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Identificação do Recenseador 
Nome do Recenseador: ----------

Endereço Completo: -----------------------

Telefone do Recenseador: ---- ------ ----------

Nome do Supervisor:------------------------

Telefone do Supervisor:----------------- ----

Endereço e Telefone do Posto de Coleta: 

Nome do Coordenador: 

Agência do IBGE: ----------------______ _ 

Endereço e Telefone da Agência: 

Treinamento Presencial 

Data: 

Local: 

Horário: 
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Apresentação do IBGE 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatíst ica - IBGE se consti tui no principal 

provedor de dados e de informações do País. que atendem às necessidades 

dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos nas 

esferas governamentais federal, estadual e municipal. 

O IBGE oferece uma visão completa e atual do País. através do desempenho 

de suas principais funções: 

• produção, análise. coordenação e consolidação de informações 

estatísticas; 

• produção, análise. coordenação e consolidação de informações 

geográficas; 

• coordenação do sistema estatístico nacional; e 

• participação na coordenação do sistema cartográfico nacional. 

O IBGE é uma Insti tuição da administração pública federal. vinculada ao 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e possui quatro diretorias e 

dois outros órgãos centrais: 

• Diretoria-Executiva - DE; 

• Diretoria de Pesquisas - DPE; 

• Diretoria de Geociências - DGC; 

• Diretoria de Informática - DI; 

• Centro de Documentação e Disseminação de Informações - CDDI; e 

• Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE. 
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Para que suas atividades possam cobrir todo o Território Nacional, esta Instituição 

possui uma rede nacional de pesquisa e disseminação, composta por: 

• 27 Unidades Estaduais (26 nas capitais dos estados e 1 no Distrito 

Federal); 

• 27 Setores de Documentação e Disseminação de Informações 

(26 nas capitais dos estados e 1 no Distrito Federal); e 

• 538 Agências de Coleta de Dados nos principais municípios. 

O Censo Demográfico é a mais longa e complexa operação estatística que 

um país pode empreender, quando são cobertos todos os domicílios do 

Território Nacional, das áreas urbana e rural. e todo o universo da população 

é recenseado. 

Entretanto. involuntariamente, são cometidas falhas nesta grande operação. 

Essas falhas são caracterizadas pela omissão ou inclusão indevida de domi

cílios. além de pessoas neles residentes. podendo afetar a qualidade dos 

resultados obtidos pelo Censo. sem inval idá-lo. Desta forma, é importante 

medir onde e como acontecem essas falhas, através da Pesquisa de Avalia

ção da Cobertura da Coleta do Censo Demográfico - PA. 

A Pesquisa de Avaliação da Cobertura da Coleta do Censo Demográfico - PA 

é uma pesquisa por amostra, realizada em Setores Censitários selecionados. 

com a finalidade de avaliar a cobertura da coleta da operação censitária. 
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Prezado Recenseador, 

Este manual tem a função de apresentar a você o desenvolvunento de seu 

trabalho e será sua fonte permanente de consulta e orientação para a Pesquisa 

de Avaliação da Cobertura da Coleta do Censo Demográfico 201 O. A descrição 

de instruções e procedimentos a serem adotados por você nas atividades 

referentes ao seu trabalho constam neste manual. 

Para que tudo chegasse até você da melhor forma possível, equipes de 

técnicos e profissionais estiveram envolvidas na elaboração deste manual. de 

forma a reunir as diretrizes necessárias à coleta de informacões. 

O manual estará com você durante todo o trabalho censitário para ser 

consultado. especialmente. em ocasiões nas quais você não poderá recorrer 

prontamente ao seu Supervisor para tirar dúvidas. Por tanto, nunca será 

demais observar alguns cuidados: 

• guarde-o com carinho e zele por sua integridade; 

• leia atentamente cada Unidade Temática. sublinhando os pontos 

merecedores de enfoque especia l. Se surgir qualquer dL'JVida. 

anote-a para conversar com o Instrutor no momento do seu 

treinamento presencial ou com o seu Supervisor; e 

• faça as anotações que achar necessárias nas páginas que se 

encontram ao final do seu manual. 

Você deve estar atento aos concei tos apresentados neste manual. pois eles 

precisarão ser utilizados a todo momento. a fim de que os dados sejam 

coletados com muita atenção e cuidado. 
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Pensando no seu melhor aproveitamento. foram criados alguns recursos que 

o ajudarão a estudar e a compreender melhor o conteúdo apresentado. 

Veja abaixo como eles se apresentam. 

• Importante! - surgirá sempre que alguma 

informação ou conceito relevante for apresentado. 

• O que é? - empregado para apresentar o significado dos termos. 

Esses termos estarão em negrito no texto para que se perceba que 

remeterão ao que estará escrito em destaque. 

• Você sabia? - empregado para apresentar alguma curiosidade 

sobre o IBGE ou sobre o Censo Demográfico 2010 e que tenha 

relação com o assunto existente no conteúdo. 

• Atenção! - empregado para alertar que tal informação é 

indispensável ao estudo; você deverá dar uma parada e ler 

atentamente. Ou seja, serão apresentados conceitos fundamentais 

à sua prát ica. 

• Relembrando! - tem a função de reunir os 

principais assuntos que foram estudados ao 

longo de uma unidade com a intenção de não 

serem esquecidos. Poderá aparecer ao final de 

um conjunto de conteúdos ou ao final de cada 

Unidade. 

.,, .. 

• Agora é com você! - tem a função de apresentar 

um desafio e/ou atividade que deverá ser resolvido(a) 

por você. 
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• Computador de mão - sinaliza a explicação de algum 

procedimento de registro no computador de mão. 

Os símbolos Importante!, Relembrando! e Agora é com você! vêm 

acompanhados de certos personagens. Além desses personagens, serão 

encontrados outros ao longo do seu estudo. Eles aparecerão ilustrando 

situações, apresentando questionamentos e dialogando com você. 

E por que os personagens? 

Os personagens foram criados para representar a diversidade de tipos físicos 

do brasileiro e aproximar você dessa realidade, a realidade de um Brasil 

diversificado. 

Recenseador como você! 

Este manual será o seu "guia mais próximo", oferecendo-lhe diretrizes claras 

e precisas para a execução do trabalho de coleta. Cuide bem dele! 

Bons estudos! 
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Unidade 1 - Conhecendo o IBGE 
e a Pesquisa de Avaliação 
da Cobertura da Coleta 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE é o Órgão coordenador 

e produtor de informações estatística e geográfica do Brasil, constituindo-se 

como o principal provedor de dados do nosso País. 

Para que a realização de todos os seus trabalhos seja feita com sucesso. o 

IBGE tem sua missão muito bem-definida. 

~~- -e-
# MISSÃO 

~---- ~- - - ~ - - - --- - _ - -

1 1Retratar Q BrasJ! co·m infºr1:n.~çõe~ .. .-. 
...-.-~~ --

1, necessáriãs ao con.hecimento "cía sua• 
l _ J.e.alJ~.ad.e ·e a,o.exerclc!9 .. ~-~'. ci~~daniiÍ; 1 

-----~~~-- - ~ -·-- ... 

O IBGE. entre suas múltiplas atividades e pesquisas, oferece uma visão 

completa e atual do Brasil: 

• identifica, mapea e analisa o território; 

• conta a população; 

• mostra como a economia evolui através do trabalho e da produção 

das pessoas; e 

• revela como a população vive. 

Entre as pesquisas feitas pelo órgão, encontra-se a realização do Censo 

Demográfico. Ele produz informações imprescindíveis para a definição de 

políticas públicas federal, estadual e municipal e para a tomada de decisões 

de investimento. sejam provenientes da iniciativa privada ou de qualquer nível 

de governo. 

11 
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O que é o Censo Demográfico? 

Censo Demográfico é o processo de contar e obter informações sobre as 

características dos habitantes de um país. 

Quase todos os países fazem, com regularidade. os seus Censos 

Demográficos em cada década: contam seus habitantes e obtêm informações 

que permitem identificar as suas características (sexo. idade, cor, religião, 

migração, educação, trabalho, entre outras), conhecer em detalhes as 

condições em que vive a população e os seus níveis de desenvolvimento 

socioeconómico, assim como traçar um retrato abrangente e fiel da realidade 

nacional. 

Os resultados do Censo Demográfico são utilizados. entre outros objetivos, para 

tomar decisões que afetam cada município. cada estado. ou seja, o País inteiro. 

Entidades das três esferas de governo (federal, estadual e municipal). empresas. 

universidades, centros de estudo, organizações e associações comunitárias estão 

entre os muitos grupos que utilizam as informações do Censo Demográfico para 

propor e definir políticas públicas e planejar serviços que beneficiam toda a população. 

O que é a Pesquisa de Avaliação da Cobertura da 
Coleta do Censo Demográfico - PA? 

A Pesquisa de Avaliação da Cobertura da Coleta do Censo Demográfico - PA 

é uma pesquisa por amostra. realizada em Setores Censitários selecionados, 

com a finalidade de avaliar a cobertura da coleta da operação censitária. A 

PA não tem o objetivo de supervisionar o trabalho realizado na coleta dos 

dados do Censo Demográfico, mas de medir a sua cobertura. No Brasil, a PA 

tornou-se parte integrante da operação censitária desde 1970. 

O trabalho da PA tem início com a coleta de dados nos setores selecionados. 

a qual é realizada após a realização do Censo Demográfico no setor. É feito o 

confronto das informações coletadas pelo Censo com aquelas coletadas pela 

PA e, no caso de informações divergentes, há o retorno ao campo para verifi

cação das divergências. 
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Uma das principais preocupações do Censo Demográfico é garantir que toda 

a população residente seja recenseada, e a PA ajuda a verificar onde estão 

ocorrendo as talhas de cobertura de coleta de dados. 

As talhas na cobertura da coleta em Censos são um fenômeno comum em 

todos os países, pois, um recenseamento envolve muitas fases de trabalho, 

possuí custo elevado e consome grande contingente de mão de obra e, de

vido a sua complexidade, involuntariamente são cometidas talhas. Essas fa

lhas são caracterizadas pela omissão ou inclusão indevida de domicílios, além 

de pessoas neles residentes. Tais talhas afetam a qualidade dos resultados 

obtidos pelo Censo e, portanto, é importante medir onde e como acontecem. 

Uma diferença importante entre o Censo e a PA é a DATA DE REFERÊNCIA. 

As informações serão obtidas por meio de entrevista presencial feita pelo 

Recenseador, sendo as respostas registradas em um computador de mão. 

13 
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Unidade li - O Recenseador 
na Pesquisa de Avaliação 
da Cobertura da Coleta 
do Censo Demográfico 2010 
A atividade do Recenseador consiste basicamente em percorrer uma 

determinada área de um município. para fazer o levantamento de todos os 

endereços (domicílios. estabelecimentos e edificações em construção) e 

realizar entrevistas com os moradores. 

Após o treinamento, você irá escolher a área de trabalho onde irá realizar a 

coleta dos dados em seu município e receberá um mapa. Primeiro, deverá 

ser feito o reconhecimento prévio desta área, ou seja, irá reconhecer as ruas 

e os limites da área. para conferir a realidade com o mapa. 

Feito esse reconhecimento, você dará início a sua atuação em campo, 

fazendo o levantamento de todos os endereços e realizando as entrevistas 

para obter as informações sobre as características dos domicílios e da 

população brasileira . 

Veja. abaixo. quais são as suas principais atribuições como Recenseador da PA: 

• Fazer o reconhecimento prévio de sua área de trabalho 

acompanhado pelo seu Supervisor; 

• Respeitar rigorosamente os limites de sua área de trabalho; 

• Registrar todas as unidades existentes na área de trabalho; 

• Realizar as entrevistas seguindo rigorosamente as instruções. para 

o preenchimento do Questionário Básico ou da Amostra; 

• Registrar todos os moradores dos domicílios ocupados existentes 

na sua área de trabalho; 
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• Comunicar sempre ao seu Supervisor os problemas encontrados 

na realização do trabalho; 

• Acompanhar e tomar as providências relativas às unidades 

registradas como domicílios fechados e espécies pendentes e aos 

questionários pendentes; 

• Usar corretamente o computador de mão e zelar pela sua 

conservação; e 

• Transferir as informações armazenadas no computador de mão 

para o laptop do Posto de Coleta, no mínimo duas vezes por 

semana. 

Instrumentos de Coleta 

Para executar essas atribuições. você terá três ins trumentos de coleta 

disponíveis para serem utilizados durante todo o seu trabalho: 

Manual do Recenseador 

É o guia de trabalho do Recenseador. Nele estão con tidos os conceitos. as 

definições, os procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho 

de suas at ividades e ao registro das informações. 

