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UNIDADE DA FEDERAÇÃO _________________ _ 

MUNICÍPIO. ______________________ _ 

ENDEREÇO OU LOCALIZAÇÃO ________________ _ 

9. CéDIGO DO ENTREVISTADOR 

10. ~~S DA PESQUISA 

11.SI TUAÇÃO DA ENTREVISTA 

1. Realizada 

2. Não realizada por motivo de recusa 

3. Não realizada por outros motivos 

12-14 DATA DA ENTREVISTA 

12. DIA 

1:i.Mi;:s 

14.ANO 

15. TOTAL DE MORADORES 

1° FASE 

LLJ 
LLJ 

LJ 

LLJ 
LLJ 
LlJ 
LlJ 

2. TEMPO DE DURAÇÃO DA ENTREVISTA NA 1ª FASE 

HORAS L_j 

11NUTOS LLJ 

1. CÓDIGO DA UF 

2. CÓDIGO DO MUNICf PIO 

3. CÓDIGO DO DISTRITO 

4. CÓDIGO DO SUBDISTRITO 

5. SITUAÇÃO 1. Urbana 

2. Rural 

6. CÓDIGO DO SETOR 

7. NÚMERO DE ORDEM NA LISTAGEM 

8. NÚMERO DE SÉRIE 

16. CÓDIGO DO ENTREVISTADOR 

17. SITUAÇÃO DA ENTREVISTA 

1. Realizada 

2. Não realizada por motivo de recusa 

3. Não realizada por outros motivos 

18-20. DATA DA ENTREVISTA 

18. DIA 

19. Mi;:s 

20. ANO 

LLJ 
1 1 1 

LLJ 
LLJ 
LJ 

1 

1 1 1 

LLJ 

2• FASE 

23-24. TEMPO DE DURAÇÃO DA ENTREVISTA NA 2ª FASE 

23. HORAS 

24. MINUTOS 

LJ 
LLJ 

LLJ 

LJ 

LLJ 
LLJ 
LLJ 



SEÇÃO 01 - CARACTERÍSTICAS DO DOMICÍLIO 

PARTE A - ESTRUTURA 

Esta Parte do questionário destina-se a investigar as características de habitação e a existência de alguns bens duráveis dos domicílios 

particulares permanentes. 

Quesito 17 - O estado de conservação do domicílio não será perguntado, o próprio entrevistador fará a avaliação. 

PARTE B - GASTOS 

Na Parte B desta Seção serão investigados os gastos no domicílio com relação a habitação - aluguel ou prestação, iluminação, combustível 

para cozinhar, abastecimento de água, etc. 

Observe que: 

1. Para o cálculo dos últimos 30 dias considere o período de 30 dias que se encerra no dia anterior ao da realização da entrevista. 

2. Para o cálculo dos últimos 12 meses considere o período de 1 ano que se encerra no dia anterior ao da realização da entrevista. 

3. Os Quesitos 24 a 28 só serão preenchidos em caso de resposta afirmativa no Quesito 23 . . 
4. NÃO deverão ser desprezados os centavos dos valores registrados no Quesito 24. 

Atenção: Quando a resposta for não tem, não paga, não possui, etc., registre apenas um O (zero) no Quesito, caso não exista opção de resposta 

pré-codificada. 

Exemplo: Quantos banheiros existem? 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Este domicilio é do Que material predomina Que material predomina Que material predomina no Quantos quartos ou Qual o total de cômo- Quantos cõmodos Quantos cõmodos 

tipo: nas paredes externas? no piso? teto? dormitórios existem? dos? são usados perma- são usados exclu-

nentemente como alvamente para 

Casa ................... 1 Alvenaria ..................... 1 Madeira aparelhada ..... 1 Telha ........................... 1 dormitório pelos ~ trabalho, estudo, 

Apartamento ....... 2 Madeira aparelhada .... 2 Carpete ....................... 2 Laje de concreto ........... 2 (exclusiw cozinha e radores? etc.? 

Quartolcõmodo ... 3 Tijolo sem revesti- CerAmica, lajota, Madeira aparelhada ...... 3 banheiro) 

mento .......................... 3 ardósla ........................ 3 :i!;inco ............................ 4 

Taipa não-revestlda .... 4 Cimento ...................... 4 Madeira aproveitada ..... 5 

Madeira aproveitada ... 5 Madeira aproveitada ... 5 Outro ............................ 6 

Outro .......................... 6 Terra .......................... 6 

Outro .......................... 7 

LJ LJ LJ LJ w w w w 
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ENTREvt§'TADoR · 

Existe cozinha? Quantos bll- o banheiro é O banheiro se localiza: A égua utilizada Existe calçada A rua onde se loca- Este domicilio se localiza em : 17. 

nhelros exls- para uso ex- para beber é: na frente do liza o domicilio é: Qual o estado de con-
Sim ..... 1 tem? cluslvo dos Dentro do domicllio ..... 1 domicilio? Condomlnlo regularizado de servaçao do domicilio? 

Nao ..... 2 moradores? Fora do domicllio ........ 2 Filtrada ............. 1 Asfaltada ............ 1 casas e/ou apartamentos ....... 1 

Fervida ............. 2 Sim ..... 1 Paraleleplpedo ... 2 Favelas ou conjuntos não-re- Excelente ............... 1 

Sim ..... 1 Mineral. ............ 3 Não ..... 2 Terra I barro ....... 3 gularizados ............................ 2 Bom ....................... 2 
(se código O 

passe ao 13) 
Nao ..... 2 Natural. ............ 4 Casa-d4H:õmodos ou Regular .................. 3 

cortiço ................................... 3 Ruim ...................... 4 

Construção lsolada ............... 4 

LJ w LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ 



1. 2. 3. 4. 

Qual a condlçao de ocupaçao do domicilio? Qual o valor da prestação ou do aluguel pago nos A quem paga a prestaçao ou aluguel? Qual o valor estimado do aluguel do Imóvel? 

últimos 30 dias? 

Alu~:ado ............................... 1 lnstituiçao pública de crédito (Caixa Econômica, 

Pró:xio em aquisiçao ........... 2 bancos estaduais, federais, etc.) .......................... 1 

Pro,oo i' pago ..............•..... > } lnstituiçao particular de crédito (bancos privados, 

Cec ido por empregador ...... 4 Instituições particulares de poupança, etc.) .......... 2 

Cecido outra fonna ............. 5 
(passe ao .C) 

Construtora do Imóvel. .......................................... 3 

lnvasao ............................... 6 Administradora de imóveis .................................... 4 

Particulares ........................................................... 5 

Outro ..................................................................... 6 

(passe ao5) 

LJ R$ 
1 1 1 1 1 1 l·W LJ R$ 

1 1 1 1 1 1 1 .w 
5. 6. 7. 8. 9: 10. 

E>d~.te água canalizada Qual a principal forma de Quanto foi o gasto com este tipo Que outra forma de abastecimento de Quanto foi gasto com este tipo de Que tipo de escoadouro sanitário 

no comlcllio? abastecimento de água de abastecimento de água nos água utiliza? abastecimento de água nos últimos existe no domicilio? 

no domicilio? últimos 30 dias? 30dias? 

Sirr: ..... 1 Rede geral.. ...................... J 
Nac ..... 2 Rede geral .......•......... 1 Poço na propriedade .......... ~ Rede coletora de esgoto ........... 1 

Poço na pro- Poço fora da propriedade .. ~ Fossa séptica ........................... 2 

prledade .................... 2 Bica pública ....................... ~ Fossa rudlmentar ..................... 3 

Poço fora da Carro pipa .......................... ~ Vala .......................................... 4 

propriedade ............... 3 Outra forma ....................... ~ Outro ........................................ 5 

Bica pública .............. 4 Não utiliza ........................ .7 (passe ao 10) Nãotem ................................... 6 

Carro pipa ................. 5 

Outra forma .............. 6 

LJ LJ R$1 1 1 1 l ·W LJ R$ 
1 1 1 1 11 w LJ 



ENTREVISTADOR: Pergunte ae houve despesa nos últimos 12 meses para cada item relacionado. Em caso afirmativo preencha os quesitos seguintes. 

22. 

No domicllio houve despesa com: 

Condomlnio 

Imposto predialllerritorial 

Taxa de Iluminação pllblica 

Taxa de incêndio 

Taxa de coleta de lixo 

Seg·Jrança ou guarda 
part cular 

Aluguel de garagem 

Alu9uel de equipamentos 
eletrodomésticos 

Outros 

~ 

l2J 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

23. 24. 

Código Valor do último pagamento efetuado 

Sim ... 1 

Não ... 2 

25. 

Mês do último 

pagamento 

efetuado 

26. 

Ano do último 

pagamento 

efetuado 

'27. 28. 

