais no estado de Pernambuco, o que repre-
sentava 13% do total da região Nordeste. Na 
capital Recife eram 997 estabelecimentos, que 
representavam 12% do total do estado. Entre 
2011 e 2021, houve uma redução de 7,2% no 
número de estabelecimentos de ensino no 
Brasil, com uma redução ainda maior na região 
Nordeste e estado de Pernambuco: 19,3% e 
18,9% respectivamente. Nesse sentido, a capital 
seguiu o mesmo caminho, com uma redução 
um pouco menos intensa no mesmo período: 
em 2011 eram 1.119 e em 2021 eram 997 
estabelecimentos (-11,3%).

Em 2021, o censo escolar do INEP mostrava que 
o estado de Pernambuco dispunha de 84,4 mil 
professores, o que representava 14% do total da 
região Nordeste, que dispunha de 603,6 mil 
docentes. Só na capital, havia um contingente de 
13,7 mil professores, o equivalente a 16,2% do 
total do estado. 

No estado de Pernambuco, número de alunos 
chegou a 2,1 milhões em 2021, cerca de 15,6% 
da região Nordeste, que alcançou 13,7 milhões 
de matrículas. Só na capital foram cerca de 346 
mil matrículas, o que representava 16,2% do 
total do estado. Entre 2011 e 2021, foi possível 

observar uma queda no número de alunos 
matriculados; no estado, essa queda foi de 
13,3% enquanto na região Nordeste a redução 
chegou a 11,1%. A capital Recife seguiu essa 
mesma tendência, com queda de 11,7% no 
número de matrículas. 

Vale lembrar que, ao longo desse período, o país 
apresentou uma tendência declinante na 
população mais jovem, com menos de 20 anos 
de idade, que regrediu 4,9% entre 2011 e 2021. 
Em Pernambuco, a queda no número total de 
matrículas se deve, sobretudo, a reduções no 
ensino fundamental (-15,7%), em que pese 
também tenham contribuído as quedas em 
modalidades que representam porções meno-
res do total – ensino de jovens adultos (-29,8%) e 
na educação profissional (especificamente na 
Formação Inicial Continuada – FIC). O movi-
mento foi semelhante na capital, com queda nas 
matrículas do ensino de jovens adultos (-40,7%) 
e queda no ensino fundamental (-19,2%). Isso é 
consistente com a queda expressiva da participa-
ção, no total, da faixa de população entre 5 e 13 
anos de idade (de 16,1% para 12,8%). 

Um importante indicador para avaliar a adequa-
ção do quadro de professores disponíveis é a 
relação entre o número de alunos matriculados 
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e o número de docentes. Em 2021, a região 
Nordeste contabilizava 22,8 alunos por professor 
enquanto no estado de Pernambuco, essa 
relação era de 25,3. Na capital Recife, essa relação 
era a mesma do estado: 25,3 alunos por profes-
sor. A média nacional era de 21,3 em 2021.

Em 2021, a escolaridade média da população 
brasileira alcançou 9,1 anos de educação formal. 
Na região Nordeste e no estado de Pernambuco, 
a média de anos de educação formal chegou a 8 
e 8,3 respectivamente. O desempenho da capital 
foi um pouco melhor, alcançando 9,7 anos. Para 
efeito de comparação, os estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro apresentaram média de 10 anos 
de escolaridade formal e no Distrito Federal esse 
número chegou a 10,8.

O crescimento da escolaridade média foi consis-
tente, em todo o país entre 2011 e 2021, com 
aumento de 8,2%. Na região Nordeste e no 
estado de Pernambuco, ao longo desse mesmo 
período, a expansão foi de 5,4% e 4,6% respecti-
vamente.  A capital seguiu a mesma tendência 
apresentando um aumento de 4,2% na média 
de anos de escolaridade.

Com relação ao desempenho médio dos alunos 
no ENEM, tanto a região Nordeste como o 
estado de Pernambuco apresentaram resultados 
inferiores à média nacional. Na região Nordeste 
a média foi de 525 pontos e no estado 530 – 
contra uma média nacional de 542. 
Pernambuco, capital, apresentou desempenho 
médio de 571 pontos. Na prova de Matemática, 
disciplina considerada estratégica para áreas 
técnicas do mercado de trabalho, esse mesmo 
retrato se repete. Enquanto a média nacional na 
prova de Matemática foi de 541, na região 
Nordeste foi de 520 e no estado de Pernambuco 
529. A capital, novamente apresentou desempe-
nho mais favorável, com nota média de 557.