Mapa e Descrição do Setor 

São apresentados em papel e orientam o Recenseador no setor de trabalho. 

mostrando graficamente a área a ser recenseada e a descrição de seus limites. 

Computador de M ão 

É o equipamento que disponibilizará o aplicat ivo de coleta para registrar e 

armazenar as informações coletadas. 

Nele estarão contidos: 

15 
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• Questionário Básico: é o questionário com menor número de 

quesitos, e que será aplicado na maior parte dos domicílios . 

• Questionário da Amostra: é o questionário com maior número de 

quesitos, e que será aplicado apenas nos domicílios selecionados 

para a amostra. 

Posto de Coleta 

Como você já sabe. seu trabalho será realizado em campo, coletando os 

dados da Pesquisa de Avaliação do Censo Demográfico. Entretanto, você 

terá um ponto de apoio, um local onde deverá comparecer com frequência: o 

Posto de Coleta. 

O Posto de Coleta é a unidade de trabalho à qual está vinculado o conjunto de 

setores censitários de um município. Funciona como sede da equipe da PA. 

Nele serão recebidas. armazenadas e transmitidas as informações coletadas 

pela equipe de recenseadores. 

Veja o que o André tem a nos dizer sobre isso: 

Durante a coleta de dados, nós devemos comparecer 
ao Posto de Coleta no mínimo duas vezes por semana. 
nos dias combinados com o nosso Supervisor. 

Nessas ocasiões será feita a transferência dos dados, que 
coletamos, do nosso computador de mão para o sistema 
do Posto de Coleta. que posteriormente será transmitido 
para a Central de Recebimento de Dados do IBGE. 
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Qr _________ r---0 _ __ 1 MP O R TA N TE '-~ 
0 

É fundamental que a frequência de comparecimento ao Posto de 

Coleta, para transferência de dados, seja respeitada, porque esse 

procedimento é a garantia de que não haverá perdas de dados e, 

consequentemente, retrabalho para o Recenseador, gerando atrasos 

nos prazos da Pesquisa de Avaliação. 

Você também deve comparecer ao Posto de Coleta quando tiver dúvidas sobre 

qualquer procedimento ou conceito utilizado na PA. Lá, você sempre poderá contar 

com o Supervisor. Esse profissional estará presente no seu dia a dia de trabalho. 

O Supervisor é o responsável pela equipe de recenseadores da qual você 

faz parte . Ele será seu principal apoio durante seu traba lho na PA. Por 

exemplo: em caso de dúvidas quanto aos limites do seu Setor Censitário 

ou quanto à sua atuação em campo, você deverá recorrer a ele. 

O Recenseador André, por exemplo, tem 

como Supervisora a Luíza. 

É o Supervisor que fornecerá a você e aos de

mais recenseadores a ele vinculados os ins

trumentos para o trabalho, o apoio técnico e as 

instruções necessárias à coleta das informações. 

Durante o andamento da coleta, seu trabalho 

será acompanhado e avaliado pelo seu Supervi

sor. Esta avaliação se dará através de sistemas 

informatizados criados para indicar eventuais in

consistências nos dados. Caso haja inconsistên

cias nos dados, ele poderá solicitar a você que 

volte a campo para confirmar algumas informa

ções ou refazer algumas entrevistas. 

17 
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O Supervisor também irá acompanhar a sua produção, assim como as provi

dências tomadas, por você, para a resolução de pendências apontadas nos 

relatórios com o objetivo de garantir o fechamento do setor dentro do prazo 

previsto. 

Você conheceu algumas informações sobre 
seu trabalho na PA e já deve ter notado que 
foram utilizados termos como setor censitário, 
endereço. domicílio, estabelecimento, entre 
outros. Nas próximas unidades deste Manual, 
você aprenderá o significado de cada um. 
assim como a aplicação deles no seu dia a dia. 
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Unidade Ili - Aprendendo 
os Conceitos Fundamentais 
para a Pesquisa de Avaliação 
da Cobertura da Coleta 
Nesta unidade, vamos ver os conceitos fundamentais para que você possa 

executar seu trabalho. 

Muitos deles fazem parte do dia a dia de todos nós, Recenseadores ou não, 

como, por exemplo: endereço, morador, logradouro e domicílio. Outros. 

você conhecerá só agora. Sejam os conceitos mais conhecidos, sejam os 

novos, todos são muito importantes para que você desenvolva o seu trabalho 

corretamente. 

Divisão Política do Brasil 
Para começar. vamos relembrar alguns dados sobre o nosso País. Politicamente, 

o Brasil está dividido em unidades territoriais, como descritas a seguir: 
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O mapa a seguir apresenta essas unidades territoriais e o número de cada 

uma delas no País. Veja: 

Além disso, o território de cada município é separado em duas áreas distintas 

definidas por lei municipal: 

• área urbana - área interna ao perímetro urbano de uma cidade 

ou vila . Para as cidades ou vilas onde não existe legislação que 

regulamente essas áreas, é estabelecido um perímetro urbano para 

fins da coleta censitária, cujos limites são aprovados pelo prefeito 

local; e 

• área rural - área externa ao perímetro urbano. Alguns poucos 

municípios não possuem área rural, sendo, portanto, integralmente 

urbanos. 

Na operação censitária, as unidades territoriais brasileiras são respeitadas. 

Porém, para faci litar as pesquisas, o IBGE subdivide essas unidades em áreas 

ainda menores, chamadas de Setor Censitário. 
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Setor Censitário 

Setor Censitáno é a unidade de controle cadastral formada por área contínua, 

integralmente contida em área urbana ou rural, cuja dimensão, número 

de domicílios e de estabelecimentos permitem ao Recenseador cumprir 

suas atividades em um prazo determinado, respeitando o cronograma de atividades. 

O Setor Censitário também é a área de trabalho 
do Recenseador. 

Observe o exemplo do Setor Censitário. abaixo: 

21 
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Cada Setor Censitário respeita todos os limites territoriais legalmente 

definidos. ou seja, um setor está, sempre, integralmente contido em um 

único município, um único distrito, um único subdistrito e em uma única 

situação (urbana ou rural). 

Todos os setores censitários estão representados graficamente através do 

Mapa do Setor. 

O que é Mapa do Setor? 

Mapa do Setor é a representação gráfica da área geográfica a 

ser recenseada, auxiliando a localização durante o trabalho de 

campo. 

o () .............. -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 
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Você receberá do seu Supervisor um mapa do setor, em papel. com a descri

ção dos limites e poderá contar. também, com uma versão do mapa armaze

nada no seu computador de mão. 

Para realizar corretamente o seu trabalho, você terá que utilizar frequente

mente o mapa, em papel. do seu setor. Mas para isso é necessário que você 

conheça bem esse mapa. 

Em primeiro lugar. considere que um mapa é sempre um modelo muito sim

plificado da realidade. Para produzir um mapa, é necessário deixar de lado 

muitos detalhes. No entanto. apesar da simplicidade, um bom mapa pode 

ajudá-lo muito em seu trabalho. Veja nas figuras. a seguir. esta simplificação. 
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Imagem de um setor onde pode ser identificado o arruamento, a arborização e os 

detalhes das edificações. 

23 
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r. 
1 

Rua ~o PEDRO ORTIZ r---------- --, 

8 
;o 

8 z 

Rua MANOEL FRANCISCO GUEREIRO 

·-··-··-

Maoa do mesmo setor apresentando apenas o arruamento. 
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Como você viu na figura anterior, o Mapa do Setor que você receberá também 

será uma representação simplificada da realidade. 

Para a realização do seu trabalho, é essencial que você iden ti fique com 

facilidade sua posição no mapa e certifique-se de que está localizado dentro 

dos limites do setor. Para isso. é necessário que você interprete corretamente 

o seu mapa. Ou seja. é preciso que você: 

• reconheça os logradouros que fazem parte dele; 

• identifique os limites do setor. através de sua descrição; e 

• identifique os acidentes topográficos caso existam. 

Observe, atentamente. nas próximas páginas. como é a descrição do 

perímetro do mapa do setor que você irá utilizar : 
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Como você pode observar o mapa contém: 

• A numeração do setor censitário; 

• Os logradouros; 

• As quadras e faces; e 

• Os limites do setor e sua descrição. 

Vamos conhecer cada um desses elementos. 

Número do Setor Censitário 

Para que sejam identificados e diferenciados. todos os setores censitários 

recebem um número. 

O número do setor é a designação utilizada para identificá-lo em relação a 

outros. Tem como objetivo permitir a referência de diversas informações por 

Setor Censitário, como: Unidade da Federação, município, distrito, subdistrito 

e setor. Veja, na tabela, o exemplo do número do setor: 

fi"MMwam 
os ~ oo ]~ 

Além de constar no rodapé dos mapas, essa numeração também aparece no 

canto superior direito da Descrição do Perímetro do Setor, como você verá 

mais adiante. 
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Logradouro 

Caetano Veloso foi um dos principais 
representantes do Tropicalismo, movimento 
cultural, social e político surgido no Brasil no 
fim da década de 1960. Compôs a música 
"Sampa" ao chegar a São Paulo e deslumbrar-se 
com a arquitetura e o espírito da cidade. 

Você conhece a música "Sampa", do cantor e compositor Caetano Veloso? 

Em alguns versos, são mencionadas duas famosas avenidas da cidade de 

São Paulo: a Avenida lpiranga e a Avenida São João. 

Essas avenidas são consideradas logradouros. assim como ruas, travessas, 

praças, becos, ou seja, são áreas públicas de circulação de pessoas, 

veículos e mercadorias, reconhecidas pela comunidade e, na maioria 

das vezes, associadas a um nome de conhecimento geral. 

29 
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Q ,,---o 1 M P O R TA N T E, n 
0 

Para as pesquisas do IBGE, deve prevalecer sempre o nome 

oficial do logradouro, reconhecido pela Prefeitura do município. 

Por exemplo: no Rio de Janeiro, a Avenida Dom Hélder Câmara 

(nome oficial) é mais conhecida como Avenida Suburbana, o 

nome anterior desse logradouro. 

E na sua cidade? Existe algum caso semelhante? 

Um logradouro pode ser formado por até três componentes: 

Tipo - indica a natureza da construção do logradouro. Exemplos: rua, avenida, 

travessa. praça. etc.; 

Título - indica a patente. a profissão, o título de nobreza do homenageado. 

Exemplos: professor. general. barão, etc.; e 

Nome - descreve a denominação essencial do logradouro. No entanto. existe 

também o logradouro sem denominação - que deve ser representado pelo ter

mo SEM DENOMINAÇÃO. 

Q / o VOCÊ SABIA ~ 

ll 
~ ~'-o 

enida São João e a Avenida lpiranga são nomes oficiais de 

douros. 

Observe atentamente os exemplos de logradouros no quadro a seguir: 

30 
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Exemplos 1 Tipo 1 Título 1 Nome 
Rua General 

Rua General Canabarro 
Canabarro ..__ ---

Avenida Brasil Avenida Brasil 

Travessa Santa 
Travessa Santa Rosa 

Rosa 
-

Rua Pintor Jordão 
Rua Pintor 

Jordão 
de Oliveira de Oliveira -

Quadra e Face 

Quadra é, geralmente, um trecho retangular bem-definido de uma área ur

bana ou aglomerado rural com quarteirões fechados ou abertos. limitado por 
ruas e/ou estradas. Entretanto, pode ter forma irregular e ser limitado por 

elementos como estradas de ferro, cursos d'água ou encostas. Em alguns 
locais. a quadra é chamada de quarteirão. 

Face é cada um dos lados da quadra. contendo ou não domicílios ou estabe
lecimentos. 

Veja, abaixo, o exemplo de uma quadra com quatro faces. 

_J Face 

L 
Rua Se Salgado Filho 

... 1 o 
~ 

... 
C1> 

Q. e: ... o "' <.> 4 Quadra 2 (.) 
·a: VI 
.Q C1> 
ro E 

Face u.. o 
::i 3 (.!) 

cr: "' Rua São Fidélis ::i 
cr: 

1 1 
31 
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No desenho da página anterior. temos um exemplo de quadra fechada. 

A quadra será considerada aberta quando faltar uma ou mais faces de fecha

mento de seus limites. 