N" de cotas pagas no N• de cotas 

último pagamento 

efetuado 

anuais 



ENTREVISTADOR: Pergunte se houve despesa nos .últimos 12 meses para cada Item relacionado. Em caso afirmativo preencha os quesitos seguintes. 

22. 23. 24. 25. 26. '27. 28. 

No domicilio houve despesa com: Código Valor do último pagamento efetuado Mês do último Ano do último Nº de cotas pagas no N•decotas 

pagamento pagamento último pagamento anuais 

Sim ... 1 efetuado efetuado efetuado 

Nao ... 2 

Condomlnio ~ 
lmp.:isto predialllerritorlal l2J 
Taxa de Uumlnação pública L:J 
Taxa de Incêndio ~ 
Tax3 de coleta de lixo L:_J 
Seg·Jrança ou guarda 

~ pari cular 

Aluçuel de garagem ~ 
Alucuel de equipamentos ~ elet odomésticos 

Outros ~ 



RELAÇÃO DE MORADORES 

Considere como morador: 

a) A pessoa presente na data da entrevista e que não tenha outro local de residência habitual. 

b) A pessoa ausente, que tenha o domicílio como local de residência habitual, mas, na data da entrevista, estava afastada, 

temporariamente, POR UM PERiODO NÃO SUPERIOR A 12 MESES. 

Relacione todos os moradores, começando pelo. chefe do domicilio - homem ou mulher de acordo com a condição hierárquica de grau de 

parentesco, convivência ou subordinação doméstica, em relação ao chefe do domicilio. 

SEÇÃO 02 - CARACTERÍSTICAS DOS MORADORES 

PARTE A - CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS - PARA TODOS OS MORADORES 

N2 de ordem - cada morador terá um n2 de ordem que o identificará em todas as Seções do questionário. A seqüência estabelecida nesta Parte 

será adotada em todo o questionário. Copie n2 de ordem e nome na "orelha" do questionário mantendo a mesma seqüência. 

Quesitos 5 a 7 - quando o informante não souber a data de nascimento e NÃO POSSUIR UM DOCUMENTO, registre O (zero) no dia, mês e ano 

e peça--lhe que estime a idade em anos completos. Caso o entrevistado não consiga, caberá a você ENTREVISTADOR estimá-la no Quesito 8 - anos 

completos. 

Preencha o Quesito 8 desta forma quando a idade for presumida ou estimada: 

