
Características gerais 

Tabela 1.1 - Pessoas de dois anos ou mais de idade com e sem deficiência, por sexo, cor ou 

raça, grupos de idade e classes de rendimento domiciliar per capita, segundo as Grandes 

Regiões e as Unidades da Federação 

Tabela 1.2 - Distribuição das pessoas de dois anos ou mais de idade com e sem deficiência, por 

sexo, cor ou raça, grupos de idade e classes de rendimento domiciliar per capita, segundo as 

Grandes Regiões e as Unidades da Federação 

Tabela 1.3 - Pessoas de 18 anos ou mais de idade com e sem deficiência, por nível de 

instrução, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação 

Tabela 1.4 - Distribuição de pessoas de 18 anos ou mais de idade com e sem deficiência, por 

nível de instrução, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação 

Tabela 1.5 - Pessoas de dois anos ou mais de idade, total e distribuição, por grau de 

dificuldade, segundo tipos de dificuldade 

Tabela 1.6 - Total e proporção de domicílios, por tipo de domicílio, segundo Grandes Regiões e 

características selecionadas 

Tabela 1.7 - Total e proporção de domicílios, por tipo de domicílio, segundo deficiência 

Tabela 1.8 - Total de domicílios, por tipo de arranjo domiciliar e condição de deficiência, 

segundo as Grandes Regiões, situação do domicílio e classes de rendimento domiciliar per 

capita 

Tabela 1.9 - Total de pessoas, por tipo de arranjo domiciliar e condição de deficiência, segundo 

características selecionadas 

Tabela 1.10 - Total e proporção de domicílios, por tipo de arranjo domiciliar e condição de 

deficiência, segundo as Grandes Regiões, situação do domicílio e classes de rendimento 

domiciliar per capita 



Tabela 1.11 - Total de pessoas de 15 anos ou mais de idade, por condição de deficiência e sexo, 

segundo estado conjugal e estado civil 

Tabela 1.12 - Proporção de pessoas de 15 anos ou mais de idade, por sexo e condição de 

deficiência, segundo estado conjugal e estado civil 



Trabalho 

Tabela 2.1 - Indicadores estruturais do mercado de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, segundo tipo de deficiência e sexo 

Tabela 2.2 - Indicadores estruturais do mercado de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, segundo deficiência, sexo e cor ou raça 

Tabela 2.3 - Indicadores estruturais do mercado de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, por deficiência, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação 

Tabela 2.4 - Indicadores estruturais do mercado de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais 

de idade, por deficiência, segundo os grupos de idade e o nível de instrução 

Tabela 2.5 - Pessoas de 14 anos ou mais ocupadas na semana de referência, total, sua 

respectiva distribuição percentual e rendimento médio de todos os trabalhos, por deficiência, 

segundo os grupos de atividade, sexo e cor ou raça 

Tabela 2.6 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas no trabalho principal na semana 

de referência, total e distribuição percentual por posição na ocupação, segundo a deficiência 

Tabela 2.7 - Indicadores de rendimento do trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade, 

segundo tipo de deficiência, sexo e cor ou raça 

Tabela 2.8 - Indicadores de rendimento do trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade, 

segundo características selecionadas 

Tabela 2.9 - Rendimento médio do trabalho principal recebido por mês pelas pessoas de 14 

anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência e em ocupações formais e 

informais, por deficiência, segundo Grandes Regiões e características selecionadas 

Tabela 2.10 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, 

proporção por deficiência e distribuição percentual por ocupações formais e informais, 

segundo Grandes Regiões e características selecionadas 



Tabela 2.11 - Indicadores estruturais do mercado de trabalho das pessoas de 15 a 59 anos ou 

mais de idade por estrutura do domicílio, segundo presença de morador com deficiência, tipo 

de deficiência do morador, grupos de idade do morador com deficiência e sexo 

Tabela 2.12 - Taxa de desocupação das pessoas de 15 a 59 anos ou mais de idade, segundo 

características selecionadas 



Educação 

Tabela 3.1 - Pessoas de dois anos de idade ou mais e taxa de frequência escolar bruta, por 

grupos de idade, segundo o tipo de deficiência 

Tabela 3.2 - Pessoas de 6 a 24 anos de idade frequentando escola e taxa de frequência escolar 

líquida ajustada, por grupos de idade e nível de ensino, segundo Grandes Regiões e 

características selecionadas 

Tabela 3.3 - Pessoas de 6 a 24 anos de idade frequentando escola e taxa de frequência escolar 

líquida ajustada, por grupos de idade e nível de ensino, segundo o tipo de deficiência 

Tabela 3.4 - Pessoas de 6 a 14 anos de idade frequentando escola e taxa de frequência escolar 

líquida ajustada, por grupos de idade e nível de ensino, segundo o tipo de deficiência 