Limites do setor e sua descrição 

O mapa do setor virá acompanhado da Descrição do Perímetro do Setor. isto 

é, de um texto que define todo o limite da sua área de trabalho: o perímetro 

do setor. Portanto. o mapa do setor e a descrição de seus limites definem o 

Setor Censitário onde você irá atuar. 

r=°OOUEÉ~ 
I~ 

Descrição do Perímetro do Setor Censitário 0e-· _a_r_e-la_ç_ã_o_,de 

acidentes topográficos naturais ou artificiais, arrolados de forma 

sequencial, que definem a linha imaginária do contorno da área 

do setor. 

o ........... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'p 

li Pagina 1de1 

CENSO 2010 Data . 08-01-2010 
Hora : 13.37.42 h 

UF : Rlo Grande do Sul 43 

MUNICIPIO : Uruguaiana 22400 

DISTRITO Uruguaiana 05 

SUBDISTRITO : 00 

SETOR: 0029 0029 

SITUAÇÃO : 10-URBANA 

AG~NCIA :432240000-URUGUAIANA 

BAIRRO :São João 005 

Ponto lnldal e Ponto final: 

RUA JULIO DE CASTILHO$ COM A AV GEN FLORES DA CUNHA 

Descrição do Perímetro: 

DO PONTO INICIAL SEGUE PELA RUA JULIO DE CASTILMOS ATÉ A RUA BENTO GONCALVES SEGUE POR ESTA ATÉ A RUA 

GEN. HIPÓLITO SEGUE POR ESTA ATÉ ARUA DOS ANDRADAS SEGUE POR ESTA ATÉ A RUA PRADO LIMA SEGUE POR ESTA 

ATÉ AAV. GEN. FLORES DA CUNHA SEGUE POR ESTA ATÉ O PONTO INICiAL ,_ -
Setores a serem exctuidos: 

NADA A REGISTRAR 

Aglomerados Rurais. Subnonnais, Assentamentos Rurais Somente Identificados: 

NADA A REGISTRAR 
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c--0 IMPORTANT\ (~ 
0 

Esteja sempre atento aos limites do seu Setor Censitário. 

Esses limites foram definidos, preferencialmente. por pontos de 

referência estáveis e de fácil identificação no local. Assim, evita

se que um Recenseador faça, indevidamente, a coleta em Setor 

a cargo de outro Recenseador, ou que deixe de fazer a coleta em 

toda a área sob sua responsabilidade. 

Lembre-se' Os limites do Setor, 
em nenhuma hipótese, podem 
ser alterados pelo Recenseador. 

Em algumas situações. a realidade do setor pode ter sofrido modificações 

depois da elaboração do mapa, como: troca de nome de logradouros. apare

cimento ou desaparecimento de faces ou de quadras inteiras. Se durante o 

seu trabalho de campo você identificar alguma modificação, é essencial que 

você as indique no mapa, em papel. e comunique ao seu Supervisor. 

Os setores são definidos levando-se em conta dois critérios: o número de uni

dades construídas neles existentes e sua extensão territorial. Deste modo, em 

áreas muito densamente povoadas um setor pode restringir-se a umas poucas 

quadras, a uma única quadra ou até mesmo a uma única edificação. Como no 

caso de prédios residenciais com grandes quantidades de unidades. 
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Já em áreas pouco habitadas, o setor pode possuir menor número de unidades 

construídas de modo a limitar sua extensão a uma área viável ao trabalho de um 

único Recenseador. 

AGORA É COM VOCÊ 

Para que você possa avaliar seu desembaraço no uso do mapa do setor, 

estude por alguns instantes o mapa abaixo e responda as questões a seguir. 

r 
MUNICIPIO· 11300 • SÀO LUIS 
DISTRITO os. SÃO tuls 
SUBDISTRllO. 00 
SErOA. 0002 SiTUACAO 10 

ESTADO 00 MARANHAO N 

MAPA OE SETOR URBANO · MSU O + E 

ESCA A 1 3545 s 
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AGORA É COM VOCÊ 

1. Segundo o mapa, a Rua Regente Bráulio está totalmente contida 

no setor 0002? E a Travessa do Pertinho? 

2. O endereço Rua Sete de Setembro nQ 52 está contido no setor 

0002? E a Rua das Crioulas nQ 127? 

3. A agência bancária está contida no setor 0002? E o mercado Cen

tral? 

Descreva, agora, os limites do setor partindo do ponto indicado pela 

seta e percorrendo-o no sentido horário. 

o 
35 
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Endereço 
Agora que você já sabe, como interpretar o Mapa do Setor e quais os seus 

elementos, vamos aprender um conceito que é fundamental para a execução 

do seu trabalho: o Endereço e seus componentes. 

Fique atento a todas as informações sobre o endereço, pois elas serão regis

tradas em seu computador de mão durante a coleta de dados que você fará 

em sua área de trabalho. 

O endereço e seus componentes 

O endereço é um texto que permite identificar de forma adequada, dentro 

de um município, uma unidade construída. ou seja, uma casa, um prédio, 

um apartamento. um estabelecimento. etc. Ele possui vários componentes 

que são: logradouro, número, modificador, ponto de referência, com

plemento, localidade e CEP. 

Veja um exemplo: 

Logradouro Número Complemento Localidade 

16 

Lispector 

casa 2, 

fundos 

Bairro da 

Felicidade 

CEP 

22222-222 

Certamente você conhece a maioria desses componentes, pois o endereço 

do local onde você mora possui alguns deles. Mas para o seu trabalho na PA, 

é importante entender cada um destes componentes mais detalhadamente. 

Você já aprendeu anteriormente, que logradouro é uma área pública de CJr

culação de pessoas, veículos e mercadorias, reconhecida pela comun idade 

e, na maioria das vezes, associada a um nome de conhecimento geral, e é 

composta por tipo, título e nome. 
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Porém quando não for possível definir adequadamente um logradouro em um 

endereço, considere o nome da propriedade rural ou o nome do povoado 

(arraial. vila, povoado, etc.) como logradouro, como, no exemplo, abaixo: 

Logradouro Modificador 

Fazenda 
São Benedito 

SN 

Número e modificador 

terceira casa no lado direito 

da Igreja de São Benedito 

Número é o valor numérico que indica a posição da edificação no logradouro. 

Modificador, que pode existir ou não, está associado à informação do núme

ro, sendo quase sempre alfabético. 

Avenida Brasil, 1367 .8. --.,.~~ modificador 

i 
logradouro número 

Neste exemplo, temos a informação do número, 1367 8, que é utilizado para 

indicar a posição relativa de uma unidade no logradouro Avenida Brasil. É um 

campo geralmente sequencial e pode ser formado por número e, opcional

mente, por um texto. Nesse caso, o texto será denominado Modificador. 

O modificador é encontrado, por exemplo. em estabelecimentos comerciais 

pertencentes a uma única edificação subdividida em lojas. 

Mas, como saber qual é o número no logradouro? 

O número no logradouro deverá ser obtido através de placa, ou de outro re

curso visual para informação pública ou ainda indagando o entrevistado. 

Existência de identificação é o registro visual do número, independente

mente da qualidade de seu material. Ou seja, mesmo identificações feitas 

em tinta, giz ou carvão devem ser levadas em conta na operação censitária. 
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A identificação pode estar localizada em um muro, portão ou em uma parede 

interna da construção, desde que possa ser vista pelo lado de fora. Assim, no 

caso de apartamentos ou de casas localizadas nos fundos. considere apenas 

a numeração do acesso à unidade. 

O número identifica um endereço em um terreno, como: 

• uma única unidade - caso a unidade tenha mais de um número, 

considere o primeiro número encontrado, na ordem do percurso; 

• a entrada de um conjunto de casas em vila particular ou condomínio, 

mais o(s) complemento(s) para cada uma de suas unidades; 

• um único número para o estabelecimento constituído de vários 

prédios, como: quartel, fábrica, hospital, etc.; 

• o número da entrada principal dos prédios que ocupem uma quadra 

inteira ou de fundos para outros logradouros; e 

• um único número para edifícios de apartamentos ou casa de cômodos. 

mais o(s) complemento(s) para cada uma de suas unidades. 

No caso de setores rurais. quando não houver numeração, deve ser registrada 

alguma identificação para os domicílios listados. Por exemplo: para km 35 de 

alguma rodovia, registre 35 no número e km no modificador. 

Quando não houver numeração oficial e for encontrada uma identificação de 

um órgão público, como 157 FuNASA, utilize esta identificação, considerando 

o número, como o 157 e o modificador. como FuNASA. 

Nas unidades que não tiverem numeração e quando o endereço estiver 

localizado em barracas. tendas. veículos, etc .. o modificador será SN (sem 

numeração). porém, se não houver complemento. é obrigatório a informação 

de um Ponto de Referência, para facilitar a identificação da unidade. 

E o que é Ponto de Referência? 
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Ponto de Referência 

O Ponto de Referência é uma informação descritiva muito utilizada 

para identificar uma unidade visitada, quando não é possível registrar 

adequadamente um endereço. Ocorre principalmente na área rural e nos 

aglomerados subnormais em áreas urbanas. 

Exemplo: primeira casa após a ponte do Rio Pedra Linda. 

Complemento: elemento e valor 

Vamos rever o exemplo anterior. observando uma nova informação: 

Avenida Brasil, 1367 .B.. loja 3 --111•• complemento 

i 
logradouro número e modificador 

Você Já é capaz de identificar aí o logradouro e o número (nesse caso, 

com modificador). O elemento novo - loja 3 - é o que chamamos de 

complemento. 

Muitas vezes, ao chegar a um número em um logradouro, observamos a 

existência de várias unidades compondo uma edificação associada a esse 

número. O complemento é utilizado para identificar, corretamente, cada 

unidade nessa edificação. 

São exemplos de complemento: bloco, apartamento, casa, fundos, sobrado, 

etc. 
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De modo geral, a informação de complemento é formada por elemento e 

valor. Observe: 

complemento 

Rua Castro Pimentel. 374, casal. fundos --.... •• elemento 

! '\.valo• 
elemento 

Ou seja: 

O elemento é o tipo de complemento, indicando se ele se refere a uma casa, 

a uma entrada principal, a uma quadra, etc. 

O valor pode existir ou não e será representado por números ou letras. 

Representa o valor atribuído ao elemento. 
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Veremos mais exemplos e como eles estão distribuídos. por elemento e 

valor. na tabela a seguir: 

- I· '-·'~ ~.,, ' 
i:i"'"'"''~. w'lr"'i ""- -

I~ 
,.,_,. 

-·"'Ili~ ~ID oorm -·· 1111!.J 11(• l:lr:.11 11:..11111 .. '""' 
Casa 1 

fundos 
casa 1 fundos 

Entra-

da 1 

bloco A 
entrada bloco A 

aparta-
304 1 

aparta- mente 

mente 

304 

Oua-

dra 11 

lote 20 quadra 11 lote 20 casa 1 fundos 

casa 1 
fundos 

Loja C loja e 

Cômo-
cômodo 1 

do 1 

Sabendo o que é número. modificador. complemento e suas partes. veja 

exemplos mais completos na tabela a seguir: 

Nº 135 A loja 1 135 A loja 

N11 135 B loja 2 135 B loja 2 

km 3 casa 1 3 km casa 

km 3 casa 2 3 km casa 2 
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Localidade 

É o nome pelo qual é conhecido o local ou a região onde está situado o 

logradouro. Nas áreas urbanas. em geral, a localidade assemelha-se ao bairro. 

enquanto nas áreas rurais indica a área ou região do município onde se situa 

o endereço. 

Veja os exemplos. de acordo com o tipo de área. no quadro a seguir: 

Urbana 

Rural 

Assemelha-se ao 
bairro 

É a região do 
município onde se 
situa o endereço 

CEP - Código de Endereçamento Postal 

Bairro da Saudade 

Povoado de Barra 
Grande 

O CEP - é um cadastro de áreas de endereçamento mantido pela Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Pode corresponder à totalidade 

do município, quando em áreas de menor demanda. Em áreas de alta 

movimentação, um CEP pode estar associado somente a um bairro. um 

logradouro. um trecho do logradouro ou, em casos muito particulares. a um 

único prédio - o CEP especial. Nos setores urbanos divididos em quadras. 

cada mudança de face da quadra ou de Código de Endereçamento Postal de 

CEP pode representar um logradouro. 
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AGORA É COM VOCÊ 

Na figura, o logradouro da casa é a Rua São Fídélis. Pense e responda 

quais são os componentes desse logradouro, o número, o modificador 

e o complemento - se houver: 

Tipo: 

Título: 

Nome: 

Número: __________ _ 

Modificador:---------
Complemento: 

--------~ 
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Setor Censitário é uma área contínua, contida em área urbana ou 
rural. cuja dimensão. número de domicílios e de estabelecimentos 
permitem ao Recenseador cumprir suas atividades em um prazo 
determinado, respeitando o cronograma de atividades. Logo, o Setor 
Censitário é a área de trabalho do Recenseador. 