Exemplos: 

~~~ 

~~~ 

~~~ 

pessoa com idade presumida de 35 anos 

pessoa com idade presumida de 101 anos 

pessoa com idade presumida de menos de 1 ano 



sEçAo 02 - ÇA.RÃcJERlsr1ÇA~ ôos MORADORES<· PARTE A~ cÁRAC'fE~lsr1cAs OEMOGRAF1cAs - PARA ropos ôs MORADORES 

1. 

Condição na unidade 

domiciliar 

Nº 
Chefe ................. 1 

de Cõnjuge ............. 2 
Filho(a) .............. 3 

o Outro parente .... 4 
r Agregado .......... 5 
d Pensionista ....... 6 
e Empregado 
m doméstico .......... 7 

Parente de 
empregado 
doméstico ......... 8 

2. 3. 

Condiçao na familia Nº da familia 

Chefe ................. 1 
Cõnjuge ............. 2 
Filho(a) .............. 3 
Outro parente ... .4 
Agregado .......... 5 
Pensionista ....... 6 
Empregado 
doméstico .......... 7 
Parente de 
empregado 
doméstico ......... 8 

4. 

Sexo Data de nascimento 

Homem .. 1 

Mulher ... 2 

5. Dia 

1 

5-7. 

7.Ano 

1 1 

8. 

Quantos anos 

completos tem? 

9. 

Corou raça 

Branca ........... 1 

Preta .............. 2 

Parda ............. 3 

Amarela/indl-

gena ............... 4 



SEÇÃO 02 - CARACTERÍSTICAS DOS MORADORES 

PARTE B - INFORMAÇÕES SOBRE OS PAIS - PARA TODOS OS MORADORES 

Quesitos 4 e 14 -A pessoa que apenas escreve seu nome NÃO sabe ler e escrever. 

Quesitos 6 e 16 - Códigos para Nlvel de Instrução: 

Não sabe ................................................. 00 

Nenhuma série completa ..... ~ .................. 01 

Elementar incompleto ou até a 3ª 

série do 1º- grau ..................................... 02 

Elementar completo ou a 4ª 

série do 1º- grau ..................................... 03 

Médio 12 ciclo incompleto ou 

5ª a 7ª série do 12 grau .......................... 04 

Médio 1º- ciclo ou 12 grau 

completo ............................................... 05 

Médio 22 ciclo ou 22 grau incompleto ..... 06 

Médio 22 ciclo ou 22 grau ...................... 07 

Superior incompleto .............................. 08 

Superior ................................................ 09 

Mestrado ou doutorado ......................... 1 O 

Atenção: O entrevistador deverá fazer a devida conversão das séries à nomenclatura atual, se for o caso. 

Quesitos 8 e 18 - É necessário identificar com exatidão a ocupação desempenhada descrevendo, quando necessário, características qi.le 

possam diferenciá-la de outras ocupações semelhantes. 



de 

o 
r 
d 
e 
m 

1. 

Seu pai está vivo? 

Slm ........... 1 

Não .......... 21(paae
80 

'4) 

Nãosabe.3J 

2. 

Seu pai vive neste 

domicilio? 

Slm ... 1 

Nlo ... 2 (passe ao .f) 

3. 4. 

Nº de ordem do pai. Seu pai sabe(ia) ler e 

escrever? 

Slm ............. 1 

Não ............. 2 

Nlo sabe .... 3 

5. 6. 

Seu pai freqoenta(ou) escola? Qual o nlvel de Instrução 

de seu pai? 

Slm .......... 1 (YBr c6dlgoa acimll) 

7. 

Quando você tinha 15 anos seu 

pai trabalhava? 

NN~o·=~be····.·32}== ;s•a: SN~ .......... 12} 
.., - passe ao 11) (menor de 15 ano11 pasee ao 11) N=·~~.·3 (p8SM ao 10) 



s EÇÃ002·.~ cARAci"E:R1s1"1ÇP.s D()s MORJ\ôô~Es -PARTE 8: 'NFê>~MP.ÇçeS sosREos PÁ1s 2eARÁ 1"oo§s os MaRÃDôties t· · 

oe 

o 
r 
e 

r1 

8. 

Qual a ocupação de seu pai quando você tinha 15 

anos? 

. ÇQ<Jigó 

1 1 1 

9. 10. 11. 

Nesta ocupação era: Quando você tinha Sua mãe está viva? 

15 anos vivia com 

Empregado .......... 1 seu pai? Sim ........... 1 

Sim ... 1 

Não ... 2 

Conta própria ....... 2 

Empregador ......... 3 

Não remunerado . .4 

:::;:~ }·-~ 1') 

Não sabe ............. 5 

12. 

Sua mãe vive neste 

domicilio? 

Sim ... 1 

Não ... 2 (passe ao 14) 

13. 

Nº de ordem da 

mãe 

14. 

Sua mãe sabe(ia) ler e 

escrever? 

Sim ............ 1 

Não ............ 2 

Nãosabe ... 3 



sEç59ô2~ .. cARÃcreRls."J-1cAs Dos MORADóREs -PARTEB : INFôRMAçõEs soBRE ps PAts> PP.RÃ roqôs os Mê>~PQREs 

Nº 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

15. 16. 17. 18. 

Sua mãe freqüenta( ou) escola? Qual o nlvel de instrução Quando você tinha 15 anos Qual a ocupação de sua mãe quando você tinha 15 anos? 

Sim ............. 1 

Não ............. 2} (passe ao 17 e 
se menor de 15 

Não sabe .... 3 anos encerre a 
parte) 

de sua mãe? 

(ver códigos acima) 

(menor de 15 anos encerre 

a Parte) 

·códigc> 

1 

sua mãe trabalhava? 

Sim .......... 1 

Não .......... 2 } (passe 

Não sabe .. 3 ao 20) 

··Có<:IJQ<> 

1 1 1 

19. 

Nesta ocupação era: 

Empregada .......... 1 

Conta própria ....... 2 

Empregadora ....... 3 

Não remunerada . .4 

Nãosabe .............. 5 

20. 

Quando você tinha 1 5 

anos vivia com sua 

mãe? 

Sim ... 1 

Não ... 2 



de 

o 
r 
d 

m 

1. 

Qual o seu estado cMI? 

Solteiro (a) ............................. 1 

Desqultado(a)/separado(a) 

judicialmente ......................... 2 

Divorciado( a) ........................ 3 

Viúvo(a) ................................. 4 

Casado(a) .............................. 5 

2. 

Vive em companhia 

decõnjuge? 

Sim .. 1 

Não .. 2 (passe ao 5) 

3. 

Qual a natureza da 

união? 

CMI e religloso ........... 1 

SócMl.. ..................... 2 

Só religloso ................ 3 

União consensual... .. .4 

4. 5. 

Nº de ordem do(a) Nos últimos 12 meses esteve au-

esposo(a) ou com- sente do domicllio, sem dormir e 

panhelro(a) fazer refeições, por perlodo maior 

ou igual a um mês? 

Slm ... 1 

Não ... 2 (encerre a Parte) 

6. 

Qual o motivo da ausAncla? 

Trabalho .............................. 1 

Estudo ................................. 2 

Fériaa .................................. 3 

Reformatóriollntemato ........ 4 

Hospltalizado ...................... 5 

Outro .................................. 6 

7. 

Quantos meses esteve 

ausente? 



SEÇÃO 03 - MIGRAÇÃO - PARA TODOS OS MORADORES 

Atenção: Moradores que nasceram na Unidade da Federação em que estão residindo NÃO respondem aos quesitos 5-6, 7, 8 e 9, mesmo que já 

tenham morado em outras Unidades da Federação. 

Considere, também, como tendo nascido na área/no município a pessoa que: 

• residir na mesma área territorial em que nasceu, ainda que esta tenha mudado de nome ou se transformado ou incorporado a uma nova Unidade da 

Federação ou Município; 

• tenha nascido em maternidade, casa de parentes, etc. localizada fora da área ou do Município de residência, mas tenha voltado logo após o 

nascimento. 



Nº 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

1. 2. 3. 

Nasceu 

em área: 

Nasceu neste Até 15 anos de 

município? 

Urbana ... 1 Sim ... 1 

Rural ...... 2 Não ... 2 

Idade morou 

em érea: 

Urbana ...... 1 

Rural ......... 2 

Urbana e 

rural .......... 3 

4. 

Em que Unidade da Federação nasceu? 

R0 ... 11 MA ... 21 AL. ... 27 

AC ... 12 Pl.. .. 22 SE .... 28 

AM ... 13 CE ... 23 BA .... 29 

RR ... 14 RN ... 24 MG .... 31 

PA ... 15 PB ... 25 ES .... 32 

AP ... 16 PE ... 26 RJ ..... 33 

T0 ... 17 SP ..... 35 

Pais Estrangeiro ... 60 

(se nasceu na mesma UF da entrevista, 

encerre a Parte) 

PR. .. 41 

sc ... 42 

RS ... 43 

MS ... 50 

MT ... 51 

G0 ... 52 

DF ... 53 

5-6. 

Há quanto tempo mora nesta 

Unidade da Federação? 

7. 

Qual a última 

Unidade da Fe-

deração em 

que morou antes 

de vir para esta? 

(ver códigos 

no quesito 4) 

8. 

Antes de vir 

para esta Uni-

dade da Fede-

ração morava 

em érea: 

Urbana ... 1 

Rurat... ... 2 

9. 

Por que veio morar nesta 

Unidade da Federação? 

Conseguiu trabalho ......... 1 

Para procurar trabalho .... 2 

Para estudar ................... 3 

Para casar ...................... 4 

Acompanhar familia ........ 5 

Outro ............................... 6 



SEÇÃO 04 - EDUCAÇÃO 

PARTE A - FREQÜÊNCIA À ESCOLA - PARA TODOS OS MORADORES 

Quesitos 1, 2 e 3 - Lembre-se que estes 3 Quesitos deverão ser investigados de acordo com o idioma conhecido pelos moradores. 



de 

o 
r 
d 
e 
m 

1. 

Sabe ler jornal, 

revista, bilhete, etc.? 

Slm .... 1 

Não .... 2 (passe ao 3) 

2. 3. 

Sabe escrever Sabe fazer 

uma carta ou contas por 

bilhete? escrito? 

Slm .... 1 Slm .... 1 

Nlo .... 2 Não .... 2 

4. 5. 6. 

Freqüenta estabele- ·Com quem rica a criança ou o Por que nao freqüenta? 

cimento de ensino? adolescente? 

Sim .... 1 (passe ao 8) Mãe ........................................... 01 

Não .... 2 (se 15 anos ou Pai ............................................. 02 Trabalha................................. 1 