Entre 2011 e 2021 o 
crescimento da escolari-
dade média no estado 
de Pernambuco foi de 
4,6% e na capital 4,2%, 

desempenhos abaixo da 
média nacional (8,2%)

Nordeste Pernambuco Recife

Infraestrutura de Educação

Estabelecimentos 60.684 8.149 997
Docentes 603.640 84.417 13.712

Matrículas e desempenho 

Matrículas 13.745.359 2.139.772 346.371
Alunos por professor 22,8 25,3 25,3
Escolaridade média* 8,0 8,3 9,7
Crescimento da escolaridade, 5,4% 4,6% 4,2%
Nota média no ENEM 525,3 530,4 552,9

Matemática 520,2 528,6 557,4

Indicadores de Educação, 2021

Fontes: IBGE e INEP.



 A SITUAÇÃO 
DA SAÚDE 

O número de profissionais ocupados na área de 
saúde no estado de Pernambuco chegou a 158,7 
mil em 2021, tendo crescido 3,6% a.a. em média 
desde 2013, quando o contingente era de 120 
mil pessoas. Esses trabalhadores representaram 
15,4% do pessoal ocupado nesse setor na região 
Nordeste e 3,3% do total dos trabalhadores da 
saúde no Brasil. Na capital Recife havia 56,2 mil 
trabalhadores nesse setor, ou seja, 35,4% do 
pessoal ocupado no estado.  

Os trabalhadores do setor de saúde do estado de 
Pernambuco ocupavam em sua maioria as áreas 
de atendimento hospitalar (53,6%) e atenção 
ambulatorial (31,9%). Dos 56,2 mil trabalhadores 
da saúde de Recife, 34,2 mil, ou seja, 60,9% 
ocupavam a área de atendimento hospitalar, 
enquanto 12,9 mil (22,9%) eram responsáveis 
por atendimento ambulatorial. 

As internações hospitalares na rede do SUS 
alcançaram o patamar de 542,6 mil ocorrências 
em 2021 no estado. Isso representou 17,6% do 
total de internações na região Nordeste. Na 
capital Recife ocorreram 103,1 mil internações, 
ou seja, 19,0% do total do estado. 
 
Do total de internações em Pernambuco, 107,8 
mil foram em decorrência de gravidez ou parto, 

ou seja, 19,9% do total. As internações por 
doenças infecciosas e parasitárias e por causas 
externas representaram, respectivamente, 
16,9% e 10,0% do total em 2021. Vale notar que 
em relação a 2013 houve um crescimento anual 
de apenas 0,3% no número total de internações 
no estado. 

O número de óbitos em hospitais do SUS foi de 
34,3 mil pessoas em 2021 no estado de 
Pernambuco. Esses óbitos representaram 20,3% 
do total da região Nordeste. Na capital ocorreram 
aproximadamente 7 mil mortes, ou seja, 20,6% 
do total de óbitos do estado nesse ano. Vale notar 
que o número de óbitos cresceu em relação a 
2013, quando ocorreram 20,7 mil mortes, um 
aumento de 6,5% ao ano. Esse crescimento 
elevado se deve em boa parte à pandemia da 
Covid-19.

Dos 34,3 mil óbitos ocorridos em hospitais do 
SUS em Pernambuco, 7,7 mil foram de pessoas 
com idade entre 70 e 79 anos e 7,6 mil de pesso-
as acima de 80 anos. Essas duas faixas etárias 
representaram 44,7% do total de óbitos no ano. 
Entre as crianças menores de 1 ano, ocorreram 
916 mortes, ou seja, 2,7% do total. Em Recife, a 
morte de idosos, acima de 80 anos, também foi 
elevada: 1,4 mil ou 19,7% do total de óbitos na 
cidade. 
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O valor total das despesas com internações na 
rede do SUS atingiu R$ 1,1 bilhão no estado de 
Pernambuco em 2021. Esse valor representou 
21,5% do total gasto na região Nordeste, que foi 
de R$ 5,2 bilhões. Em Recife foram gastos R$ 237 
milhões. A despesa média foi de R$ 2,1 mil por 
internação no estado, valor superior ao da média 
da região Nordeste (R$ 1,7 mil por internação) e 
inferior ao da média da capital (R$2,3 mil por 
internação).