Quadra é um trecho geralmente retangular de uma área urbana ou 
aglomerado rural, fechado ou aberto, limitado por ruas e/ou estradas. 

Face é cada um dos lados da quadra, contendo ou não domicílios ou 
estabelecimentos 

Logradouros são áreas públicas de circulação, associadas a um 
nome de conhecimento geral. 

Número é o número da edificação no logradouro. 

Modificador está associado à informação do número e é sempre 
alfabético. 

Complemento é utilizado para identificar cada unidade em uma 
edificação com várias unidades. É formado por elemento e valor. 

Elemento é o t ipo de complemento, indicando se ele se refere a uma 
casa. a uma entrada principal. a uma quadra. etc. 

Valor. que pode existir ou não, pode ser representado por números 
ou letras. Representa o valor atribuído ao elemento. 

Endereço é a identificação completa da unidade visitada. 

Ponto de referência é a informação descritiva utilizada para identificar 
adequadamente uma unidade visitada quando não for possível 
registrar um endereço. 

Os bairros ou regiões de cada município são chamados de 
localidades. 

--- - - -o 
o O O O '---------------------P 
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Agora que você já conhece os componentes de um endereço e sabe como 

identificá-los corretamente, é fundamental que você aprenda os demais conceitos 

para que você possa realizar o seu trabalho com qualidade na PA. 

Data de Referência 

importante que você não se esqueça que a data de 

referência da Pesquisa de Avaliação é diferente da data de 

referência do Censo Demográfico 2010 (a noite de 31 de 

julho para 1Q de agosto de 2010). A data de referência da 

Pesquisa de Avaliação é a do dia em que você realizar a 

entrevista no domicílio particular permanente ocupado. 

Morador 

Morador é a pessoa que: 

a) tem o domicílio como local habitual de residência e nele se encontrava 

na data da entrevista da Pesquisa de Avaliação (data de referência); 

b) embora ausente na data de referência. tem o domicílio como 

residência habitual, desde que essa ausência não seja superior a 12 

meses, em decorrência dos seguintes motivos: 

• viagem a passeio. a serviço, a negócios, de estudos, etc.; 

• internação em estabelecimento de ensino ou hospedagem em 

outro domicílio, pensionato, república de estudantes, visando 

facilitar a frequência a escola durante o ano letivo; 

• detenção sem sentença definitiva declarada; 

• internação temporária em hospital ou estabelecimento similar; e 

• embarque a serviço (militares, petroleiros). 
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ATENÇÃO o 
~ 

Em todas essas situações, é importante certificar-se de que a 

ausência não ultrapassou 12 meses, período considerado até a data 

de referência - o dia da entrevista da Pesquisa de Avaliação. 

Independentemente do período de afastamento do domicílio de origem, a 

pessoa será considerada como moradora no local onde se encontrava na data 

de referência, em decorrência das seguintes situações: 

• internada permanentemente em sanatórios, asilos. conventos ou 

estabelecimentos similares; 

• moradora em pensionatos e que não tinha outro local habitual de 

residência; 

• condenada com sentença definitiva declarada; e 

• migrou para outras regiões, em busca de trabalho, e lá fixou 

residência. 

Q~~~~~~~~~.r==<'~~l _M_P~O_R_T_A~N_T~E 

" 
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O empregado doméstico, médico, enfermeiro, militar, t rabalhador 

de obras. t raba lhador agrícola sazonal ou outro qualquer 

prof issional que permanecer na data de referência no seu local 

de trabalho apenas por conveniência ou obrigação. deverá ser 

recenseado no seu local de residência habitual. 
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E quem deve ser recenseado pela Pesquisa de Avaliação? 

Devem ser recenseadas todas as pessoas que moram no domicílio na data 

de referência - dia da realização da entrevista dessa Pesquisa. 

Existe, ainda, o caso de pessoas que ocupam duas ou mais residências . 

O que fazer nesse caso? 

Será necessário que você investigue, com a pessoa entrevistada, qual é 

sua residência principal na data de referência, pois ela não pode ser 

considerada moradora em duas residências ao mesmo tempo. 

Mas qual é o critério para determinar a residência principal? 

Faça o seguinte. respeitando esta ordem: 

• peça ao entrevistado que indique qual a sua residência habitual 
(residência principal); 

• se o entrevistado não puder indicar, deve ser considerado morador 
na residência em que passa a maior parte do ano; e 

• caso a pessoa ocupe duas residêncías em períodos iguais durante 
o ano, deve ser considerada moradora na residência que possui há 

mais tempo. 

Espécie da Unidade Visitada 
No seu dia a dia de trabalho. você poderá encontrar nos endereços. que irá 

regis trar, três t ipos de edificações: 

• as exclusivamente constituídas por unidades domiciliares; 

• as exclusivamente constituídas de estabelecimentos; e 

• as mistas, com unidades domiciliares e estabelecimentos. 
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A espécie caracteriza a final idade que se faz da unidade associada ao 

endereço. 

As espécies das unidades visitadas se classificam de forma geral em: 

Vamos vê-las em detalhes. a seguir. 

Domicílio 
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O texto anterior, da poetisa e contista goiana Cora Coralina, faz referência à 
casa onde ela morou a maior parte de sua vida. Nele. a escritora descreve 

seu domicílio, levantado em "pedra, madeirame e barro". 

Da mesma forma, para exercer sua função, você precisará entender os 

detalhes da caracterização de domicílio. seus conceitos e categorias. 

Conheça-os a seguir. 

Q /--------o VOCÊ SABIA~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0-----o 

Segundo o Censo 2000. existiam. no Brasil, cerca de 54 milhões 

de domicílios. 

Domicílio é o local com finalidade de residência ou moradia. A maior parte 

das pessoas reside em um apartamento ou em uma casa. mas pode-se 

encontrar um domicílio em um local aparentemente não destinado à moradia: 

um cômodo em um prédio exclusivamente comercial ou nos fundos do 

terreno de uma loja ou fábrica, por exemplo. 

Portanto. a identificação de um domicílio vai depender da aplicação correta 

do seu conceito. Veja: 

Os critérios essenciais para definir a existência de mais de um domicílio em 

uma mesma propriedade ou terreno são os de separação e independência. 
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Veia as caractenst.cas de cada um 

Sep~ração · . J 
• - .. ~ 1 

Este critério é atendido 

quando o local de habitação é 

limitado por paredes. muros 

ou cercas e coberto por um 

teto. Permite que as pessoas 

que nele habitam se isolem 

das demais para dormir, 

preparar e/ou coflsumir seus 

alimentos e proteger se do 

meio ambiente, arcando total 

ou parcialmente com suas 

despesas de alimentação ou 

moradia. 

Este critério e atendido quando 

o local de habitação tem 

acesso direto que µerm1te aos 

seus moradore5 entrar e sair 

sem necessidade de passar 

por locais de moradia de 

outras pessoas 

So se caracteriza corretarr en e. a ex1stênc1a de mais de um domicílio 

quando forem atendidos. simultaneamente. os cnterios de separação 

e independência. que devem ser aplicados para unidades domiciliares 

localizadas em uma mesma propriedade ou terreno. 

Os quartos providos de entrada independente e as construções anexas 

a principal. utilizados por moradores do domicí110. inclusive empregados 

domésticos. devem ser considerados partes integrantes do dom1cílio desde 

que não fique caracterizado o criténo de separação 
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.c---------10 ATENÇÃO o 
'--==-{) 

Verifique sempre a ex1stênc1a de outros domicílios no mesmo terreno, 
nos fundos. bem como residências de porteiro ou zelador e outras 
moradias nos subsolos dos edifícios de apartamentos e de caseiros 
em casas de veraneio. 
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AGORA É COM VOCÊ 

Pensando nessas premissas. vamos ver alguns exemplos práti

cos. que você pode, de fato, encontrar no dia a dia do seu tra

balho como Recenseador. Reflita e responda quantos domicílios 

você contaría em cada um deles: 

Em uma edificação de dois andares resi
dem duas famílias, uma em cada andar. 
Cada família tem local para preparar ou 
consumir seus alimentos. arcando par- Logo, conta(m)-se 
cialmente com suas despesas de alimen-
tação. Além disso. o acesso ao local de 
habitação de uma não é feito por depen-
dências da habitação da outra. ----.... b) 
Em uma propriedade (terreno). existem 
duas edificações, onde residem duas fami-
lias. uma em cada edificação. Cada família Portanto. conta(m)-se 
arca com suas despesas de alimentação. e 
o acesso ao local de habitação de uma das 
famílias é feito por dependências da habi-
tação da outra. 

e) 
Em uma propriedade (terreno), existem duas 
edificações, onde residem duas famílias. 
uma em cada edificação. Uma das famílias Nessa situação, conta(m)-se 
arca com todas as despesas de moradia das 
duas famílias. O acesso ao local de habita-

0 ção de uma das famílias não é feito por de-
0 pendências da habitação da outra. 

º '--~~~~~~~~~~~~./·~-----------o 
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AGORA É COM VOCÊ 

d) 
Em uma propriedade (terreno), existem 
duas edificações. onde residem duas 
famílias, uma em cada edificação. 
Cada família arca com suas despesas 
de alimentação. O acesso ao local de 
habitação de uma das famílias não é feito 
por dependências da habitação da outra. 

Nesse caso, conta(m)-se 

o Agora, confira suas respostas: 
o 
o 

"SOllJ31UJOP z {P '.011'31UJ0p l (3 '.011p1wop L {q :so11!31UJOP z (e 
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Agora que você Já sabe identificar a existência de um ou mais domicílios, 

numa propriedade ou terreno baseando-se nos critérios de separação e 

independência, é importante que você saiba como caracterizá-los. 

O dom1cf110 pode ser particular ou coletivo, existindo, ainda, classificações 

em cada um desses domicílios. Verifique no esquema abaixo! 

Permanente 

Improvisado 

Ocupado 

com morador 

sem morador 

r Ocupado 

Fechado 

de Uso 

Ocasional 

Vago 
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Domicílio Particular 

É a moradia onde o relacionamento entre seus ocupantes é ditado por laços 

de parentesco, de dependência doméstica ou por normas de convivência. 

O Domicílio Particular classifica-se em: permanente ou improvisado. Observe! 

Domicílio Particular Permanente 

É o domicílio que foi construído a fim de servir exclusivamente para habitação e. na 

data de referência, tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas. 

/---------~o ATENÇÃO o 
........ o 

Lembre-se: a data de referência para a Pesquisa de Avaliação é o dia da 

entrevista do Recenseador da PA. 

Os apartamentos em edifícios ou apart-hotéis e as habitações em cortiço, 

casa de cômodos. cabeças de porco, etc .. devem ser considerados como 

Domicílios Particulares Permanentes. cada um com um endereço diferente. 

Em estabelecimentos institucionais - hospitais. asilos, mosteiros. quartéis. 

escolas. prisões e similares - são considerados Domicílios Particulares 

Permanentes aqueles localizados em edificações independentes e que. na 

data de referência, estavam ocupados por: 

• famílias cujos membros. um ou mais. eram empregados ou donos 

do estabelecimento; 

• famílias cujos membros. um ou mais. faziam parte ou não da 

instituição, como nas colônias correcionais; e 

• famílias cujos membros. um ou mais, faziam parte ou não de 

estabelecimentos ou zonas militares. 
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Para o Domicílio Particular Permanente, temos as seguintes espécies: 

• ocupado; 

• fechado; 

• de uso ocasional; e 

• vago. 

Veja cada espécie em detalhes e esteja atento às diferenças entre elas. 

Domicílio Particular Permanente Ocupado 

É o domicílio particular permanente que, na data de referência, estava 

ocupado por moradores e no qual foi realizada a entrevista . No domicílio 

particular permanente ocupado. o relacionamento entre seus ocupantes é 

ditado por laços de parentesco, dependência doméstica ou por normas de 

convivência. 
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Conheça os diversos tipos de domicílio particular permanente ocupado: 

• Casa 

Ê uma edificação com acesso direto a um 

logradouro (arruamento, avenida, caminho, 

etc.), legalizado ou não, independentemente 

do material utilizado em sua construção. 

Considere como casa a edificação com um 

ou mais pavimentos que esteja ocupada 

integralmente por um único domicílio. 