mais passe ao 6) Irmãos menores de 14 anos ..... 03 Por falta de vaga.................... 2 

Irmãos de 14 anos e mais ......... 04 Não existe estabeleci-

Avós ......................................... 05 mento perto de casa .............. 3 

Outros parentes ......................... 06 Concluiu a série desejada ...... 4 

Empregada doméstica .............. 07 Dificuldades financeiras ......... 5 

Mãe crechelra ............................ 08 Não tem Interesse.................. 6 

Outra pessoa ............................. 09 Outros ..................................... 7 

Sozinha ..................................... 10 

7. 

Já freqüentou estabe

lecimento de ensino? 

Slm .... 1 

Não .... 2 

(encerre a Parte) 

8. 

Qual a série 

que freqüenta? 



9. 10. 11. 

A que grau corresponde esta Sttrle ? Com quem fica quando nao está no O que faz quando nao est6 no 

estabelecimento de ensino? estabelecimento de ensino? 

Creche ............•....................... 01 Mãe ...........•................................ 01 

Nº Pré-escolar ............................. 02 Pai ............................................. 02 Trabalha ................................ 01 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

1• grau .................................... 03 

'Z' grau .................................... 04 

Supletivo 1° grau ..................... 05 

Supletivo 'Z' grau ..................... 06 

Pré-vestibular .......................... 07 

Superlor ................................... 08 

Mestrado ou doutorado ............ 09 

(se 15 anos ou mais passe ao 11) 

Irmãos menores de 14 anos ...... 03 Faz cursos ............................ 02 

Irmãos de 14 anos e mals ......... 04 Estuda .................................. 04 

Avós .......................................... 05 Brinca ................................... 08 

Outros parentes ........................ 06 Pratica esportes .................... 16 

Empregada doméstica .............. 07 Assiste televisão ................... 32 

Mãe crechelra ........................... 08 Outros ................................... 64 

Outra pessoa ............................ 09 

Sozlnha ..................................... 10 

12. 

o estabelecimento de ensino é: 

Particular ............... 1 (passe ao 16) 

Público Federal. .... 2] (Superior, 

Público Estadual. .. 3 Mestrado ou 

Público Municipal..4 Doutorado 

passe ao 16) 

1~ 1~ 

A escola oferece Com que freqüência a 

refeição gratuita refeição é oferecida 

todas as semanas? durante as aulas? 

Sim .... 1 

Não .... 2 (passe 

ao 16) 

Um dia por semana .. 1 

Dois ou três dias 

por semana .............. 2 

Quatro ou cinco 

dias por semana ...... 3 



Nº 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

15. 16. 

O estabelecimen- Com quem vai ao es

to oferece refeição tabelecimento de en

durante as férias? sino freqüentemente? 

Slm .... 1 

Não .... 2 

Pals .......................... 1 

lrmlos ...................... 2 

Avós ......................... 3 

Outros parentes ....... 4 

Empregada 

doméstlca ........•........ 5 

Amlgos .................•... 6 

Sozlnho .................... 7 

Outros ...................... 8 

17. 

O estabelecimento possui para uso do aluno: 

Livro para consulta........................... 01 

Te>do para consulta.......................... 02 

Vldeo................................................ 04 
TV ..................................................... 08 

Microcomputador.............................. 16 

Laboratório........................................ 32 

Outros equipamentos........................ 64 

Nenhum deles................................... oo 

18. 

O estabelecimento de 

ensino fornece gratui

tamente: 

Livro .................... 1 

Te>do ................... 2 

Ambos ................ 3 

Nenhum deles .... 4 

(se Superior ,Mestrado ou 

Doutorado passe ao 20) 

19. 

Dispõe de carteira 

Individual no esta

belecimento de en

sino que freqüenta? 

Slm .... 1 

Não .... 2 

20-21. 

Qual o tempo de permanência 

diária no estabelecimento de 

ensino? 

22. 

Que turno freqüenta? 

Manhã .................... 1 

Tarde .........•........... 2 

Nolte ...................... 3 

Vespertlno ............. 4 

Manhã e tarde ....... 5 

Outro ..................... 6 



de 

o 

d 
f: 

r·1 

23. 24. 25. 26. 27. 

Com que freqotncla 

executa tarefas 

escolares em casa? 

Nos últimos 30 dlaa Quantos dlaa? Qual o prlnclpal motivo da Recebe bolsa de 

deixou de assistir falta? estudo? 

algum dia de aula? 

Diariamente................ 1 Sim ..•. 1 

4 vezes por semana... 2 Não .... 2 (passe ao 27) 

2 a 3 vezes por 

semana ...................... 3 

De vez em quando..... 4 

Nunca ........................ 5 

Estava doente ...............•... 1 Sim .... 1 

Foi dispensado ................ 2 Não .... 2 (passe ao 30) 

Foi suspenso ................... 3 

Problemas famlliares ........ 4 

Não quis Ir à escola .......... 5 

A escola estava fechada .. 6 

Professor faltou ................ 7 

Professor em greve .......... a 
GTITTIBT?J Outros .............................. o 

28. 29. 

Qual o valor mensal da bolsa? Quem fornece a 

bolsa? 

Partlcular ....•....... 1 

Administração 

públlca ................ 2 

Escola ................. 3 

Empresas ........... 4 

Outros ................. 5 

30. 

Alguma pessoa 

não-moradora do 

domicílio contribuiu 

para financiar seus 

gastos com educação ? 

Slm ...... 1 

Não ...... 2 



31. 

FreqOenta aulas 

particulares? 

Nº Slm .... 1 

de Nao .... 2 (passe ao 33) 

o 
r 
d 
e 
m 

32. 

Quanto gastou com estas aulas 

nos últimos 30 dias? 

33. 

Que melo de transporte 

utiliza para Ir ao estabele-

cimento de ensino? 

Transporte coletivo ....... 1 

Transporte escolar ........ 2 

Transporte,Próprlo 

motorizado .................... 3 

Transporte próprio 

não motorizado .............. 4 

Outro ............................ 5 

34-35. 

Quanto tempo gasta 

para Ir ao estabeclmen-

to de ensino? 

36. 

Nos últimos 30 dias, quanto 

gastou com mensalidade 

escolar? 

37. 

Nos últimos 30 dias, quanto gas

tou com matricula? 



N' 

o 
r 
e 

m 

38. 39. 

Nos últimos 12 meses, quanto Nos últimos 30 dias, quanto gastou 

gastou com matricula? contribuindo com pintura, reparo ou 

reforma do estabelecimento de 

ensino? 

~. ~. 

Nos últimos 12 meses, quanto gastou Nos últimos 30 dias, quanto 

contribuindo com pintura, reparo ou gastou com uniforme escolar? 

reforma do estabelecimento de ensino? 

(se Superior, Mestrado ou Doutorado pa&&e 

ao43) 

42. 

Nos últimos 12 meses, 

quanto gastou com 

uniforme escolar? 

43. 

Nos últimos 30 dias, 

quanto gastou com 

transporte (tda/Volla) 

para o estabeleci

mento de ensino? 



seçf.Ó04-EQUÓAÇÃO)PARTEÁ:FREtjO~NclAÀEscól.J\- PAR)\tàôo~C>#MORApokt:S•· 

Nº 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

44. 

Nos últimos 12 meses, quanto 

gastou com transporte (ida/volta) 

para o estabelecimento de ensino? 

45. 46. 

Nos últimos 30 dias, quanto gastou Nos últimos 12 meses, quanto 

com livros e material didáticos? gastou com livros e material 

didáticos? 

· R$ 11 r · · 1 rtu RS 

47. 48. 

Nos últimos 30 dias, quanto gastou Nos últimos 12 meses, quanto gas-

com atividades extra-escolares? tou com atMdades extra-escolares? 



PARTE B - HISTÓRICO ESCOLAR - PARA QUEM FREQÜENTA OU JÁ FREQÜENTOU ESCOLA 

Note bem: A investigação deverá ser feita levando-se em conta a época em que o informante freqüentou, não podendo haver, em hipótese 

alguma, a conversão para a nomenclatura atual. Preencha conforma códigos abaixo: 

Creche .................................. 01 Médio 22- ciclo ou 2Q_ grau ......... 07 

Pré-escola ............................. 02 Supletivo 2Q_ grau ...................... 08 

Elementar ............... : ............. 03 Vestibular. ................................ 09 

Médio 1Q_ ciclo ou ginasial. .... 04 Superior .................................... 1 O 

1Q_ grau ................................. 05 Mestrado ou Doutorado ............. 11 

Supletivo 1Q_ grau ................. 06 



1-2. 

Última série 

conclulda com 

aprovação e 

Nº grau 

de 

o (ver códigos 
r 
d acima) 
e 
m 

3-4. 5-7. 

Creche PrlH!scolar 

8-10. 