No total, foram gastos pelo governo estadual R$ 
7,2 bilhões na área de saúde no estado de 
Pernambuco em 2021. Em Recife, o governo 
municipal despendeu R$ 1,5 bilhão. Em 2013, o 
gasto total governo estadual foi de R$ 6,1 bilhões 
em valores correntes. Nesses 8 anos, o gasto total 
do governo cresceu 2,0% ao ano em termos 
nominais. Contudo, considerando a inflação 
pelo IPCA, houve uma queda de 3,6% ao ano 
nesse período.

Foram gastos pelo gover-
no estadual R$ 7,2 

bilhões na área de saúde 
em Pernambuco em 

2021. Em Recife, o gover-
no municipal despendeu 

R$ 1,5 bilhão

Nordeste Pernambuco Recife

Infraestrutura

Pessoal ocupado em saúde 1.029.623

  

158.730

        

56.249

       

Atendimento hospitalar 445.246

     

85.018

          

34.248

       

Atenção ambulatorial 431.298

     

50.701

          

12.909

       

Serviços de diagnóstico 39.485

       

5.721

            

1.972

         

Profissionais da saúde 102.948

     

16.017

          

6.112

         

Atividades não especificadas 10.646

       

1.272

            

1.009

         

Morbidade e mortalidade no SUS

Internações em hospitais 3.077.956

  

542.630

        

103.127

     

Gravidez, parto e puerpério 724.543

     
107.780

        
13.041

       

Doenças infecto-parasitárias 475.481
     

91.788
          

19.883
       

Causas externas 319.550
     

54.051
          

9.660
         

Doenças do aparelho circulatório 235.923     46.387          10.158        
Doenças do aparelho digestivo 241.245     38.546          7.116          
Neoplasias (tumores) 199.816

     
43.590

          
10.647

       Doenças do aparelho respiratório 195.329

     
29.499

          
5.459

         
Óbitos em hospitais 169.253

     

34.274

          

14.094

       
menores de 1 ano 5.701

         

916

               

206

            

de 70 a 79 anos 36.414

       

7.719

            

3.180

         

de 80 anos e mais 38.419

       

7.615

            

2.778

         

Despesas com saúde

Valor das internações no SUS,                 
em R$ milhões

5.246

         

1.130

            

237

            

Valor médio em R$ 1.704

         

2.083

            

2.298

         

Despesas totais com saúde* em 
R$ milhões

NA 7.154

            

1.454

         

Fontes: IBGE, Datasus e STN. (*) Refere-se às respectivas esferas de governo.

Indicadores de saude, 2021



 POLÍTICAS 
DE RENDA E 

PROTEÇÃO SOCIAL

O número de beneficiários do regime geral da 
previdência social chegou a 995 mil pessoas em 
Pernambuco em 2021. Esses beneficiários 
representaram 15,0% do total da região 
Nordeste e 3,7% do número total de beneficiári-
os do Brasil. Em relação a 2013 observou-se uma 
queda de 0,5% no número de pessoas que 
receberam aposentadoria ou pensão em 
Pernambuco.

O valor médio dos benefícios da previdência 
social foi de R$ 1,62 mil em Pernambuco em 
2021. Valor muito parecido com a média da 
região Nordeste que foi de R$ 1,63 mil nesse ano. 
Em termos nominais, observou-se um cresci-
mento médio anual de 4,2% no valor médio dos 
benefícios da previdência no estado desde 2013. 
Contudo, considerando a inflação pelo IPCA, 
houve uma queda de 1,5% ao ano nesse perío-
do.

Em 2021, o número de pessoas que receberam 
auxílio do seguro desemprego foi de 14,0 mil 
pessoas em Pernambuco. Esse total representou 
18,6% do total da região Nordeste e 3,1% do 
número total do Brasil. Em 2013, o número de 
pessoas que receberam auxílio desemprego foi 
de 25,3 mil, ou seja, houve uma queda de 7,1% 

ao ano do número de pessoas que receberam o 
auxílio.

Vale notar que a parcela da população desocupa-
da que recebia auxílio do seguro desemprego foi 
de 1,9% em Pernambuco em 2021, percentual 
menor que o observado na região Nordeste que 
foi de 3,6% e menor que o observado na capital 
Recife (3,1% do total de desocupados).

O valor médio do auxílio do seguro desemprego 
foi de R$ 5,1 mil em Pernambuco em 2021, 
inferior a média da região Nordeste que foi de R$ 
5,3 mil nesse ano. Em 2013, o valor médio do 
auxílio desemprego era de R$ 3,6 mil, ou seja, 
observou-se um crescimento médio anual de 
4,5% entre 2013 e 2021 em Pernambuco. 
Contudo, considerando a inflação, medida pelo 
IPCA, houve uma queda anual de 1,2%.