Tabela 3.5 - População de 10 anos ou mais de idade, total e taxa de analfabetismo, por grupos 

de idade, segundo o tipo de deficiência 

Tabela 3.6 - População de 10 anos ou mais de idade, total e taxa de analfabetismo, com e sem 

deficiência, por grupos de idade, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação 

Tabela 3.7 - Total e distribuição percentual das pessoas de 25 anos ou mais de idade, por nível 

de instrução, segundo o tipo de deficiência 

Tabela 3.8 - Municípios e pessoas de 3 a 17 anos com deficiência, total e por priorização 

municipal de política de inclusão de alunos com deficiência, segundo as Grandes Regiões 

Tabela 3.9 - Proporção de escolas dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, do ensino 

médio, por infraestrutura das escolas adaptada para alunos com deficiência, segundo as 

Unidades da Federação - 2009/2019 

Tabela 3.10 - Taxa de conclusão do ensino médio das pessoas de 20 a 22 anos de idade, por 

sexo e condição de deficiência, segundo características selecionadas 



Saúde 

Tabela 4.1 - Indicadores de saúde das pessoas com deficiência de 2 anos ou mais de idade, 

segundo sexo, cor ou raça e tipo de deficiência 

Tabela 4.2 - Indicadores de saúde das pessoas de 2 anos ou mais de idade, segundo as Grandes 

Regiões e tipo de deficiência 

Tabela 4.3 - Indicadores de saúde das pessoas de 2 anos ou mais de idade, por condição de 

deficiência, segundo Grandes Regiões e características selecionadas 

Tabela 4.4 - Indicadores de saúde das pessoas de 2 anos ou mais de idade, por condição de 

deficiência, segundo Grandes Regiões e características selecionadas 

Tabela 4.5 - Indicadores de saúde das pessoas de 60 anos ou mais de idade, por condição de 

deficiência, segundo Grandes Regiões e características selecionadas 

Tabela 4.6 - Indicadores de saúde das pessoas de 60 anos ou mais de idade, por condição de 

deficiência, segundo Grandes Regiões e características selecionadas 

Tabela 4.7 - Indicadores de saúde das pessoas de 60 anos ou mais de idade, por condição de 

deficiência, segundo Grandes Regiões e características selecionadas 

Tabela 4.8 - Pessoas de 18 anos ou mais de idade com pelo menos um diagnóstico médico de 

doenças crônicas, por tipo de doença e condição de deficiência, segundo Grandes Regiões e 

características selecionadas 

Tabela 4.9 - Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade com pelo menos um 

diagnóstico médico de doenças crônicas, por tipo de doença e condição de deficiência, 

segundo Grandes Regiões e características selecionadas 

Tabela 4.10 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade com pelo menos um diagnóstico médico de 

doenças crônicas, por tipo de doença e condição de deficiência, segundo Grandes Regiões e 

características selecionadas 



Tabela 4.11 - Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade com pelo menos um 

diagnóstico médico de doenças crônicas, por tipo de doença e condição de deficiência, 

segundo Grandes Regiões e características selecionadas 



Participação e gestão 

Tabela 5.1 - Total e proporção de pessoas com deficiência entre candidatos(as) e 

parlamentares eleitos(as) para as câmaras de vereadores, segundo tipo de deficiência 

Tabela 5.2 - Total e proporção de pessoas com deficiência entre candidatos(as) e 

parlamentares eleitos(as) para as câmaras de vereadores, segundo sexo e grau de instrução 

Tabela 5.3 - Municípios, total e por existência de fundo municipal, ações e legislação 

específica, por tipos, segundo as Grandes Regiões e classes de tamanho da população dos 

municípios 

Tabela 5.4 - Municípios e pessoas de 2 anos ou mais de idade com deficiência, total e por 

existência de fundo municipal e ações do governo municipal, por tipo, segundo as Grandes 

Regiões 

Tabela 5.5 - Municípios e pessoas de 2 anos ou mais de idade com deficiência, total e por 

existência de fundo municipal e ações do governo municipal, por tipo, segundo as Unidades da 

Federação 

Tabela 5.6 - Municípios, pessoas de 2 anos ou mais de idade com deficiência e com pelo menos 

alguma dificuldade de caminhar ou subir degraus, total e por existência de legislação municipal 

específica, por tipo, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação 

Tabela 5.7 - Municípios, total e com existência de política ou programa de promoção de 

direitos da pessoa com deficiência e equipamentos para facilitar a acessibilidade existentes na 

sede do governo municipal, segundo as Grandes Regiões e as classes de tamanho da 

população dos municípios 

Tabela 5.8 - Municípios, total e com existência de política ou programa de promoção de 

direitos da pessoa com deficiência e equipamentos para facilitar a acessibilidade existentes na 

sede do governo municipal, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação 

Tabela 5.9 - Municípios, total e com Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, 

por algumas características do conselho, segundo as Grandes Regiões e as classes de tamanho 

da população dos municípios 



Tabela 5.10 - Municípios, total e com Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com 