Elementar ou Primérlo 

11-13. 

Médio 1 º ciclo ou Ginasial 

14-16. 

1 • Grau ou Supletivo 



Nº 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

17-19. 

Médio Z' ciclo, Z' Grau ou Supletivo 

20-22 

Pré-Vestibular Superior 

23-25 26-28 

Mestrado ou Doutorado 



Nº 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

1. 2. 3-6. 

Concluiu algum Em que ano Qual a duração do último curso que fez? 

curso profisslo- concluiu o 

nalizante? 

Sim ... 1 

Não ... 2 (passe 

ao 10) 

último curso 

que fez? 

4.Meses s; Semanas 6. Oiás 

11 1 I> LJ U 

7. 8. 

Onde fez o curso? Obteve diploma 

ou certificado 

Pós-graduação universitária ... 1 neste curso? 

Escola técnica-profissional. ... 2 

Escola das forças armadas... 3 Slm ..... 1 

Empresa ................................ 4 Nao ..... 2 

Curso por correspondência... 5 

Outros ................................... 6 

9. 10. 11. 

O responsável Faz atualmente O responsável pelo 

pelo custo algum curso pro- custo do curso é: 

do curso foi: fisslonalizante? 

Entrevlstado ..... 1 

Entrevistado ....... 1 Slm ..... 1 Empresa onde 

Empresa onde Não ..... 2(encerre trabalha ............ 2 

trabalha(va) ....... 2 a Parte) Outro ................ 3 

Outro ................. 3 Nãotem ........... .4 

Não teve custo . ..4 



SEÇÃO 05 - SAÚDE ·PARA TODOS OS MORADORES 

Esta seção investiga: 

- O estado de saúde de cada morador, segundo seu próprio ponto de vista, o impedimento de realização de atividades normais, devido a 

problemas de saúde, assim como procura de atendimento para tratamento; 

2 - Problemas gerais de saúde nos últimos 30 dias e providências tomadas; 

3 - Problemas crônicos de saúde e providências tomadas nos últimos 365 dias, e 

4 - Gastos com saúde nos últimos 30 dias. 

Quesito 29 - Considere em check-up os atendimentos para controle e prevenção. 

Quesitos 33 e 34 - Registre 00 em horas e minutos se não houve deslocamento. 



1. 2. 3. 4. 

Como avalia Pratica exer- Que tipo de exerclclo ou esporte Pratica exerci-

o seu estado ciclo flsico ou pratica? cio ou esporte 

de saúde? esporte? (registrar o mais freqüente) todas as se-

Nº manas? 

Excelente ....... 1 Sim ... 1 Futebol, võlei, basquete ............. 1 
de 

Corrida, caminhada, clclismo ... 2 Muitobom ...... 2 Não ... 2 ( passe Sim ... 1 
o Bom .............. 3 ao9) Ginástica, musculação, Não ... 2 (passe 
r 

hldroginástlca ............................ 3. · d Regular .......... 4 ao9) 

e Ruim .............. 5 Natação, pólo aquático, ........... .4 
m 

Não-avaliado .. 6 Judõ, caratê e outras lutas ........ 5 

Nãosabe ...•... 7 Outro ......................................... 6 

5. 6. 

Quantos dias na Qual o tempo de duraçao, 

semana? por dia? 

(incluir todos os exer- (incluir todos os exerclclos 

ciclos ou esportes ou esportes praticados) 

praticados) 

Menos de 30 minutos .. 1 

Um dia ................. 1 De 30 a 40 minutos ..... 2 

Dois dias ............. 2 Mais de 40 minutos ..... 3 
Três dias ............. 3 

Quatro dias ........ .4 

Cinco a sete dias.5 

7. 

Como avalia sua 

respiração quan-

do pratica exer-

ciclo ou esporte? 

Normal... ............ 1 

Pouco ofegante.2 

Ofegante ........... 3 

Muito ofegante . .4 

Não-avaliado ..... 5 

Nãosabe •......... 6 

8. 

Qual o principal moti

vo para praticar exer

clcio ou esporte? 

Lazer,diversao ......... 1 

Saúde,conselho 

médico ou 

fisioterapia ..•....••...... 2 

Estética ou beleza ... 3 

Outro ....................... 4 

9. 

Tem algum problema 

crõnico de saúde que 

exija acompanha

mento constante? 

Sim ... 1 

Não ... 2 (passe ao 22) 



Nº 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

10. 11. 

Qual a principal causa deste proble- Fazacom-

ma de saúde? panhamen-

mento mé-

Coração .......... 01 CAncer ............... 09 dico por con-

Hipertensão.. 02 ósseolmuscular/ ta deste pro-

Diabetes ........ 03 artlcular .............. 10 blema? 

Respiratória.. 04 Neuro-

Digestiva ........ 05 psiquiátrica ......... 11 Slm ... 1 

Ginecológica .. 06 Hipercolestero- Não ... 2 (pas-

Próstata ......... 07 lemia ................. 12 ae ao 22) 

Alergia ........... 08 Outras.............. 13 

12. 

É atendida 

sempre pe-

lo mesmo 

profissional? 

Sim .... 1 

Nao .... 2 

13. 14. 15-16. 

Onde faz o acompanhamento? Paga con- Em que mês e ano 

suita quan- fez consulta pela úl-

Hospital público ................... 1 do faz a- tima vez em funçao 

Posto ou centro de saúde .... 2 campanha- deste problema 

Hospital particular ................ 3 mento de saúde? 

Hospital particular médico? 
conveniado .......................... 4 

Clinica particular Sim ... 1 

conveniada .......................... 5 Nao ... 2 
Clinica ou consultório 

particular ............................. 6 

No próprio domicllio ............ 7 

Outro ................................... 8 

17. 18. 

Em média, Faz exames 

quantas con- periódicos 

suitas faz por decorrentes 

ano em fun- deste pro-

çao deste blema de 

problema de saúde? 

saúde? 

Sim ... 1 

Não ... 2 (passe 

11022) 

19-20. 21. 

Em que mês e ano fez Em média, 

exames pela última vez quantos 

em função deste proble- exames faz 

ma de saúde? por ano 

em funçao 

deste 

problema 

de saúde? 



22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 

Teve algum Qual o problema de saúde Deixou de realizar ai- Que tipo de atividade deixou de Por quantos Procurou atendi- Procurou aten- Por que motivo procurou 

problema de que teve nos últimos 30 dias? guma de suas ativida- realizar? dias deixou mento de saOde dimento para atendimento? 

saúde nos des normais por con- de realizar para tratamento tratamento de 

N• últimos Grlpe/resfriadolpneumonla ... 1 ta deste problema de Trabalhar ...................................... 01 estas ativi- deste problema? saúde ou por Acidente ou Obtençaode 

de 
30 dias? lnfecção ....•.......................... 2 saúde nos últimos 30 Ir à escola ..................................... 02 dades? qualquer outro les4o .......•...... 01 atestado ......... 05 

Acklentellesao ..................... 3 dias? Praticar esportes ou exerciclos Sim ... 1 (passe ao 30) motivo nos úl- Problema odon- Tratamento de 
o 
r 

Slm ... 1 Problema digestivo ............ ..4 fisicos ........................................... 04 Não .. 2 (passe ao 37) tlmos 30 dias? tológlco .......... 02 reabllltaçto ..... 06 

d Não ... 2 (passe Dor ...................................... 5 Slm ... 1 Brlncar .......................................... 08 Chek-up ........ 03 Pré-natal ........ 07 
e ao 28) 
m 

lnfarto .................................. 6 Não ... 2 (passe ao 28) Cuidar dos afazeres domésticos .. 16 Slm ..... 1 Parto ............. 04 Vacinaçao ...... 08 

Problema odontológlco ........ 7 Outra ............................................ 32 Não ..... 2(passe Outro ............. 09 

Outros ................................. 8 ao37) 



Nº 

de 

o 
r 
d 

m 

30. 

Quem o atendeu? 

Médlco ..•.......... 1 

Dentlsta ........... 2 

Enfermelro ....... 3 

Farmacêutlco . .4 

Curandeiro ...•.. 5 

Outro ............... 6 

31. 32. 

Onde ocorreu o atendimento? Pagou 

poreste 

Hospital públlco ..••..................... 1 atendi-

Posto ou centro de aaúde .......... 2 mento? 

No próprio domlcllio ........•.•........ 3 

Hospital partlcular .....••............... 4 Slm ... 1 

Hospital particular convenlado ... 5 Não .. 2 

Clinica particular convenlada ..... 6 

Não foi aten- Clinica ou consultório particular .. 7 

dido ............•... 7 (pas- Farmácla ..............................•.... 8 

se ao 38) Outro ..•...................................... O 

33-34. 35-36. 

Quanto tempo gastou Quanto tempo esperou 

para chegar ao local de - para ser atendido? 

atendimento? 

(se não se deslocou 

registre O em horas 

e minutos) 

(se não esperou 

registre O em horas 

e minutos) 

(passe ao 38) 

36~ Minut<>S 

1 1 

37. 38. 

Por que motivo não procurou atendimento? Possui algum 

convênio ou 

Não houve necessidade ...... 1 

Local de atendimento 

distante de casa ................. 2 

Dificuldade de transporte ..... 3 

Falta de dinheiro para 

transporte ou atendimenlo . ..4 

Não teve tempo para pro- · 

curar atendimento ............... 5 

O atendimento é muito seguro-saú-

demorado ................................. 6 de fora da 