• Casa de vila ou em condomínio 

Casa de vila é o domicílio localizado 

em casa que faça parte de um grupo 

de casas com acesso único a um 

logradouro. Na vila, as casas estão 

agrupadas umas junto às outras, 

constituindo-se, às vezes, de casas 

geminadas. Cada uma delas possui uma 

identif reação de porta ou designação 

própria. Por exemplo: Rua das Acácias, 

34- Casa 2 - Vila Helena. 

Casa em condomínio é a casa que 

faz parte de um conjunto residencial 

(condominio) constituído de dependências 

de uso comum (tais como: áreas de lazer, 

praças interiores. quadras de esporte, 

etc.). As casas de condomínio geralmente 

são separadas umas das outras, cada uma 

delas tendo uma identificação de porta ou 

designação própria. Por exemplo: Av. das 

Américas. 7000 - Casa 21. 
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•Apartamento 

É o domicílio particular localizado em 

edifício de um ou mais andares. com 

mais de um domicílio, servidos por 

espaços comuns (hall de entrada. 

escadas, corredores. portaria ou 

outras dependências). Considere 

também como apartamento 

o domicílio que se localiza em 

prédio de dois ou mais andares 

em que as demais unidades são 

não residenciais e. ainda. aqueles 

localizados em edifícios de dois 

ou mais pavimentos com entradas 

independentes para os andares. 

•Habitação em casa de cômodos, cortiço ou "cabeça de porco" 

É a unidade de moradia multifamiliar, isto 

é. com várias famílias diferentes. apresen

tando simultaneamente as seguintes ca

racterísticas: 

• uso comum de instalações 

hidráulica e sanitária (banheiro. 

cozinha, tanque. etc.); 

• utilização do mesmo ambiente para diversas funções (dormir, cozinhar. 

fazer refeições. trabalhar, etc.); e 

• várias habitações (domicílios particulares) construídas em lotes 

urbanos ou com subdivisões de habitações em uma mesma 

edificação, geralmente alugadas. subalugadas ou cedidas e sem 

contrato formal de locação 
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• Oca ou Maloca 

Manual do Recenseador - Pesquisa de Avaliação 

Habitação indígena de características rús

ticas. podendo ser simples e sem parede; 

pequena, feita com galhos de árvores e 

coberta de palha ou folhas; ou grande choça 

(cabana, casebre, palhoça, choupana) feita 

de taquaras e troncos, coberta de palmas 

secas ou palha, utilizada como habitação por 

várias famílias indígenas. 

z-------~o ATENÇÃO o 
'-==---() 

Os tipos. oca ou maloca. serão aplicados somente em terras indígenas e 

deverão ser considerados como Domicílio Particular Permanente. 

Nenhuma habitação indígena (oca ou maloca) deve ser considerada como 

Domicílio Improvisado. 
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Domicílio Particular Permanente Fechado 

• 

É o domicílio particular permanente que estava ocupado na data de 

referência, porém não foi possível realizar a entrevista no momento da visita 

do Recenseador, já que seus moradores estavam ausentes. 

Nesses casos. você. Recenseador. deve recorrer à vizinhança para saber se 

a ausência é apenas durante o dia, por motivo de trabalho e/ou estudo, ou 

se os moradores estão ausentes temporariamente. por motivo de viagem de 

férias. negócios. visita a parentes, internação em hospital, etc. 

Procure descobrir uma hora ou dia em que encontre um morador capacitado 

a prestar informações sobre todos os moradores. Faça visitas periódicas 

ao domicílio até o encerramento da coleta no Setor. a fim de verificar se Já 
retornaram, para então realizar a entrevista. 

Quando o morador for encontrado e for possível realizar a entrevista, exclua 

a espécie Domicílio Particular Permanente Fechado e inclua a espécie 

Domicílio Particular Permanente Ocupado. 
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No fechamento do Setor, os Domicílios Particulares Permanentes em que 

os moradores não foram encontrados durante todo o período da coleta 

continuarão com a espécie Domicílio Particular Permanente Fechado. 

Domicílio Particular Permanente de Uso Ocasional 

É o Domicílio Particular Per

manente que servia ocasio

nalmente de moradia na data 

de referência, ou seja, era o 

domicílio usado para descan

so de fins de semana, férias 

ou outro fim, mesmo que, na 

data de referência, seus ocu

pantes ocasionais estivessem 

presentes. 

Domicílio Particular Permanente Vago 

É o Domicílio Particular Permanente 

que não tinha morador na data de re

ferência. 

Exemplos: imóveis que estavam à ven

da ou para alugar sem moradores na 

data de referência. 
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Nós já vimos todas as espécies de Domicílio Particular Permanente, agora 

veremos a espécie Domicílio Particular Improvisado Ocupado. 

Domicílio Particular Improvisado Ocupado 

o 

É aquele localizado em uma edificação que não tenha dependências destinadas 

exclusivamente a moradia (por exemplo, dentro de um bar). como também os 

locais inadequados para habitação e que, na data de referência, estavam 

ocupados por moradores. 

Também no domicílio particular improvisado ocupado. o relacionamento entre 

seus ocupantes é ditado por laços de parentesco. dependência doméstica ou 

por normas de convivência. 

São considerados locais inadequados para habitação: 

• as construções rústicas da zona rural que não se destinam à 

habitação, como paióis, cocheiras, abrigos contra a chuva. etc. ; 

• as edificações anexas à principal destinadas à guarda de veículos, 

animais e utensílios; 
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• as construções localizadas em vias públicas ou praças. como 

bancas de jornal e quiosques destinados à venda de comida. 

cigarros. bebidas. etc.; 

• tendas. barracas. trailers, grutas. etc.; e 

• prédios em construção, em ruínas, em demolição. etc. 

,,c--------o ATENÇÃO o 
'==-o 

As edificações abandonadas, sem finalidade de moradia, que foram 

invadidas e ocupadas por moradores também serão consideradas como 

domicílio particular improvisado ocupado, quando for realizada a entrevista. 

Os tipos de Domicílio Particular Improvisado Ocupado são: 

• Tenda ou barraca - abrigo feito de lona. náilon ou materiais similares 

de construção leve e facilmente removível; 

• Dentro do estabelecimento - espaço não destinado a moradia ou 

simplesmente uma acomodação (cama ou colchão) dentro de um 

estabelecimento; e 

• Outro (vagão, trailer. gruta. cocheira. prédio em construção. paiol, etc.) 

- qualquer dependência que não tenha finalidade exclusiva de moradia, 

mas que esteja servindo como tal. 
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Domicílio Coletivo 

É uma instituição ou estabelecimento onde a relação entre as pessoas que 

nele se encontravam, moradoras ou não, na data de referência, era restrita 

a normas de subordinação administrativa . Pode ser com ou sem morador. 

Para o Domicílio Coletivo. temos, portanto. duas espécies: 

São t ipos de domicílio coletivo: 

• Domicílio Coletivo com 

Morador; e 

• Domicílio Coletivo sem 

Morador. 

• asilos, orfanatos, conventos e similares; 

• hotéis, motéis, campings, pensões e similares; 

• alojamento de trabalhadores ou estudantes, repl'.iblicas de estudantes 

(instituição); 

• penitenciária, presídio ou casa de detenção; e 

• outros (quartéis, postos militares, hospitais e clínicas - com 

internação), etc. 
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A Pesquisa de Avaliação não realizará entrevistas em domicílios 

coletivos. nem em domicílios particulares improvisados ocupa

dos. Apenas os endereços e as espécies devem ser anotados 
no computador de mão. 
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o._ RELE MB R A NDO 

Morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência 
e nele se encontrava na data de referência ou, embora ausente na data 
de referência, tem o domicílio como residência habitual, desde que essa 
ausência não seja superior a 12 meses, em decorrência de determinados 
motivos. 

Domicílio é o local separado e independente que serve de habitação a 
uma ou mais pessoas. 

O critério de separação é atendido quando o local de habitação é limitado 
por paredes, muros ou cercas e coberto por um teto. Seus moradores 
devem arcar, total ou parcialmente, com suas despesas de alimentação 
ou moradia. 

O critério de independência é atendido quando o local de habitação tem 
acesso direto para entrada e saída de seus moradores sem passar por 
locais de moradia de outras pessoas. 

Domicílio Particular é classificado em permanente ou improvisado. 

Domicílio Particular Permanente é o domicílio que foi construído para 
servir exclusivamente a habitação e, na data de referência. tinha a finalidade 
de servir de moradia a uma ou mais pessoas. 

Domicílio Particular Permanente Ocupado é o Domicílio Particular 
Permanente que, na data de referência. estava ocupado por 
moradores e no qual foi realizada a entrevista. No Domicílio Particular 
Permanente Ocupado, o relacionamento entre seus ocupantes é ditado 
por laços de parentesco, dependência doméstica ou por normas de 
convivência. 

,-.----o 
o o o o '(..._ ____ ____________ _,p 
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RELEMBRANDO 

Domicílio Particular Permanente Fechado é o Domicílio Particular 

Permanente que estava ocupado na data de referência, porém no qual 

não foi possível realizar a entrevista no momento da visita do Recenseador, 

já que seus moradores estavam temporariamente ausentes. No Domicílio 

Particular Permanente Fechado, a relação entre seus ocupantes, embora 

ausentes no momento da visita do Recenseador, também é ditada por laços 

de parentesco, dependência doméstica ou por normas de convivência. 

Domicílio Particular Permanente de Uso Ocasional é o Domicílio 

Particular Permanente que servia ocasionalmente de moradia na data de 

referência. 

Domicílio Particular Permanente Vago é o Domicílio Particular 

Permanente que não tinha morador na data de referência. 

Domicílio Particular Improvisado Ocupado é o localizado em uma 
edificação que não tenha dependências destinadas exclusivamente à 

moradia, como também locais inadequados para habitação e que. na data de 

referência, estavam ocupados por moradores. Também no Domicílio Particular 
Improvisado Ocupado, o relacionamento entre seus ocupantes é ditado por 

laços de parentesco, dependência doméstica ou por normas de convivência. 

Domicílio Coletivo é uma instituição ou estabelecimento onde a relação 

entre as pessoas que nele se encontravam, moradoras ou não, na data de 

referência. era restrita a normas de subordinação administrativa. Pode ser 

com ou sem morador. 

,....---~o 

1 o o o o "-------------------J» 
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Estabelecimento 

Você jé sabe como identificar as espécies de domicílio e definir quem são os 

moradores, de fato, em um domicílio. 

Agora, observe a ilustração a seguir e pense em como você classificaria as 

unidades representadas. 

Essas unidades são classificadas como estabelecimentos, ou seja, 

edificações utilizadas para fins não domiciliares. Por exemplo: escolas, 

prédios comerciais, etc. 
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Observe o esquema abaixo e veja como são classificados os estabelecimentos: 

agropecuário 

Estabelecimento 

L 
Vamos ver o que caracteriza cada um. 

de ensino 

de saúde 

de outras 

finalidades 

Estabelecimento agropecuário 
É toda unidade de produção. independentemente de tamanho, situação 

jurídica ou localização (em área urbana ou rural) dedicada, total ou 

parcialmente, a atividades agrícolas. pecuárias, florestais ou aquícolas. 

Para que a unidade de produção seja classificada como estabelecimento 

agropecuário, é necessário que. além da atividade agrícola, florestal. aquícola 

ou de pecuária, essa unidade tenha uma edificação localizada no terreno, 

como sede. casa de morador, armazém, galpão. curral, etc. 

r--------o ATENÇÃO o 
....... o 

Não são classificados como agropecuários os estabelecimentos sem 

qualquer edificação, como os de cultivo em várzeas intermitentes. de 

criação de abelhas. de extração de frutas e lenha de matas nativas, etc. 
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São consideradas atividades agropecuárias, florestais ou aquícolas: 

• o cu ltivo do solo com culturas permanentes ou temporárias. 

hortaliças. flores, plantas medicinais e ornamentais; 

• o cultivo de vegetais em água (hidroponia) e em outros meios; 

• a criação. recriação ou engorda de an imais de grande. médio e 

pequeno porte; 

• a criação de peixes (os "pesque-pague" só serão considerados 

quando houver criação de peixes), crustáceos e moluscos; 

• a criação de animais silvestres em cativeiro (jacaré, ema. perdiz. 

capivara. cateto. queixada e outros); 

• a criação de animais exóticos (avestruz. faisão, pavão, javali e 

outros); e 

• a exploração de matas e florestas nativas ou plantadas. 