Em 2021, o número de beneficiários de algum 
programa de renda social foi de 1,4 milhão no 
estado. Desse total, 33,9% recebiam a Bolsa 
Família, 7,9% recebiam o Benefício de Prestação 
Continuada e 58,2% recebiam outros programas 
de renda. Na região Nordeste o número de 
beneficiários de programas sociais de renda foi 
de 8,9 milhões, desse total 37% recebiam a Bolsa 
Família. 
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Em 2013, o número de beneficiários de progra-
mas sociais em Pernambuco foi de 1,0 milhão, 
ou seja, houve um crescimento médio anual de 
3,5% ao ano entre 2013 e 2021. Nota-se um 
grande contraste entre a evolução dos diferentes 
programas. Observou-se uma queda em relação 
a 2013 de 6,6% ao ano no programa Bolsa família 
e uma queda de 2,8% ao ano no programa de 
Benefício de Prestação Continuada. Enquanto 
que os demais programas apresentaram forte 
crescimento devido ao impacto gigantesco da 
pandemia da covid-19. 

As despesas totais com os programas sociais em 
Pernambuco foram de R$ 5,6 bilhões em 2021. 
Desse total, 27,1% foram despendidos no 
programa de Benefício de Prestação Continuada 
e 20,1% no programa Bolsa Família. Na região 
Nordeste foi gasto R$ 39,2 bilhões em progra-
mas sociais nesse ano. Na capital Recife, o valor 
gasto foi de R$ 900 milhões, o seja, 16% do total 
despendido no estado de Pernambuco.

 

Em 2021, 14 mil pessoas 
receberam auxílio do 

seguro desemprego em 
Pernambuco. Esse valor 
representou 18,6% do 

total da região Nordeste

Nordeste Pernambuco Recife

Previdência Social

Número de beneficiários em mil pessoas
RGPS 6.646

           

995

              

NA
Seguro desemprego 75,4

             

14,0

             

NA

Valor médio dos benefícios em R$
RGPS 1.635 1.623 NA
Seguro desemprego 5.342 5.149 NA

Parcela da população 
desocupada que recebia 
auxílio do seguro desemprego

3,6% 1,9% 3,1%

Programas de Renda

Beneficiários, em mil famílias
Bolsa Família 3.278

           

466

              

NA
BPC 914

              

108

              

NA
Outros programas 4.677

           

799

              

NA

Despesas com programas sociais, em R$ bilhões
Bolsa Família 8,6

               

1,1

               

0,1

               

BPC 13,3

             

1,5

               

0,4

               

Outros programas 17,3

             

2,9

               

0,4

               

Total 39,2

             

5,6

               

0,9

               

Indicadores de proteção social, 2021

Fontes: IBGE e Ministério do Trabalho e Previdência.



 A SITUAÇÃO DA 
SEGURANÇA 

PÚBLICA 

O número de mortes violentas intencionais foi 
de 3,4 mil em Pernambuco em 2021. Esses casos 
representaram 16,4% do total da região 
Nordeste e 7,1% do número total de mortes 
violentas intencionais do Brasil. Em relação a 
2016, observou-se uma queda de 5,5% ao ano no 
número de mortes violentas intencionais em 
Pernambuco. 

A taxa de incidência foi de 3,5 mortes a cada dez 
mil habitantes em Pernambuco, a terceira maior 
taxa entre os estados da região Nordeste que 
teve média de 3,6 casos a cada dez mil pessoas. A 
taxa nacional também ficou em 2,2 mortes a 
cada dez mil habitantes em 2021. 

A capital Recife respondeu por 549 mortes 
violentas intencionais, ou seja, aproximadamen-
te uma em cada seis casos ocorridos no estado 
de Pernambuco. A taxa de incidência na capital 
foi de 3,3 mortes violentas intencionais a cada 
dez mil habitantes em 2021. 

A situação da segurança pública também era 
grave no tocante a crimes contra o patrimônio 
como mostram os dados de roubos e furtos de 
veículos. Em 2021, foram registrados aproxima-
damente 14,5 mil ocorrência desse tipo em 
Pernambuco, o que representou 19,6% do total 
verificado no Nordeste e 4,4% do total nacional. 

A capital respondeu aproximadamente por 
40,1% dos casos registrados no estado de 
Pernambuco. 