O estabelecimento não 

possula horário disponlvel 

para o atendimento .•............... 7 

previdência 

oficial? 

O estabelecimento não Slm ..... 1 

possula especialista ................ 8 Não ..... 2 

Outro •...............•.................•.•... 0 



J sEçÃo 05. sAúoe ~PARA rooos os fv1()Rf.ÔoRes 

d 
e 

o 
r 
d 
e 
m 

39. 

Nos últimos 30 dias 

teve alguma despe-

sa com consulta 

médica ou trata-

mento? 

Sim ... 1 

Não ... 2 (passe ao 41) 

40. 41. 

Quanto gastou em todas Nos últimos 30 

as consultas que fez nos dias teve algu-

últimos 30 dias? ma despesa 

com internação 

hospitalar? 

Sim ... 1 

Não ... 2 (passe 

ao43) 

42. 43. 

Quanto gastou com todas Nos últimos 30 dias 

as internações que fez nos teve alguma despesa 

últimos 30 dias? com exames de labo-

ratório, raios x, etc.? 

Sim ... 1 

Não ... 2 (passe ao 45) 

44. 

Quanto gastou com todos 

os exames que fez nos 

últimos 30 dias? 

R$ I 1 1 IJ.W 

45. 46. 

Nos últimos 30 dias Quanto gastou na compra 

teve alguma despe- de remédios? 

sa com a compra 

de remédios? 

Sim ... 1 

Não ... 2 (encerre a 

Parte) 



SEÇÃO 06 -ATIVIDADE ECONÔMICA 

Nesta Seção é investigada a atividade econômica de todos os moradores com 5 anos ou mais de idade. 

PARTE A - PARA TODOS OS MORADORES DE 5 ANOS E MAIS DE IDADE 

Nesta parte buscam-se informações sobre o 1 º- trabalho e sobre desemprego, no momento. 

PARTE B - TRABALHO PRINCIPAL NOS ÚLTIMOS 7 DIAS 

Esta Parte investiga o trabalho principal de cada morador que, nos 7 dias anteriores à entrevista, estava trabalhando. 

No caso de existência de mais de um trabalho caberá ao ENTREVISTADO definir qual é o principal. 

PARTE C - TRABALHO SECUNDÁRIO NOS ÚLTIMOS 7 DIAS 

Responderá a esta Parte o morador que, trabalhando nos 7 dias anteriores à entrevista, informou ter um outro trabalho no mesmo período. o 

qual ele considera secundário em relação ao citado anteriormente. 

PARTE D - TRABALHO PRINCIPAL NOS ÚLTIMOS 365 DIAS 

Esta Parte investiga o trabalho do morador que, tendo ou não trabalhado nos últimos 7 dias, trabalhou nos últimos 365 dias. 



Nº 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

1. 2. 3. 

Já trabalhou alguma Com que Idade Qual foi a sua primeira ocupação? 

vez? começou a 

trabalhar? 

Sim ... 1 

Nao ... 2(passeao11) 

4. 

Nesta ocupação era: 

Empregado ......... 1 

Trabalhador não 

remunerado ......... 2 

Conta própria ...... 3 

Empregador ......... 4 

5. 6. 

Trabalhou durante os Embora não tenha 

últimos 7 dias? trabalhado nos 

últimos 7 dias tinha 

Slm ... 1(passeao11) algum trabalho? 

Não ... 2 

Slm ... 1 

Não ... 2 (passe ao 8) 

7. 

Por que não trabalhou 

nos últimos 7 dias? 

Doença ................ 1 

Férias .................. 2 

Greve .................. 3 

Outro ................... 4 

(passe ao 11) 



Nº 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

t. 2. 

Este é o seu Qual fol a sua ocupação nos últimos 7 dias? 

1 • trabalho? 

Sim ... t 

Não ... 2 

3. 

Qual a atividade principal da empresa, Insti

tuição ou firma em que trabalhou nos últimos 

7 dias? 

.:.Código/ 

1 1 

4. 

Qual a sua posição na 

ocupação? 

Empregado .. Jt 
Trabalhador 

(passe 
não remu- 80 27) 

nerado ........... 2 

Conta pró-

pria ................ 3 

Empregador ... .4 

5. 6. 7. 8. 

Possui licença, Trocaria o tra- ~ contribuinte ~ contribuin-

registro ou au- balhoatual de instituto te de algum 

torlzação legal por um de previdên- fundo de 

para exercer emprego ela neste pensAo? 

este trabalho? com carteira trabalho? 

assinada? Sim .... 1 

Slm ... 1 Slm .... t Não .... 2 

Não ... 2 Slm .... 1 Não .... 2 

Nao .... 2 



Nº 

o 
r 
d 
e 
m 

8. 

Trabalhou durante os 

últimos 12 meses? 

Sim ... 1 

Não ... 2 

9-10. 

Em que mês e ano trabalhou 

pela última vez ? 

11. 12. 

Durante os últimos 30 dias dedicou-se Quantas horas por semana? 

a algum trabalho comunitário ou assis-

tencial não remunerado ? 

Sim ... 1 

Não ... 2 (passe ao 13) 

13 

Durante os últimos 7 dias 

dedicou-se aos afazeres 

domésticos ? 

Sim ... 1 

Não ... 2 (encerre a Parte) 

14. 

Quantas horas por dia? 



20-21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 

Quanto tempo demora Nos últimos Qual foi o valor? Nos últimos 12 Qual foi o valor? Além deste Este trabalho é Neste trabalho é: Este trabalho 

para chegar ao trabalho? 30diasteve meses teve ren- trabalho, teve no setor: é na área: 

rendimento dimento liquido algum outro Militar ...................... 1 

Nº (somente trajeto de ida) liquldo na na sua empresa, nos últimos 7 Públlco .. 1 Estatutário (RJU) .... 2 Federal ..... 1 

de 
sua empre- firma ou negócio? dias? Privado .. 2 (passe CLT ........................ 3 Estadual ... 2 

sa, firma ou ao30) Empregado sem Municipal .. 3 
o negócio? 
r 

Sim ... 1 Sim ... 1 v!nculo .................... 4 

d Não ... 2 (passe Não ... 2 (passe ao 32) 

e Sim .. 1 
m 

ao 26) (encerre a 

Não .. 2(passe Parte). 

ao 24) 

20. Horas 21, Minutos 

LJ l 1 L 



J 

i Tem carteira Trocaria o Seu chefe, Neste trabalho tem: 
J 

1 assinada? trabalho patrao, ge-

1 Sim ... 1 (paaee 

atual por renteoudi-

N• um trabalho retoré seu 

F6riaa remW'\4Qdaa .. 1 

Licença n1'dlca 

de 
j ao32) com cartelni parente? 

INão ... 2 assinada? 
o Sim ... 1 1 

r 1 

d \ Sim ... 1 Nlo ... 2 

remunerada .............. 2 

Ambas .•..............•..... 3 

Nenhuma .................. 4 

e Nlo ... 2 
m 

34. 35. 

Neste trabalho É contri-

contribui para buintede 

previdência: algum 

fundo de 

Federal... ........ 1 pensão? 

Estadual ......... 2 

Municipal. ....... 3 Slm .... 1 

Não contribul . .4 Nlo .... 2 

Este sindicato é de: Quantas pessoas 

trabalham na 

É associado 

a algum sin

dicato? Empregados urbanos .... 1 empresa? 

Trabalhadores rurais ..... 2 

Slm ... 1 Trabalhadores Trabalha IOZlnho .. 1 

Nlo ... 2 (passe autõnomos ................... 3 2a5 ................. 2 

ao 38) Trabalhadores avulsos . .4 6a10 ............... 3 

ProflSSionals liberals ..... 5 11a20 ............... 4 

Outros sindicatos .......... 6 21a50 ............... 5 

51a100 ............. 6 

101a200 ............. 7 

201 e mala ........... 8 

Quantas horas Nos últimos 12 

por semana to- meses, quantos 

ram dedicadas, meses trabalhou 

exclusivamente, neste emprego/ 

a este trabalho? ocupação? 



Nº 

de 

o 
( 

d 
e 
m 

41. 42-44. 45. 46. 

Este trabalho Há quanto tempo trabalha neste emprego/ Onde exerce o trabalho atual? Que meio de transporte 

utiliza para Ir ao trabalho? só se realiza ocupação? 

em determi

nada época 

do ano? 

Sim .... 1 

Não .... 2 

Loja, escritório, galpão, fábrica, 

estabelecimento, etc .................. 1 A pé ................. 1 

Local f1><0 em via pública ............ 2 Carro ou 

No próprio domlclllo ................... 3 motocicleta 

Em outros domicllios ................ .4 partlcular ......... 2 

Via públiqa, sem local fD<o ......... 5 Transporte 

Transpôrte de pessoa ou carga.6 coletlvo ............ 3 

Fazenda, sitio, chácara, etc ....... 7 Outros ............ .4 

Outros ........................................ 8 Não se 

desloca ........... 5 (passe 

ao49) 

47-48. 49. 50. 

Quanto tempo demora Em que mês re- Qual a forma 

para chegar ao trabalho? cebeu o último de pagamento? 

pagamento? 

(somente trajeto de Ida) Diárlo ............. 1 

Semanal... ..•.. 2 

Qulnzenal... ... 3 

(se não remune-
Mensal. ......... 4 

rado, registre 98 Outra ............. 5 

e eooerre a Parte) 



Nº 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

~. ~ ~ M 

Quanto recebeu de salário Quanto recebeu de salário No último paga- Qual o valor deste rendi-

bruto no último pagamento? lfquido no último pagamento? mento recebeu mento7 

junto com o sa-

lário algum ren-

dimento extra 

como: 13° salá-

rio, gratificação 

de férias etc.7 

Slm ... 1 

Não ... 2 (passe 

55. 56. 

Quantos sa- Rece be 

lários rece- férias? 

be por ano? 

Sim ... 1 

Não ... 2 

57. 58. 59. 

Recebeuva- Qual o valor deste beneficio? Recebeu vale 

le transpor- alimentação/ 

te ou trans- refeição ou 

porte grátis cesta básica 

nos últimos nos últimos 

30dias7 30 dias? 

Sim .. 1 Sim ... 1 

Não .. 2 (passe Não ... 2 (passe 

ao59) ao61) 



60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 