Não são consideradas atividades agropecuárias: 

• a criação de animais domésticos, como: pássaros. cães. gatos; 

• a criação de animais destinados a experiências de laboratórios, 

produção de soros. vacinas. etc.; 

• o confinamento de gado de terceiros. pois é serviço prestado aos 

produtores rurais; e 

• a pesca. 

Não são considerados estabelecimentos agropecuários: 

• os quintais de residências com pequenos animais domésticos e as 

hortas domésticas. 
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Estabelecimento de ensino 

É uma edificação utilizada com a finalidade de ensino/educação para cursos 

regulares. independentemente de pertencer aos setores públicos. privados ou 

fundações educacionais, como, por exemplo, escolas de ensino fundamental 

ou médio, universidades, academias militares. etc. 

z---0IMPORTANTE'-~ 
0 

Não se caracterizam como estabelecimento de ensino as 

edificações que estejam sendo utilizadas para a prática informal 

de aulas de reforço ou para cursos de formação profissional, tais 

como: os de inglês, de informática, de artesanato, etc. Também 

não estão incluídas nesta categoria as creches que não possuam 

ensino pré-escolar. 

Estabelecimento de saúde 

É uma edificação utilizada com a finalidade exclusiva de ações na área de 

saúde. Abrange todos os estabelecimentos de saúde, independentemente 

de pertencerem ao setor público ou privado. que prestam atendimento a 

pacientes em regime ambulatorial. clínico. internação. emergência ou serviço 

de apoio à diagnose e terapia. Deve possuir instalações físicas exclusivas 

com profissional de saúde para o atendimento de pacientes. 

71 



72 

Manual do Recenseador - Pesquisa de Avaliação 

São exemplos: 

• clínicas médicas; 

• consultórios; 

• postos de saúde; 

• clínicas de radiologia. de exames laboratoriais. psicoterápicas. 

odontológicas; 

• prontos-socorros: 

• hospitais; e 

• outros. 

Os estabelecimentos de saúde com internação são classificados. também, 

como Domicílio Coletivo com ou sem morador. conforme o caso. 

Estabelecimento de outras finalidades 

É uma edificação utilizada para outros fins que não se enquadrem nas opções 

anteriores. como, oficina mecânica, sapataria, farmácia, escritórios. igrejas. etc. 

A prática de atividades econômicas em Domicílio Particular. sem 

local destinado exclusivamente a esse fim, não caracteriza a 

unidade como um estabelecimento de outras finalidades. 
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Até aqui, vimos domicílios e estabelecimentos e suas classificações. Agora. 

vamos dar continuidade, classificando outras duas espécies. 

Edificação em construção 

É toda futura edificação. considerada a partir da fundação e com a obra em 

andamento ou não concluída, desde que não haja morador na data de 

referência . 

Um prédio em construção, caso não haja moradores, deve ser registrado 

como edificação em construção. 

Pendente de espécie da unidade visitada 

É uma edificação cuja espécie não foi possível identificar no momento de ser 

registrada, ou seja. na ordem do percurso do Setor Censitário. 

É muito importante que todas as unidades encontradas sejam registrndas. Se 

forem esgotadas todas as possibilidades de classificação de uma unidade e. ainda 

assim, você não souber como caracterizá-la. registre-a como pendente de espécie. 

Essa situação deverá ser solucionada até o término da coleta. pois o Setor 

não será dado como concluído enquanto essa unidade estiver pendente 

de espécie. 

/,--------- --o A T E N Ç ÃO ~ 
O sucesso da operação depende da correta identificação da espécie, 

já que isso determina se naquele endereço se realizará uma entrevista 

e se nele existe mais de uma espécie. 

Endereço com mais de uma espécie 

Em um mesmo endereço poderão existir duas ou mais espécies. 

Por exemplo. este endereço é composto por: 
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Um colégio religioso, uma igreja e um alojamento para os estudantes em regi

me de internato e para os religiosos da escola. 

Nesse caso, se não for possível fazer uma identificação pelo complemento 

(elemento e valor) que diferencie cada uma dessas três espécies. você deve

rá incluir as unidades em cada espécie no mesmo endereço registrado. 

Ou seja, o estabelecimento de ensino (escola). o de outras finalidades (igreja) 

e o Domicilio Coletivo (alojamento) farão parte de um mesmo endereço. 

Observe que essas três espécies - estabelecimento de ensino. estabelecimento 

de outras finalidades e domicílio coletivo - estão associadas a um único endereço. 

Para as unidades domiciliares. só poderá existir um registro para cada endereço. 
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o._ RELEMBRANDO 

Estabelecimentos são edificações utilizadas para fins não domiciliares, 
como: escolas. prédios comerciais. etc . 

Estabelecimento agropecuario é toda unidade de produção, 
independentemente de tamanho, situação jurídica ou localização, dedicada, 

total ou parcialmente, a atividades agrícolas, pecuárias, florestais ou aquícolas. 

Estabelecimento de ensino é a edificação utilizada com a finalidade de 

ensino/educação para cursos regulares. 

Estabelecimento de saúde é uma edificação utilizada com a finalidade 
exclusiva de ações na área de saúde, que prestam atendimento a 
pacientes em regime ambulatorial. clínico. internação, emergência ou 
serviço de apoio à diagnose e à terapia . 

Estabelecimento de outras finalidades é uma edificação util izada para 
outros fins que não sejam agropecuários, de ensino ou de saúde. 

Edificação em construção é toda futura edificação, considerada a partir 
da fundação e com a obra em andamento ou não concluída, desde que 

não haja morador na data de referência. 

Pendente de espécie da unidade visitada é uma edificação cuja 
espécie não foi possível identificar no momento do seu registro. 

O indicador de endereço determinará se a espécie encontrada ocorre 
uma ou mais vezes no endereço registrado. 

~----<O 

o o o o '(,._ ________________ __,p 
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°' RELEMBRANDO 

Para fazer a cobertura do Setor, você deverá: 

- identificar e registrar, na ordem do percurso: 

• os Domicílios Particulares Permanentes Ocupados. Fechados, 

de Uso Ocasional ou Vagos; 

• os Domicílios Particulares Improvisados Ocupados; 

• os Domicílios Coletivos com ou sem morador; 

• os estabelecimentos agropecuários; 

• os estabelecimentos de ensino; 

• os estabelecimentos de saúde; 

• os estabelecimentos de outras final idades; e 

• as edificações em construção. 

,------<O 
o o o o , ________________ __..p 
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Percurso do Setor Censitário 

Para realizar o seu trabalho e utilizar todos os conceitos já estudados, você 

deve aprender a forma correta de percorrer seu Setor Censitário. 

O Percurso do Setor é o procedimento utilizado para andar em uma 

determinada área. de forma disciplinada e cuidadosa. para que não se deixe 

de visitar nenhum dos endereços. nem de registrar nenhuma unidade como 

domicílio. estabelecimento ou edificação em contrução. Nesta pesquisa, essa 

área é o Setor Censitário. 

Vamos entender o passo a passo de realizar o percurso. conforme as 

características do setor. 

Percorrendo o Setor dividido em quadras e faces 

Você com certeza se lembra do Setor Censitário que utilizamos no exemplo 

de mapa do setor, não é mesmo;> É um setor dividido em quadras e faces. 

Nesta situação, o percurso se baseia na identificação das quadras e faces 

existentes na parte interna do setor e na movimentação pelas mesmas de 

forma ordenada. 

Vejamos como esta movimentação deve ser realizada. 

Para percorrer o setor dividido em quadras e faces. faça o seguinte: 
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1°) localize a quadra onde está indicado o ponto inicial na descrição do 

perímetro do setor; 

2.11) identifique no mapa a face da quadra que contém o ponto inicial; 

3º) confira o nome do logradouro; 

4P) percorra todas as faces da quadra selecionada, mantendo sempre 

a área de trabalho à sua direita (com o ombro direito junto à parede), 

registrando todos os domicílios, estabelecimentos e edificações em 

construção encontrados no percurso do setor: 
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5•) perco"ª· sequencialmente, uma quadra de cada vez, a partir da face 
1 (um) de cada quadra; e 

6•) ao concluir o trabalho da quadra. escolha outra que lhe seia v12inha para 
prosseguir o trabalho até a ultima face da última quadra. 

Em algumas situações, mesmo em setores organizados em quadra e face. há 

a necessidade de percorrê-los segundo a sequência dos logradouros. Para 

entender isto, vamos analisar a figura a seguir. que representa o mapa de um setor. 
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Ponto inicial 

• ! . - :---..__ . . - . ·-.. ·-· 
/ '·' t.r 
• 

Ponto Inicial: cruzamento daf\Ja 
Helena Fabri com a Rua dos Pires. 

• 

• 

Percorrer no sentido horário 
e Início/Fim de Face 

- Sentido do Percurso 

Ainda fazendo referência a este mesmo setor, veja a sequência de percurso através 

da numeração das faces. Observe que a face 1 está associada à Rua dos Pires. 

Numeração das Faces 

Ponto inicial 
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Agora, analise a tabela apresentada a seguir. Ela indica a sequência de logradouros 

associada ao percurso anteriormente indicado. Observe que nas Ruas lgnes Leoni 

Ramalho e Aparecida Panteri existem duas faces consecutivas, em um mesmo 

logradouro, uma em cada sentido de percurso e que o muro no final de ambas as 

faces não deve ser considerado como face. 

lrt::r~rMeJ :i :1::1~, 11111 ' . . - -
. • 1 l 1 ~'l•h'1l:I 

1 RUA DOS PIRES 

2 AVENIDA MARIO GARNEIRO 

3 RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO 

4 RUA HELENA FABRI 

5 RUA VINICIO CORSI 

6 RUA IGNES LEONI RAMALHO 

7 RUA IGNES LEONI RAMALHO 

8 RUA VINICIO CORSI 

9 RUA APARECIDA PANTERI 

10 RUA APARECIDA PANTERI 

11 RUA VINJCIO CORSI 

12 RUA VINICIO CORSI 

13 RUA HELENA FABRI 
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Estes percursos descritos anteriormente são os mais utilizados. Entretanto, você po

derá trabalhar em um setor que não esteja dividido em quadras. Veja como proceder. 

Percorrendo um setor não dividido em quadras 

Para percorrer um setor não dividido em quadras, faça o seguinte: 

1q) Localize o ponto inicial indicado na descrição do setor; 

2°) A partir do ponto inicial, registre todas as unidades domiciliares, todos os 

estabelecimentos e as edificações em construção na ordem encontrada 

no percurso, rua por rua ou estrada por estrada, percorrendo um 

lado de cada vez, mantendo a área de trabalho sempre à sua direita; e 

3°) Caso haja logradouros transversais (ruas particulares, vielas, becos 

e caminhos). interrompa o levantamento da via principal e registre 

as unidades situadas nesses logradouros. Reinicie, em seguida, o 

levantamento do logradouro principal a partir do ponto em que foi 

interrompido, até percorrer todo o setor. 

Observe na figura, a seguir. o sentido das setas, indicando como você deverá 

proceder nos setores não divididos em quadras. 

Ponto inicial: cruza

mento das ruas Aze

vedo Pimentel com 

General Barbosa. 

~~ I 

~P~-Pi' 
I /0!; 

/1 /I!!! 
i/ ! 

! ! 
i !f 

lt" ! 
' 

/ 

/ -~-L- ---- .. 
-
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Percorrendo o Setor Censitário na área rural 

Você. Recenseador, deve: 

1°) Iniciar o percurso do Setor por um local de mais fácil acesso, desde 

que situado em algum ponto dos limites do setor. como, por exemplo, 

uma estrada ou caminho identificado no mapa. Nesse momento, você 

deverá assinalar, no Mapa do Setor, com urn X, o pon to pelo qual iniciou 

realmente o percurso: 

2°) Registrar todas as unidades domiciliares, todos os estabelecimentos e 

as edificações em contrução na ordem encontrada; 

3Q) Ao concluir a entrevista, perguntar ao entrevistado qual a unidade 

mais próxima, o nome do morador ou o nome do responsável pelo 

estabelecimento e a forma mais fácil de chegar ao local. Assim. você 

alcançará as unidades situadas em locais que não podem ser avistadas 

da estrada ou do caminho principal. tendo a certeza de que estará 

cobrindo todo o Setor; 

42 ) Certificar-se sempre de que as unidades recenseadas encontram-se na 

área delimitada pelos limites do Setor; e 

5°) Percorrer o Setor inteiro, a fim de garantir que localizou e recenseou 

todas as unidades nele contidas na ordem encontrada no percurso. 