Deficiência por algumas características do conselho, segundo as Grandes Regiões e Unidades 

da Federação 

Tabela 5.11 - Municípios e pessoas de 2 anos ou mais de idade com deficiência, total e por 

existência de instrumentos de participação social, por tipos, segundo as Grandes Regiões e as 

Unidades da Federação 

Tabela 5.12 - Municípios, total e por algumas características da página da internet e serviços 

eletrônicos disponibilizados pela prefeitura e tipo de modelo de acessibilidade digital utilizado, 

segundo as Grandes Regiões e as classes de tamanho da população dos municípios 

Tabela 5.13 - Municípios, total e por algumas características da página da internet e serviços 

eletrônicos disponibilizados pela prefeitura e tipo de modelo de acessibilidade digital utilizado, 

segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação 

Tabela 5.14 - Municípios e pessoas de 2 anos ou mais de idade com deficiência, total e por 

algumas características da página da internet e serviços eletrônicos disponibilizados pela 

prefeitura e existência de modelo de acessibilidade digital utilizado, segundo as Grandes 

Regiões e Unidades da Federação 

Tabela 5.15 - Municípios, pessoas de 2 anos ou mais de idade com deficiência visual e com ao 

menos alguma dificuldade de enxergar, total e por algumas características da página da 

internet e serviços eletrônicos disponibilizados pela prefeitura, segundo as Grandes Regiões e 

Unidades da Federação 

Tabela 5.16 - Municípios, por existência na sede do governo municipal de pessoal capacitado 

para atendimento na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na sede tradução de conteúdo em 

Libras da página da internet e serviços eletrônicos disponibilizados pela prefeitura, segundo as 

Grandes Regiões e Unidades da Federação 

Tabela 5.17 - Municípios, pessoas de 5 anos de idade ou mais com proficiência em Libras e 

pessoas com proficiência e deficiência auditiva, por existência na sede do governo municipal 

de pessoal capacitado para atendimento na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na sede 



tradução de conteúdo em Libras da página da internet e serviços eletrônicos disponibilizados 

pela prefeitura, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação 

Tabela 5.18 - Municípios, pessoas de 5 anos de idade ou mais com proficiência em Libras e 

pessoas com proficiência e deficiência auditiva, segundo existência na sede do governo 

municipal de pessoal capacitado para atendimento na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na 

sede tradução de conteúdo em Libras da página da internet e serviços eletrônicos 

disponibilizados pela prefeitura 



Rendimento e moradia 

Tabela 6.1 - Proporção de pessoas, por deficiência, segundo a presença de alguns bens 

duráveis no domicílio, características do domicílio e acesso à tecnologia 

Tabela 6.2 - Proporção de pessoas em domicílios com acesso simultâneo aos três serviços de 

saneamento básico, por tipo de deficiência, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 

Federação 

Tabela 6.3 - Proporção de pessoas em domicílios com ao menos uma inadequação nas 

condições de moradia, por tipo de deficiência, segundo as Grandes Regiões 

Tabela 6.4 - Proporção de pessoas em domicílios com acesso domiciliar a internet, por tipo de 

deficiência, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação 

Tabela 6.5 - Municípios, pessoas com deficiência e com pelo menos alguma dificuldade de 

caminhar ou subir degraus, total e por existência de frota de ônibus municipal adaptada, 

segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação 

Tabela 6.6 - Total e proporção de pessoas, por classes de rendimento domiciliar per capita, 

segundo tipos de deficiência, sexo e cor ou raça 

Tabela 6.7 - Número e proporção de pessoas moradoras em domicílios com rendimento 

domiciliar per capita abaixo de ½ salário mínimo, por deficiência e acesso a benefícios sociais, 

segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação 

Tabela 6.8 - Número e proporção de pessoas moradoras em domicílios com rendimento 

domiciliar per capita acima de ½ salário mínimo e abaixo de 1 salário mínimo, por deficiência e 

acesso a benefícios sociais, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação 

Tabela 6.9 - Número e proporção de pessoas, por deficiência e acesso a benefícios sociais, 

segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação 

Tabela 6.10 - Número e proporção de pessoas moradoras em domicílios com rendimento 

domiciliar per capita até ½ salário mínimo, por condição de deficiência e acesso a benefícios 

sociais, segundo características selecionadas 



Tabela 6.11 - Número e proporção de pessoas moradoras em domicílios com rendimento 

domiciliar per capita acima de ½ salário mínimo e abaixo de 1 salário mínimo, por deficiência e 

acesso a benefícios sociais, segundo características selecionadas 

Tabela 6.12 - Número e proporção de pessoas, por deficiência e acesso a benefícios sociais, 

segundo características selecionadas 



Descritivos rendimento 

Tabela 7.1 - Valores das linhas de pobreza, segundo Unidades da Federação 

Tabela 7.2 - Mediana do rendimento domiciliar per capita, valores nominais e reais, segundo 

Unidades da Federação 

Tabela 7.3 - Valores do rendimento domiciliar per capita, segundo classes de percentual de 

pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita 