Qual o valor deste beneficio? Recebeu mo- Qual o valor deste beneficio? Recebeu roupa Qual o valor deste beneficio? Recebeu outro Qual o valor deste beneficio? Além desse 

radia ou auxl- ou uniforme tipo de benefl- trabalho, teve 

lio moradia nos últimos cio ou bens sub- algum outro 

Nº nos últimos 12 meses? vencionados nos nos últimos 

de 
30dias? últimos 30 dias? 7dias? 

Sim .. 1 
o Sim ... 1 Nao .. 2 (passe Sim .... 1 Slm .... 1 
r 
d Nao ... 2 (passe ao65) Não .... 2 (passe Nao .... 2 
e ao63) ao67) 
m 



Nº 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

1. 

Qual foi a sua ocupação nos últimos 7 dias? 

2. 3. 

Qual a atividade principal da empresa, instituição ou firma Qual a sua posição na 

em que trabalhou nos últimos 7 dias? ocupaçao? 

Empregado ........ 1} 
Trabalhador não (passe 

ao5) 
remunerado ........ 2 

Conta própria .... 3 

Empregador ....... 4 

4. 5. 6. 

Possui licença, Este trabalho Neste trabalho é: 

registro ou é no setor: 

autortzaçao legal Militar ...•................ 1 

para exercer este Público ... 1· Estatutário (RJU) .. 2 

trabalho? Privado ... 2(passe CLT ....................... 3 

ao 7) Empregado 

Sim ... 1 sem vlnculo ........... 4 

Não ... 2 (pa&&eao 8) 

(passe 110 8) 



Nº 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

7. 8. 

Tem carteira Quantas horas 

assinada? por semana 

foram dedicadas 

Sim ... 1 

Não ... 2 

exclusivamente, 

a este trabalho? 

9. 

Nos últimos 12 

meses, quantos 

meses trabalhou 

neste emprego/ 

ocupação? 

10. 

Este trabalho 

só se realiza 

em determl-

nada época 

do ano? 

Sim .... 1 

Nao .... 2 

11. 

Quanto recebeu de rendimento 

bruto nos últimos 30 dias? 

(inclusive beneficio) 

12. 

Quanto recebeu de rendimento 

liquido nos últimos 30 dias? 

13. 

Além deste trabalho, 

teve algum outro nos 

últimos 7 dias? 

Sim ... 1 

Não ... 2 (encerre a Parte) 

14. 

Quanto recebeu em todos os 

outros trabalhos secundários? 



1. 2. 3. 4. 5. 

Nos últimos 12 Qual foi a sua ocupaçlo nos últimos 12 Qual a atividade principal da empresa, Qual a sua posiçAo na possufa licen-

meses exerceu meses? institulçao ou firma em que trabalhou ocupação? ça,registro ou 

trabalho diferente nos últimos 12 meses? autorlzaçlo 

legal para 

exercer este 

trabalho? 

Nº do(a) exercidos(•) 

d'? nos últimos 7 ~:=·~·1 Ú'BSS8 

remunerado ........ :.[ ao 19) dias? 

Conta própria .... 3 o 
r 
e 
e 
m 

Sim ... 1 Empregador ....... 4 Sim ... 1 

Nao ... 2 (encerre Nao ... 2 

a Parte) 

6. 

Era contri-

buinte de 

instituto de 

previdência 

neste 

trabalho? 

Sim .... 1 

Nao .... 2 

7. 

çiuantas pessoas trabalhavam na 
empresa, firma ou negócio1 

Trabalha aozinho ... 1 21 a 50 ............ 5 

2a5 .................. 2 ' 51·a 100 .......... 6 

6. 10 ................ 3 101 • 200 .......... 7 

11 • 20 ................ 4 201 e mais ........ 8 



8. 9. 10. 11-13. 

Quantas horas por se- Nos últimos 12 Este trabalho só Há quanto tempo trabalhava nesta 

mana foram dedicadas, 

exclusivamente, a 

meses, quantos se realizava em empresa, firma ou negócio? 

meses trabalhou determinada 

Nº este trabalho? nesta empresa, época do ano? 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

firma ou negócio? 

Sim .... 1 

Não .... 2 

14. 

Onde exercia este trabalho? 

Loja, escritório, galpão, fábrica, 

estabelecimento, etc .................... 1 

Local fD<o em via pública .............. 2 

No próprio domiclllo ..................... 3 

Em outros domlcllios ................... 4 

Via pública, sem local fD<o ........... 5 

Transporte de pessoa ou carga .. 6 

Fazenda, sitio, chácara, etc ........ 7 

Outros ......................................... 8 

15. 

Nos últimos 30 

dias teve rendi

mento liquido 

na sua empresa, 

firma ou negócio? 

Sim ... 1 

Não ... 2 (passe 

ao 17) 

16. 

Qual foi o valor? 



17. 18. 

Nos últimos 12 meses Qual foi o valor? 

teve rendimento liqui-

do na sua empresa, 

Nº firma ou negócio? 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

Sim ... 1 

Não ... 2 (encerre a Parte) (encerre a Parte) 

19. 

Este trabalho era no 

setor: 

Público ... 1 

Privado ... 2(passe ao 22) 

20. 

Neste trabalho era: 

Milltar ..................... 1 

Estatutário (RJU) ... 2 

CLT ....................... 3 

Empregado sem 

vlnculo ................... 4 

21. 22. 

Este trabalho era Tinha carteira 

na área: assinada? 

Federal... ... 1 Slm ... 1 

Estadual....2 Não ... 2 

Municlpal ... 3 

(passe ao 23) 

23. 

Seu chefe, patrão, 

gerente ou diretor 

era seu parente? 

Slm ... 1 

Não ... 2 

24. 

Neste trabalho tinha: 

Férias remuneradas .. 1 

Licença médica 

remunerada ............... 2 

Ambas ....................... 3 

Nenhum ..................... 4 



Nº 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

25. 

Neste trabalho 

contribuia para 

previdência: 

Federal ................. 1 

Estadual. .............. 2 

Municipal .............. 3 

Não contribuia ...... 4 

26. 

Quantas pessoas trabalhavam na 

empresa, firma ou negócio? 

Trabalha sozlnho ••. 1 21a50 .......... 5 

2a 5 ................. 2 51a100 ........ 6 

6 a 10 ................ 3 101a200 ........ 7 

11a20 ................ 4 201 emais ...... 8 

27. 28. 29. 30-32. 

Quantas horas por semana Nos últimos 12 Este trabalho só Há quanto tempo trabalhava neste trabalho? 

foram dedicadas, exclusl- meses, quantos se realizava em 

vamente, a este trabalho? meses trabalhou determinada 

neste trabalho? época do ano? 

Sim .... 1 

Não .... 2 



33. 

Onde exercia este trabalho? 

Loja, escritório, galpão, fábrica, 

Nº estabelecimento, etc ................... 1 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

Local fD<o em via pública ............. 2 

No próprio domicilio ................... 3 

Em outros domlcflios .................. 4 

Via pública, sem local f1Xo .......... 5 

Transporte de pessoa ou carga .. 6 

Fazenda, sitio, chácara, etc ........ 7 

Outros ........................................ 8 

34. 35. 

Em que mês rece- Qual a forma de 

beu o último paga- pagamento? 

mento? 

(ae não remunerado, 

registre 98 e encerre 

a Parte) 

Diário ............... 1 

Semanal... ....... 2 

Qulnzenal ........ 3 

Mensal... ....... ..4 

Outra ............... 5 

36. 37. 

Quanto recebeu de salário bruto no Quanto recebeu de salário llquldo no 

último pagamento? último pagamento? 

38. 

No último pagamento recebeu junto 

com o salário algum rendimento 

extra como: 13°salário, gratificação 

de férias etc.? 

Slm ... 1 

Não ... 2 (passe ao 40) 



de 

o 
r 
d 
e 
m 

39. 

Qual o valor deste rendimento? 

40. 41. 

Quantos salários Recebia férias? 

recebia por ano? 

Slm ... 1 

Não ... 2 

42. 

Recebia vale trans

porte ou transporte 

grátis? 

Slm ... 1 

Não ... 2 (passe ao 44) 

43. 

Qual o valor deste beneficio? 

44. 45. 

Recebia vale allmen- Qual o valor deste beneficio? 

taçaolrefeiçlo grátis 

ou cesta bésica? 

Sim ... 1 

Não ... 2 (passe ao 46) 



Nº 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

48. 

Recebia moradia 

ou auxilio moradia? 

Slm ... 1 

Não ..• 2 (passe ao 48) 

47. 

Qual o valor deste beneficio? 

48. 

Recebia roupa ou 

uniforme? 

Sim .... 1 

Não ..•. 2 (passe ao 50) 

49. 

Qual o valor deste beneficio? 

50. 51. 

Recebia outro tipo de beneficio Qual o valor deste beneficio? 

ou bens subvencionados? 

Slm .... 1 

NAo .... 2 (encerre a Parte) 



de 

o 
r 
d 
e 
m 

1. 2. 

Procurou trabalho E nos últimos 

nos últimos 30 dias? 12 meses? 

Sim ... 1 (paueao3) Sim ... 1 

Nao ... 2 Nlo ... 2 (passe 

3. 

Por que motivo? 

Para substituir o atual... ....... 1 

Para ter um trabalho 

complementar ao atual.. ....... 2 

ao 6) Por não estar trabalhando 

no momento ...................... , .. 3 

Outro .................................... 4 

4. 

Durante quantas 

semanas procurou 

trabalho nos últimos 

12meses? 

5. 

Que providências tomou para conseguir trabalho? 

Consultou empregadores ........... 1 Consultou parente, amigo 
Fez concurso ............................. 2 ou colega .............................. 6 
Inscreveu-se em concurso ......... 3 Tornou medida para 
Consultou agência Iniciar negóclo ....................... 7 
ou sindicato ............................... 4 Outra .................................... 8 
