Taxa de analfabetismo
Notas Técnicas
Origem dos dados
Os dados disponíveis são oriundos dos Censos Demográficos realizados em 1991, 2000
e 2010.
Os dados foram processados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas IPEA, de acordo com os critérios do indicador de Taxa de alfabetização - B.1, dos
Indicadores e Dados Básicos da Rede Interagencial de Informações para a Saúde Ripsa.

Descrição das variáveis disponíveis para
tabulação
Através da Internet, o DATASUS disponibiliza as principais informações para
tabulações sobre alfabetização:

Taxa de analfabetismo
Percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever pelo
menos um bilhete simples, no idioma que conhecem, na população total residente da
mesma faixa etária, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

População alfabetizada
População residente de 15 anos ou mais de idade que sabem ler e escrever pelo menos
um bilhete simples, no idioma que conhecem, na população total residente da mesma
faixa etária, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

População não alfabetizada
População residente de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever pelo
menos um bilhete simples, no idioma que conhecem, na população total residente da
mesma faixa etária, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

População Residente
População residente de 15 anos ou mais de idade.

Local
Local (região, unidade da federação, município, capital, região de saúde (CIR),
macrorregião de saúde, divisão administrativa estadual, microrregião IBGE, região
metropolitana – RIDE, território da cidadania, mesorregião PNDR, Amazônia Legal,
semiárido, faixa de fronteira, zona de fronteira, município de extrema pobreza) de
residência.

Cor/Raça
Branca, preta, amarela, parda, indígena e sem declaração.

Sexo
Masculino e feminino.

Situação
Urbano e rural.

Faixa Etária
15 a 24 anos, 25 a 39 anos, 40 a 59 anos, 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 anos ou mais.

Download dos arquivos
Os seguintes arquivos estão disponíveis para download, com os dados de alfabetização.
Veja também o seu layout.




1991 (4.491 municípios)
2000 (5.507 municípios)
2010 (5.565 municípios)

Layout dos arquivos
Os arquivos estão gravados com extensão .DBF, em formato padrão dBase,
compactados no padrão .ZIP, podendo ser extraído pelos programas PKUNZIP®,
WINZIP® ou similares. O padrão dBase pode ser lido por um grande conjunto de
softwares e aplicativos.

Há um arquivo para cada ano, com o nome ALFBRnn.DBF, compactados no
correspondente arquivo ALFBRnn.ZIP, correspondendo nn aos dois últimos dígitos do
ano de referência.
As colunas dos arquivos são as seguintes:














MUNCOD: código do município pelo padrão IBGE, com 6 dígitos (sem o dígito
de verificação, portanto).
ANO: ano dos dados, com 4 dígitos.
CORRACA: cor/raça, 1 dígito, segundo a classificação:
o 1: Branco
o 2: Preto
o 3: Amarelo
o 4: Pardo
o 5: Indígena
o 0: Sem declaração
SEXO: sexo, 1 caractere, segundo a classificação:
o M: Masculino
o U: Feminino
SITUACAO: situação de domicílio, 1 caractere, segundo a classificação:
o U: Urbano
o R: Rural
IDADE: faixa etária, 4 dígitos, segundo a classificação:
o 1524: 15 a 24 anos
o 2559: 25 a 59 anos
o 6069: 60 a 69 anos
o 7079: 70 a 79 anos
o 8099: 80 anos e mais
POPALFAB: população residente alfabetizada para o MUNCOD, ANO,
CORRACA, SEXO, SITUACAO e IDADE, em até 9 dígitos.
POPNALFAB: população residente não alfabetizada para o MUNCOD, ANO,
CORRACA, SEXO, SITUACAO e IDADE, em até 9 dígitos.
POPTOT: população residente total para o MUNCOD, ANO, CORRACA,
SEXO, SITUACAO e IDADE, em até 9 dígitos.

Definições para tabulação
O arquivo alfbr.zip contém definições e conversões que permitem tabular os arquivos de
população disponibilizados para download. Descompacte este arquivo para um diretório
de seu micro ou rede. Ao solicitar a tabulação, indique o local (dispositivo e diretório)
onde estão os seus arquivos de população. O pacote já contém todas as tabelas
necessárias.

Outras formas de obtenção de
informações
Maiores detalhes sobre informações sobre alfabetização podem ser obtidos na homepage do IBGE.

Formas de contato com o DATASUS
Por correspondência ou ofício:
Ministério da Saúde
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa
Departamento de Informática do SUS
Coordenação Geral de Informações de Saúde
Rua México, 128, 8º andar
CEP 20.031-142 - Castelo
Rio de Janeiro - RJ

Pela página do Datasus, através do Fale conosco.