A taxa de incidência de roubos e furtos de 
veículos foi de 4,4 casos a cada mil veículos da 
frota. Esse valor foi superior a da média do 
Nordeste e da média nacional, que foram de, 
respectivamente, 3,8 e 3,0 casos a cada mil 
veículos. Em Recife foram registrados 8,2 casos 
de roubos e furtos a cada mil veículos da frota, o 
maior índice entre as capitais da região Nordeste 
em 2021.

Apesar de elevada, a taxa de roubos e furtos de 
veículos relativamente ao tamanho da frota vem 
caindo ao longo dos anos no estado de 
Pernambuco. Entre 2016 e 2021, a taxa de 
incidência caiu 8,1% ao ano, acumulando 
retração de quase 35% em cinco anos. 

Em 2021, foram registrados 86 feminicídios em 
Pernambuco, o que representou 21,7% do total 
dos casos ocorridos no Nordeste brasileiro e 
6,4% do total nacional. A taxa de incidência 
alcançou a marca de 17,3 casos a cada milhão de 
mulheres. Esse índice foi maior que a média do 
Nordeste (13,3 casos por milhão de mulheres) e 
maior que o do Brasil (12,3 casos por milhão de 
mulheres).  A capital apresentou taxa de incidên-
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cia de 13,8 casos a cada milhão de mulheres. No 
estado também foram registrados 634 casos de 
injúria racial em 2021 o que representou 34,3% 
do total da região Nordeste.

O efetivo policial em Pernambuco somou mais 
de 30,6 mil profissionais, o que representou 
16,9% do total de policiais atuando no Nordeste 
(exceto policiais federais). As despesas públicas 
alcançaram R$ 2,8 bilhões em 2021, o que 
representou um gasto de apenas R$ 24,3 por 
habitante. 

Por fim, vale mencionar que a população carce-
rária da Pernambuco somou 48,3 mil presidiári-
os. Isso representou cerca de 6% do total de 815 
mil pessoas com restrição de liberdade no Brasil 
em 2021. 

 

A taxa de incidência de 
mortes violentas inten-

cionais foi de 3,5 casos a 
cada dez mil habitantes 
em Pernambuco, a ter-
ceira maior da região 
Nordeste, em 2021

Nordeste Pernambuco Recife

Mortes violentas e crime contra o patrimônio

Mortes violentas intencionais
em unidades 20.500

       

3.368

          

549

            

em casos por dez mil habitantes 3,6

             

3,5

              

3,3
Roubos e furtos de veículos

em unidades 74.055
       

14.534
        

5.828
         

em casos por mil veículos 3,8
             

4,4
              

8,2

Violência racial e contra as mulheres

Registros de injúria racial 1.848
         

634
             

NA
Registros de feminicídio 397

            
86

               
12

              em casos por milhão de mulheres 13,3

           

17,3

            

13,8

Esforços no combate ao crime

Efetivo policial (exceto polícia federal) 180.777

     

30.585

        

NA
População carcerária 159.923

     

48.285

        

NA
Despesas com segurança pública, 
em R$ bilhões

NA 2,83

            

0,00

           

Indicadores de segurança pública, 2021

Fontes: Anuário Brasileiro de Segurança Pública.



  MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE 

Em 2020, o contingente de moradores do estado 
de Pernambuco que possuía acesso a água 
tratada era de 7,8 milhões de pessoas, próximo 
de 80% do total de sua população. Esse índice 
está acima do número da região Nordeste, que 
chegou a 73%. Na capital Recife, eram 1,5 milhão 
de pessoas com acesso a água tratada, chegando 
a 89% de sua população. Na capital, o consumo 
diário em litros de água por pessoa chegou a 
111,3 em 2020, um índice 34% maior que o do 
estado, cujo consumo foi de 83 litros diários por 
habitante. Na região Nordeste, esse índice foi de 
87,6 litros.

Com relação ao percentual da população sem 
acesso ao serviço de coleta de esgoto, em 2020, o 
estado apresentava dados menos favoráveis em 
relação ao país. Em todo o território nacional, 
45% da população não possuía acesso a esse 
serviço enquanto no estado de Pernambuco 
esse índice chegava a 68%, muito próximo dos 
67,5% na região Nordeste. Na capital Recife, 
55,7% dos moradores não tinham acesso ao 
serviço. 