Observe, na figura, na página seguinte, como as unidades se distribuem oe 

forma irregular no Setor Rural, o que ressalta a importância de contar com o 

conhecimento dos moradores para percorrê-lo corretamente. 
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Exemplo de Mapa de Setor Rural 
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Unidade IV - Executando a 
Coleta de Dados 
Nesta unidade, você irá aprender como realizar o seu trabalho em carnpo e 

aplicar todos os conceitos que já estudou, utilizando o computador de mão e 

o aplicativo da coleta da PA 201 O. 

A primeira atividade que você, Recenseador, realizará em campo será o Reco

nhecimento Prévio do seu setor censitário. 

Reconhecimento Prévio 

O Reconhecimento Prévio é um procedimento realizado para identificar a 

sua á1ea de trabalho, antes de iniciar a coleta de informações. visando 

conhecer os limites do setor censitáno e sanar eventuais dúvidas. 

Para tal. proceda da seguinte forma: 

- Antes de ir ao setor: 

• Analise cuidadosamente seu mapa do setor. em papel, bem como a 

descrição dos limites do setor; 

• Identifique o meio de transporte mais fáci l para acesso ao setor; e 

• Tire possíveis dúvidas de localização com seu Supervisor. 

- No seu setor, durante o reconhecimento: 

• Identifique a sua área de trabalho, localizando o ponto in icial, as qua

dras - quando houver - e seus limites; e 

• Percorra todos os limites do setor até retornar ao ponto i111cial do 

percurso, para verificar se as informações constantes do mapa, em 
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papel. e da descrição do perímetro do setor conferem com as encon

tradas em campo. 

Nesta etapa do traba lho, você será acompanhado pelo 
seu Supervisor. para que possa esclarecer as dúvidas 
com relação ao seu setor. 

Depois de ter se familiarizado com o seu Setor, você executará a Cobertura 

do Setor. 

Cobertura do Setor 

Cobertura do Setor é o levantamento de todos os domicílios e de todos os 

estabelecimentos, compreendendo também o recenseamento de todos os 

moradores do Setor na data de referência, com a aplicação dos respectivos 

questionários. 

Q / .-------------<O ATENÇÃO o 
~ 
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é o dia da realização da entrevista. 
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Ou seja: 
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Cobrir o setor é registrar todos os endereços 
encontrados na ordem do percurso. no aplicativo da 
coleta da PA 201 O, contido em seu computador de mão, 
realizando as entrevistas nos domicílios ocupados. 

Para fazer a Cobertura do Setor, você deve, a partir do ponto inicial: 

• Caminhar de forma ordenada e disciplinada, mantendo a área de tra

balho sempre à sua direita, isto é, realizando o percurso do setor cor

retamente; 

• Identificar e registrar todos os domicílios e todos os estabelecimen

tos. bem como os locais inadequados para habitação, efetivamente 

ocupados. na ordem encontrada no percurso; 

• Realizar a entrevista todas as vezes que registrar um Domicílio Parti

cula r Permanente Ocupado; e 

• Nas edificações com muitas moradias (edifícios de apartamentos. 

condomínios, etc). e nos Domicílios Coletivos. entrar em contato com 

o proprietário, gerente. administrador, síndico. porteiro, para obter 

melhor identificação do local a ser pesquisado. 

,,c-------o ATENÇÃO o 
~ 

Lembre-se de que ao realizar a cobertura do seu setor. você deve 
respeitar os limites do seu setor. 
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Realizando a Cobertura do Setor 

No seu computador de mão. estará o aplicativo da coleta - Pesquisa de Ava

liação Censo 2010, que você utilizará diariamente em seu trabalho de campo 

para registrar todos os endereços encontrados e todos os dados informados 

pelos entrevistados ao responderem o questionário. 

É preciso que você conheça bem este aplicativo para utilizá-lo adequadamen

te e registrar todas as informações . 

.c------ --o ATENÇÃO o 
~ 

Tenha especial atenção aos domicílios menos visíveis. como as casas 
de fundos, os sobrados. subsolos e outros. 

Você deve lembrar. também, que o correto registro do endereço na aplicação 

depende da ident ificação correta das seguintes informações: o logradouro. 

a quadra e a face. o endereço e a espécie. Assim sendo, no aplicativo, você 

encontrará uma tela específica para t rabalhar cada uma destas informações. 

Quando a espécie implicar na realização de entrevista, o aplicativo identificará 

o tipo de questionário e apresentará as telas correspondentes para que você 

registre as informações fornecidas pelo morador. 

Conduzindo a entrevista 
Para que a entrevista aconteça da maneira esperada pelo IBGE, é fundamental 

que você consiga construir e manter uma relação de parceria com o seu 

entrevistado. 
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E quais atitudes você deverá tomar para construir essa relação? 

Antes de ir para o seu setor. você deve se preparar adequada

mente para se apresentar ao entrevistado: 

• Use roupas confortáveis e discretas; 

• Use sempre o seu crachá; e 

• Leve documento de identidade com foto. 

<"--------o ATENÇÃO o 
'-==-o 

Você também deve, todos os dias. verificar se a bateria do computador de 

mão está carregada. para que não ocorram imprevistos durante a entrevista. 

A lém disso, é primordial que você saiba conduzir toda a entrevista da maneira 

planejada, conforme orientação do IBG E. 

1 - Apresentar-se ao morador: dizer o seu nome. expl icar que está 

representando o IBGE, e falar, brevemente, o que deseja; 

2 - Explicar que as informações prestadas à PA são de caráter confidencial. 

Somente os funcionários do IBGE que t rabalham nos levantamentos 

estatísticos terão acesso aos dados dos questionários; e 

3 - Deixar claro que em hipótese alguma as informações prestadas poderão 

ser vistas por pessoas estranhas ao serviço censitário. Essa norma do 1 BGE 

é seguida à risca. 
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/--------o ATENÇÃO o 
"-==-O 

Os responsáveis pela violação do sigilo censitário serão punidos com 
demissão sumária e ficarão sujeitos a processo criminal. 

É importante que você, Recenseador, esclareça ao entrevistado, 

caso ele se recuse a ser recenseado, sobre a existência da Lei n2 

5.534, de 14 de novembro de 1968. Essa lei assegura o sigilo das 

informações fornecidas e a obrigatoriedade de prestar informações 

estatísticas para o IBGE. Vejamos um trecho dessa lei: 

Art. 1Q - Toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou de 

direito privado que esteja sob a jurisdição da lei brasileira é obri

gada a prestar as informações solicitadas pela Fundação IBGE 

para a execução do Plano Nacional de Estatística (Decreto-Lei nº 161, 

de 13 de fevereiro de 1967, Art. 2°, §§ 2°). 

Parágrafo Único - As informações prestadas terão caráter sigilo

so, serão usadas exclusivamente para fins estatíst icos e não po

derão ser objeto de certidão, nem, em hipótese alguma, servirão 

de prova em processo administrativo ou judicial. excetuando-se, 

apenas, no que resultar de infração a dispositivos desta lei. 

No desenvolvimento da entrevista, você deve sempre procurar manter o 

clima de cordialidade, sendo necessário despertar a confiança e a atenção do 

entrevistado. Para que isso aconteça, adote os seguintes procedimentos: 



Manual do Recenseador- Pesquisa de Avaliação 

Além disso, para que a qualidade das informações seja garantida, você deverá 

adotar alguns cuidados. Confira-os adiante' 

Cuidados a serem tomados para garantir a qualidade das informações 

• Siga rigorosamente todas as instruções constantes do manual para 
o registro das informações; 

• Entreviste a pessoa responsável pelo domicíl io. Na ausência 
desta. você poderá entrevistar outra pessoa que ali resida, com 
conhecimento suficiente para dar as informações dos moradores; 

• Quando não encontrar uma pessoa qualificada para dar a entrevista, 
você deverá se informar sobre os horários em que poderá encontrar 
um morador capaz de prestar as informações, deixando um recado 
sobre o dia e a hora em que voltará para obter as informações; e 

• Para facilitar o reconhecimento dos textos nos bancos de dados. as 
palavras deverão ser escritas sem: 

- acentos (agudo. crase e circunflexo); 

- til; 

- cedilha; e 

- hifens. 

Todavia. esses não são os únicos aspectos que você deverá considerar 

no desenvolvimento da entrevista, pois também é preciso ter cuidado 

com a forma de fazer a pergunta. assim como com a sua postura diante 

da resposta do ent revistado. 
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Para que você saiba como efetuar as perguntas. leia com atenção o 

conteúdo adiante. 

Efetuando as perguntas 

Você deverá efetuar as perguntas exatamente da mesma forma em 

que estão no questionário. para que as respostas dadas atendam aos 

objetivos esperados. Se cada Recenseador formular as perguntas com as 

suas próprias palavras, a PA corre o risco de ter informações incorretas. 

já que as perguntas podem ser interpretadas de modo diferente do que 

está expresso no questionario 

Além disso, é fundamental que você leia integra l e pausadamente todas 

as perguntas na ordem em que aparecem. Caso o entrevistado tenha 

alguma dificu ldade, ajude-o a compreender a pergunta. sem induzi-lo à 

resposta. 
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E qual será o formato das perguntas? 

Os quesitos são estruturados basicamente em dois formatos . Confira-os na 

tabela adiante, e saiba como você deverá ler cada um dos formatos. 

PONTO DE 

INTERROGAÇÃO (?) 

DOIS PONTOS (:) 

Para esses quesitos. você deverá ler a pergunta, 

aguardar a resposta e registrar entre as opções 

aquela que corresponde ao informado pelo 

entrevistado. Nos casos em que a resposta não 

for suficientemente clara para o correto registro 

no questionário, você fornecerá ao entrevistado 

explicações adicionais, inclusive - se couber -

lendo as alternativas de resposta do quesito, 

garantindo o registro correto e seguro das 

informações. 

Esses quesitos devem ser indagados incluindo a 

leitura de todas as opções de resposta, de forma 

pausada e clara, para que o entrevistado indique 

a alternativa adequada à situação que está sendo 

investigada para a pessoa ou para o domicílio. 

Após a pergunta ser feita, como você deverá se posicionar quanto à 

resposta do entrevistado? 

Mesmo que você suponha conhecer as respostas de algumas perguntas, não 

responda por ele. É indispensável que o entrevistado se posicione em todas as 

perguntas do questionário, pois omitir a formulação de qualquer pergunta ou 

responder pelo entrevistado repercute na qualidade do resultado da PA. 
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Ao encerrar a entrevista, agradeça ao entrevistado e 
informe que o Supervisor poderá fazer uma nova visita. 

Agora que você recebeu as recomendações necessárias para que a sua 

postura como Recenseador seja adequada durante toda a entrevista. confira as 

informações referentes aos questionários e à forma correta de preenchê-los. 

Conhecendo e Preenchendo 
os Questionários - Básico e da Amostra 

Primeiramente, você precisa saber que um dos principais objetivos da PA 

é garantir que todas as pessoas selecionadas para a amostra da PA sejam 

recenseadas. havendo muito cuidado para que a coleta dos dados seja 

efetuada com qualidade. Para essa coleta. serão utilizados dois modelos de 

questionários: 

• Questionário da Amostra; e 

• Questionário Básico. 

Conheça cada um desses questionários! 

Questionário da Amostra 

É o instrumento de coleta utilizado para o registro das características dos 

moradores. na data de referência, em cada unidade domiciliar ocupada que 

foi selecionada para a amostra. Para a aplicação do Questionário da Amostra. 

é util izada a técnica de amostragem. 
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r=°ÜQUEÉ~ 
_____ _ j"----o 

O que é amostragem? 

Seleção de parte de uma população para pesquisa, de 

modo que seja possível estimar resultados para toda a 
população. 

o---~ 
@ @ • "'--~---------------------------' 

Com essa técnica, seleciona-se uma parce dos Domicílios Particu lares 

Permanentes Ocupados. 

Logo, a amostra deverá ser formada por: 

• Domicílios Particulares Permanentes Ocupados e seus moradores. 

A seguir, encontra-se todo o conte(1do que é investigado no Questionário da 

Amostra: 

• Data de Ocupação do Domicilio; 

• Mortalidade/Mudança; 

• Lista de Moradores; 

• Características do Morador; 

- Sexo; 

- Idade; 

- Data da mudança para o domicílio; 

- Cor ou Raça; e 

- Alfabetização. 
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Questionário Básico 

É o instrumento de coleta utilizado para o registro dos moradores. na data 

de referência, em cada domicílio particular permanente ocupado que não foi 

selecionado para a amostra. 

Este quest ionário contém os quesitos necessar1os ao conhecimento dos 

moradores, que são informações de grande re levância para a operação da 

Pesquisa de Avaliação. 

O conteúdo que será investigado no Questionário Básico encontra-se abaixo: 

• Data de Ocupação do Domicílio; 

• Nome do responsável pelo domicílio; 

• Nome do cônjuge; e 

• Total de moradores por sexo. 

Pronto! Agora, você já tem as informações necessárias para compreender 

como se preenche os questionários. 

Continue os seus estudos e não se esqueça: anote suas dúvidas para 

esclarecê-las com o seu instrutor durante o seu treinamento presencial. 
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,c--0 1 M P O R TA N T E'- !-t 
0 

• Dependendo da resposta de um quesito, o aplicativo poderá 

efetuar "saltos". ou seja, alguns quesitos não aparecerão no 

computador de mão e, portanto, não serão respondidos; e 

• Mensagens de alerta aparecerão sempre que uma informação 

estiver inconsistente, ou quando um campo que deveria 

ter registro estiver em branco, ou, ainda, mensagens de 

advertência para confirmar ou não o registro. 

Questionário Básico 

Data de ocu a ão do domicílio 

2.01 - Quando o domicílio foi ocupado por pelo menos um 

dos atuais moradores? 

Conforme o caso, registre: 

Registre 1 quando ao menos um morador 

do domicíl io já residia nele antes do dia 31 

de julho de 2010. 

Registre 2 quando todos os moradores do 

domicflio visitado tiverem se mudado para lá 

após o dia 31 de julho de 2010. Nessa data, 

os atuais moradores residiam em outro do

micilio. 
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Informação sobre os moradores 

l 

l 

3.01 - Pessoa responsável pelo domicílio 

3.02 - Cônjuge (se houver) 

Registre o primeiro nome e último sobrenome da pessoa responsável 

pelo domicílio e. se houver. o primeiro e último nome do seu cônjuge. 

A pessoa responsável é aquela com, no mínimo. dez anos de idade. 

reconhecida como tal petos demais moradores do domicílio. 

Caso exista mais de uma pessoa responsável. solicite que o 

entrevistado indique uma. 

É considerada cônjuge ou companl1eiro(a) a pessoa. do mesmo 

sexo ou de sexo diferente, que vive conjugalmente com a pessoa 

responsável pelo domicíl io. existindo ou não vínculo matrimonial e 

com no mínimo 10 (dez) anos de idade. 

3.03 - Total de moradores no domicílio 

1 - Homens 

2 - Mulheres 

Registre. segundo o sexo, o número de pessoas que moravam no 

domicilio no dia da entrevista. 
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Questionário da Amostra 

Data de ocupação do domicílio 

2.01 - Quando o domicílio foi ocupado por pelo menos um 

dos atuais moradores: 

Este quesito investiga a ocupação do domicílio. 

Conforme o caso. registre: 

- . 
2 - Depois de 31 de · 

julho de 2010 

Mortalidade/Mudança 

Caso o domicílio tenha sido ocupado até o 

dia 31 de julho de 201 O. 

Caso o domicílio tenha sido ocupado depois 

de 31 de julho de 2010. 

2.02 - Alguém que morava neste domicílio em 31 de julho de 

2010 faleceu ou mudou-se após esta data? 

1 ·Sim 

2- Não 

2.03 - Liste a(s) pessoa(s) que morava(m) neste domicílio na 

noite de 31 de julho de 2010 para 012 de agosto de 2010 e que 

faleceu(ram) ou mudou(ram)-se posteriormente. 

Registre o primeiro e o último nome da(s) pessoa(s) que morava(m) no 

domicílio na data de referência e que faleceu(ram) ou mudou(ram)-se. 
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1 
............. __ _ 

o 
2.04-Sexo 

1 - Masculino 

2 - Feminino 

2.05 - Qual era a idade desta pessoa em 31 de julho de 

2010? 

1 ano ou mais 

menos de um ano 

Conforme o caso, registre: 

- --- ......... 
'2- Menos de 1.ano i 
!"". ·' 
1-~- --- _ _... 

Registre, em anos completos, a idade das 

pessoas que tenham 1 ano ou mais de ida

de quando ocorreú o óbito ou mudança. 

Registre, em meses, a idade das pessoas 

que tenham menos de 1 ano de idade 

quando ocorreu o óbito ou mudança. 

2.06 - Qual o mês do falecimento ou da mudança? 

Selecione o mês na caixa de texto 
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/,---------o ATENÇÃO o 
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Lembre-se: a data de referência para a PA é o dia da Entrevista. 

Informações sobre os Moradores 

Lista de Moradores 

l Nome do morador 
'---~ b 

A relação dos moradores, assim como a relação de parentesco ou 

convivência entre eles. deve ser feita obedecendo o seguinte 

• Inicie com o registro do nome do responsável pelo domicílio e siga 

registrando os demais moradores e estabelecendo a relação de 

parentesco ou convivência de cada morador com o responsavel; e 

• Registre o primeiro nome e o (iltimo sobrenome de todos os 

moradores do domicílio na data de referência . Se houver mais 

de um morador com primeiro e último nomes iguais, 

registre os outros nomes que permitem distingui-los. 

Após registrar todos os moradores, leia o nome de todas as pessoas listadas e 

verifique. junto ao entrevistado. se não foi esquecida alguma criança, pessoa 

idosa ou alguém que estava temporariamente ausente por motivo de 

estudo, trabalho, internação em hospital ou por outra razão. 

101 



102 

Manual do Recenseador - Pesquisa de Avaliação 

Para estabelecer a relação de parentesco ou convivência entre os 

moradores, registre conforme o caso: 

Para a pessoa (homem ou mulher) que vivia 

conjugalmente com a pessoa responsável pelo 

domicflio, sendo de sexo diferente, existindo ou 

não vínculo matrimonial e com no mlnimo 1 O 

(dez) anos de idade. 

Para a pessoa (homem ou mulher) que vivia 

conjugalmente com a pessoa responsável pelo 

domicílio, sendo ambas de mesmo sexo e com 

no mlnimo 10 (dez) anos de idade. 

Para o(a) filho(a) legitimo(a), seja consangufneo(a) 

ou adotivo (a), ou de criação da pessoa responsá

vel e do cônjuge. 
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-- -

r 
07 - Genro ou nora 

- 1 

.-- - -

.os ·Pai ou mãe " 

\· - - -

' 
~ . 1 
12 - Irmão ou irmã 

1 

~~~~~- ---

l -, 1 

13 • AvtJ oµ avô 

• --- - ...,___ 

Para o(a) filho(a) legítimo(aJ, seja consanguíneo(a) 

ou adotivo(a), ou de criação somente da pessoa 

responsável. 

Para o(a) filho(aJ legítimo(a), seja consangufneo(a) 

ou adotivo(a), ou de criação somente do cônjuge. 

Para o genro ou a nora da pessoa responsável 

ou do cônjuge. 

Para o pai ou a mãe, padrasto ou madrasta da 

pessoa responsável. 

Para o(a) sogro(a) da pessoa responsável ou do 

cônjuge. 

Para o(a) neto(a) da pessoa responsável ou do 

cônjuge. 

Para o(a) bisneto(aJ da pessoa responsável ou 

do cônjuge. 

Para o irmão ou a irmã legftimo(al. seja 

consanguíneo(a} ou adotivo(a), ou de criação 

da pessoa responsável. 

Para o avô ou a avó da pessoa responsável ou 

do cônjuge . 
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19 - Parente do(a) 

empregado( a) 

dofl'léstico(a) 

Para o(a) bisavô(6), cunhado(a), tio(a), sobrinho(a). 

primo(a) da pessoa responsável ou do cônjuge. 

Para a pessoa residente em domicflio particular 

que, sem ser parente, convivente, pensionista, 

empregado doméstico ou parente deste, não 

pagava hospedagem nem contribuía para as 

despesas de alimentação e moradia do domicílio. 

Para a pessoa residente em domicílio particular 

que, sem ser parente, dividia as despesas de 

alimentação e/ou moradia. 

Para a pessoa residente em domicilio particular 

que. sem ser parente, pagava hospedagem. 

Para a pessoa residente em domicílio particular 

que prestava serviços domésticos remunerados 

a um ou mais moradores do domicílio. 

Para a pessoa residente em domicilio particular 

que era parente do(a) empregado(a) doméstico(al 

e que não prestava serviços domésticos 

remunerados a moradores do domicilio. 
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4.01 - Nome da pessoa 

A informação será acessada automaticamente através da Lista de 

Moradores. 

4.02 - Sexo 

1 - Masculino 

2 - Feminino 

Registre a opção correspondente ao sexo da pessoa recenseada . 

4.03 - Qual é o mês e o ano do seu nascimento? 

Registre o mês e o ano de nascimento da pessoa. 
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1 4.04 - Qual é a sua idade? 
'----~ o 

106 

Conforme o caso, registre: 

Se a idade for de um (1) ano ou mais, registre 

o número de anos completos no campo 1 ano 

ou mais. 

Se a idade for inferior a um (1) ano, registre 

o número de meses completos no campo 

Menos de 1 ano. Para o recém-nascido de 

idade inferior a um (1) mês, registre O (zero} no 

campo Menos de 1 ano. 

O registro da idade só poderá ser feito depois de esgotados todos os esforços 

para obtenção do mês e do ano de nascimento. 

4.05 - Residia no domicílio em 31 de julho de 2010? 

Conforme o caso, registre: 

~----- -J- - ~ .. 
,~ · N-· i '·' '"'. ~-º 

~ 
'-~ 
~- .J 

·.3'"' Não, nasceu após · 

essa -data . . 

Para a pessoa que residia no domicílio visitado 

pelo Recenseador no dia 31 de julho de 2010. 

Para a pessoa que passou a residir no 

domicílio visitado pelo Recenseador após o 

dia 31 de julho de 2010. 

Para a pessoa que não era nascida em 31 de 

julho de 201 O, tendo nascido após essa data. 
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4.06 - Em que mês e ano passou a residir neste domicílio? 

Indique o mês e o ano em que a pessoa passou a residir no domicílio. 

4. 07 - A sua cor ou raça é: 

Leia as opções de cor ou raça para a pessoa e registre aquela que for a 

declarada. Caso a declaração não corresponda a uma das alternativas 

enunciadas no quesito, releia as opções para que a pessoa se 

classifique na que julgar mais adequada. Em nenhum momento, você 

deve influenciar a resposta do entrevistado. 

Conforme o caso, registre: 

-

2-Preta 
1-

- - - -
.,-- --

\ '3..:. Ame rela , 

-

4-Parda 

Para a pessoa que se declarar branca. 

Para a pessoa que se declarar preta. 

Para a pessoa que se declarar de cor amarela (de 

origem oriental: japonesa, chinesa, coreana. etc.). 

Para a pessoa que se declarar parda. 

Para a pessoa que se declarar indígena ou 

índia. Esta classificação se aplica tanto aos 

indígenas que vivem em terras indígenas como 

aos que vivem fora delas. 
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Para a Opessoa com 5 anos ou mais de idade 

l
~---------------------------, B 6.11 

4.08 - Sabe ler e escrever? 

Conforme o caso, registre: 

Para todas.as pessoas 

Para a pessoa que sabe ler e escrever um 

bilhete simples no idioma que conhece. 

Considere também a pessoa alfabetizada que 

se tornou flsica ou mentalmente incapacitada 

de ler ou escrever. 

Para a pessoa que não sabe ler e escrever ou 

que apenas escreve o próprio nome. Considere 

também como não sabendo ler e escrever a 

pessoa que aprendeu. mas esqueceu devido a 

ter passado por um processo de alfabetização 

que não se consolidou. 

4.09 - Assinale quem prestou as informações desta pessoa: 

1 - A própria pessoa 

2 • Outro morador 

3 - Não morador 

Obs.: Para a opção 2, será aberta a lista de moradores e deverá ser 

assinalado o nome da pessoa que prestou as informações. 

o 
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0-. RELEMBRANDO 

Lembre-se: antes do fechamento do questionário, é fundamental 

que todos os quesitos sejam respondidos para todos os moradores 

relacionados na lista de Moradores. 

o o o o"'-~----------------~º 
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Considerações Finais 

Você chegou ao final do Manual do Recenseador! Nele, você foi apresentado 
a conceitos e informações considerados primordiais pelo IBGE. Agora é só 
você se dedicar ao treinamento presencial, aplicar atentamente tudo o que foi 
visto aqui e contribuir para a Pesquisa de Avaliação da Cobertura do Censo 
Demográfico 2010. E não se esqueça de procurar seu Supervisor em caso de 
dúvidas. 
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Anotações 
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Anotações 
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