Em 2020, em toda a região Nordeste, quase 40 
milhões de pessoas eram atendidas com serviço 
de coleta de lixo. No estado de Pernambuco, esse 
número chegava a 7 milhões e na capital Recife 
1,7 milhão. Entre 2015 e 2020, esses indicadores 

apresentaram um crescimento significativo; 
enquanto no país o número de pessoas atendi-
das cresceu 17%, na região Nordeste, o aumento 
foi de quase 29%. O estado apresentou cresci-
mento mais próximo ao da região, de 23,8%. A 
capital Recife, entretanto, apresentou um 
crescimento menos acentuado, com expansão 
de 2,2% ao longo do mesmo período.

O volume de lixo reciclado correspondeu a 
apenas 0,3% do total de lixo coletado no estado 
de Pernambuco em 2020. Na região Nordeste 
esse volume chegou a 0,6%. A capital Recife 
apresentava um índice muito baixo. 

Observou-se, entre 2015 e 2020, um importante 
crescimento na geração de energia elétrica 
renovável - a chamada energia limpa - tanto no 
estado de Pernambuco quanto na região 
Nordeste como um todo. Ao passo que em 2015, 
o estado produzia 32,5% da sua energia de fonte 
renovável, em 2020, esse número chegou a 
69,5%. Na região Nordeste, esse número saltou 
de 56,2% para 84,5%.  Os dados mais recentes, 
de 2021, entretanto, mostram que houve uma 
queda nesse número: o estado produziu 51,6% 
% de sua energia com fontes renováveis, e a 
região Nordeste 74,6%. Essa piora nos indicado-
res é reflexo do uso contingencial de usinas 
termelétricas (em todo país) para contornar 
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problemas de falta de chuvas em volume sufici-
ente para manter os reservatórios em níveis 
adequados.

Seguindo uma tendência contrária ao que 
ocorre no país, as emissões de gases de efeito 
estufa têm apresentado declínio, tanto no 
estado da Pernambuco como na Região 
Nordeste. Em 2015, na região Nordeste, esse 
volume era de 302,8 milhões de toneladas de 
carbono equivalente com potencial de aqueci-
mento – em 2020 esse número foi de 269,7 
milhões. No estado da Pernambuco, também foi 
observada essa redução no mesmo período. De 
25,1 milhões de toneladas em 2015 para 20,8 
milhões em 2020.

Em 2020, 80% da popu-
lação da Pernambuco 
possuía acesso a água 

tratada, entretanto ape-
nas 32% dos habitantes 
eram atendidos por ser-
viço de coleta de esgoto

Nordeste Pernambuco Recife

População com acesso a água tratada (2020)

Total de habitantes (milhões) 41,9 7,8 1,5
Consumo per capita (l/dia) 87,6 83,0 111,3

Esgoto 

População sem acesso a 
coleta de esgoto, em milhões

39,0 6,6 0,9

População sem acesso a 
coleta de esgoto, em (%) 

67,5% 68,0% 55,7%

Coleta de lixo

População com serviço de 
coleta de resíduos sólidos

39,9 7,0 1,7

Volume de lixo reciclado (%) 
do total de lixo coletado

0,6% 0,3% 0,1%

Emissões*

Emissões de gases de efeito 
estufa

269,7 20,8 NA

Energia Renovável (2021)

Geracão de energia elétrica 
renovável, em (%) do total

74,6% 51,6% NA

Indicadores de meio ambiente, 2020

Fonte: SNIS/MDR e SEEG. *Total de emissões de gases de efeito estufa (em  milhões 
de toneladas de carbono com potencial de aquecimento global).
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O projeto Indicadores socioeconômicos e ambientais do 
Brasil que vem sendo desenvolvido pelo Índigo ao longo de 
2022 surgiu como uma iniciativa para elevar o patamar de 
conhecimento sobre a realidade nacional e as tendências 
recentes observadas nos entes federativos do país. Esse 
conhecimento que hoje apresentamos à sociedade é mais 
uma peça no desafio de reforçar nossa democracia por 
meio da inserção e formação de jovens que irão atuar 
como lideranças políticas, gestores públicos e cidadãos 
com a visão liberal, democrática e crítica que desejamos. 

José Mendonça Filho

Com essa publicação sobre Pernambuco, o Índigo lança 
mais um serviço com o objetivo de apoiar a formação de 
lideranças com visão liberal, democrática e crítica do país e 
de suas realidades regionais. Essa formação é um passo 
fundamental para o aprimoramento da política e da 
governança do setor público, ações que se articulam na 
promoção do desenvolvimento socioeconômico do Brasil. 
Dos números levantados surgem visões do país e das 
unidades da Federação que constituem os desafios do 
presente e do futuro. 

Marcos Cintra Cavalcanti
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