Colocou ou respondeu 

anúncio ...................................... 5 

(passe ao7) 



Nº 

de 

o 

d 
e 
m 

6. 

Por que não procurou trabalho? 

J4 est4 empregado ...................... 01 Está doente ........................ 07 

Espera resposta do 
empregador ........................ 08 

Estudante .................................... 02 

Afazeres domésticos ................... 03 

Pensionista/aposentado .............. 04 
Não encontra trabalho ........ 09 

Vive de renda .............................. 05 

lnv41ido ..................•..................... 06 Outro ................................. 10 

(encerre a Parte) 

7. 

Procurou 

trabalho como: 

Empregado ...... 1 

8. 9. 10. 11. 

Procurou Procurou trabalho Conseguiu o Qual o menor valor mensal que 

trabalho no em atividade: trabalho pro- aceitaria receber para trabalhar? 

setor: curado? 

Agrlcola .......... 1 

Conta-própria ... 2 Privado .... 1 Não agrlcola ... 2 Slm ... 1 

Ambos ............. 3 Público .... 2 Ambas ............ 3 Nao ... 2 

Ambos ..... 3 



SEÇÃO 07 - FECUNDIDADE 

Esta Seção se aplica a todas as mulheres que moram no domicílio com idade entre 12 e 49 anos. 

PARTE A - FECUNDIDADE E CONCEPÇÃO - PARA TODAS AS MULHERES DE 12 A 49 ANOS DE IDADE 

Investigam-se nesta Parte a fertilidade, o controle da natalidade e a incidência de abortos. 

Quesitos 1 O a 12 - Se a entrevistada não souber a data do nascimento da criança e não possuir um documento, peça-lhe que presuma a idade. 

Caso ela não consiga, caberá a você ENTREVISTADOR fazer a estimativa. 

Preencha da seguinte forma quando a idade for presumida ou estimada: 

o li~ ~º~11~~º~ 

1 º li.____ ~º__,I I.___º____.__º__, 

para filhos com idade presumida de 1 O anos 

para filhos com idade presumida de menos de 1 ano 



Nº 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

1. 2. 

Esteve grávida Quantas 

alguma vez:? vezes? 

Sim .... 1 

Não .... 2 (passe 

ao20) 

3. 4-6. 

Teve filho Quantos filhos nascidos vivos teve? 

nascido vivo? 

Sim ... 1 

Não ... 2 (passe 

ao 16) 

'4. Total 

1 1 

7-9. 

Dos filhos que teve quantos estão vivos? 

7. Total 9. Mulheres 

[ 1 [ 1 1 

10-12. 

Qual a data de nascimento do último filho nas

cido vivo? 

10. Ola 12. Ano 

1 1 1 



1SEÇÃO07- FECUNDIDADE· PARTEA: FECUNDIDADE E CONCEPÇÃO " PARA AS MULHERES .DE 12A49 ANÓS OE IDA.~E 

13. 

Teve algum 

filho nascido 

vivo nos últimos 

Nº 5 anos? 

de 

o Sim ... 1 
r 
d Não ... 2 (passe 
e ao 15) 
m 

14. 15. 

Quantos filhos nas- Qual a sua Idade 

cidos vivos teve quando teve seu 

nos últimos 5 anos? primeiro filho nas

cido vivo? 

16. 17. 

Teve filho nascido Quantos filhos nasci-

morto? dos mortos teve ? 

Sim ..... 1 

Não ..... 2 (passe 

ao 18) 

18. 

Teve alguma gravidez 

Interrompida com 

menos de 7 meses 

de gestação? 

Sim .... 1 

Não .... 2 (passe ao 20) 

19. 

Quantas gravidezes 

Interrompidas teve 

com menos de 7 

20. 

Utiliza algum método para evitar filhos? 

meses de gestaçlo? Slm ........................ 1 

Não, porque 

está grávida .......... 2 (encerre a Parte) 

Não, por outros 

motivos .................. 3 (passe ao 23) 



1 SEÇÃO 07 ·FECUNDIDADE .. PARTE A: FECUNDIDADE E CONCEPÇÃO ... PARA,AS MUL~ERES DEJ2 A 49 AN()SpE .. l~~DE 
21. 22. 23. 

Que método utiliza com mais freqüência para evitar filhos? Onde conseguiu/comprou Por que motivo não está utilizando algum método para evitar filhos? 

o anticoncepcional? 

Esterilização feminina ............... 01 (passe ao 24) Condon (camisinha, Foi esterilizada ............... 01 Não tem companheiro ............... 06 

Nº preservativo) ...................... 07 Farmácia ....................... 1 Tirou o útero, trompas Não consegue engravidar .......... 07 

de 
Pllula ........................................ 02 

1 ..... -· "'""""" :} 

Posto ou centro ou ovário ........................ 02 Questões religiosas ................... 08 
DIU .......................................... 03 Coito interrompido ............. 09 (passe ao 24) de saúde ....................... 2 Quer engravidar ............. 03 Razões de saúde ....................... 09 

o Injeções anticoncepcionais ...... 04 Hospital público ............. 3 Está amamentando ou Companheiro vasectomisado ..... 1 O r Outros métodos ................ 10 

d Diafragma ................................ 05 HospitaVcllnica ou pós-parto ....................... 04 Abstinência ................................ 11 
e Espuma, geléia ou Esterilização masculina ..... 11 m (encerre a Parte) consultório particular ..... 4 Está na menopausa ....... 05 Outro ......................................... 12 

óvulos vaginais ........................ 06 Outros ........................... 5 

(se código diferente de 01 encerre a Parte) 
.. 

·• <•/• (passe ao 24) '<C :> . 

l 1 1 . ·.: . 1 1 .·: 

·. 

. . '/ . 

·. 

.· ~ 

·. 1. . 

.• .· . •/ 

··•. 
••• 

.:· .· .. . : . .. . .. .... >""' .. . .. .. ... 
1> 

. ................ .. \// . .. .... .. .... 

·. ·.· ... :• · .. / .... .. 



SEÇÃO 07 - FECUNDIDADE - PARTE A: FECUNDIDADE E.CONCEPÇÃO .. PARA AS MULHERES DE 12 A 49 ANOS DE IDADE 

Nº 

de 

o 
r 
d 
e 
m 

24. 

Quem recomendou? 

Médico .......................... 1 

Enfermeiro .................... 2 

Farmacêutico ................ 3 

Curandeiro .................... 4 

Pessoa da famflia .......... 5 

Iniciativa própria ............ 6 

Outro ............................ 7 

(se código diferente de 01 no 

quesito 21 encerre a Parte) 

25. 26. 27. 28. 

Qual a sua idade quando Por que motivo fez a cirurgia Pagou pela cirurgia Onde fez a cirurgia de esterilização? 

fez a cirurgia de esterilização? de esterilização? de esterilização? 

Já fez muitas cesarianas ...... 1 Sim .... 1 Hospital público ....................... 1 

Razões de saúde .................. 2 Não .... 2 Hospital particular 

Questão financeira ............... 3 conveniado com SUS ............... 2 

Questão de idade ................. 4 Hospital particular 

Já tem o número de filhos sem convênio com sus ........... 3 

que deseja ............................ 5 Clinica particular.. .................... 4 

Outros .................................. 6 Outro ....................................... 5 



SEÇÃO 07 - FECUNDIDADE - PARTE B: HISTÓRIA DA UNIÃO -
PARA AS MULHERES DE 12 A 49 ANOS DE IDADE QUE VIVEM EM COMPANHIA DO CÔNJUGE 

1-2. 3. 4. 5-6. 

Em que mês e ano iniciou a união atual? Qual a idade de A união atual Em que mês e ano iniciou a primeira união? 

seu cônjuge é a primeira? 

quando iniciou 

Nº a união atual? Sim ..... 1 (encerre 

de 
a Parte) 

Não ..... 2 
o 
r 
d 
e 
m 

1. Mês 2. Ano 5.Mês 

1 

1 s.jno 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

; 

; 

; 
; 

~ 

. 



SEÇÃO 07 - FECUNDIDADE 

PARTE B - HISTÓRIA DAS UNIÕES - PARA TODAS AS MULHERES DE 12 A 49 ANOS DE IDADE QUE VIVEM EM COMPANHIA DO CÕNJUGE 

O objetivo desta Parte é obterem-se dados cronológicos sobre a atual união conjugal. 

PARTE C - HISTÓRIA DE NASCIMENTOS - PARA AS MULHERES DE 12 A 49 ANOS DE IDADE QUE TIVERAM FILHO NASCIDO VIVO NOS 

ÚLTIMOS 5 ANOS 

Procura-se nesta Parte obterem-se dados sobre a história da saúde de cada criança, nascida viva nos últimos 5 anos, filhos de cada moradora 

entrevistada na Seção 02 Parte A. 

Quesito 1 - Para este registro considere o número que o filho ocupa na ordem de nascimento, não excluindo da ordenação aqueles que tenham 

falecido. 

Quesitos 5-7 e 12-14 - Se a entrevistada não souber a data do falecimento e/ou nascimento da criança e não possuir um documento, peça-lhe que 

presuma a idade. Caso não consiga, caberá a você ENTREVISTADOR fazer a estimativa. 

Preencha da seguinte forma quando a idade for presumida ou estimada: 

º 1 ~I ~º~I ~I º~4~ para filhos com idade presumida de 4 anos ou filhos falecidos aos 4 anos 

1º11 ºl~Iº~º~ para filhos com idade presumida de menos de 1 ano ou falecido com menos de 1 ano 



ÉçAo 01 - FECUNDIDADE - PARTE e: HISTÓRIA DE NASÇIMENTOS -PARA.ASMULHER~S auE TIVERAM FILHO NAsc100 vt\lo Nos ÚLTIMOS s ANOS 

1. 2. 3. 4. 5-7. 8. 9. 10. 11. 
N' Nº do filho por or- Este filho está vivo? Este filho mora no Nº de ordem des- Data de falecimento Houve registro O parto foi: Sexo Tem registro de 

de dem de nascimento domicilio? te filho na Seção de óbito? nascimento? 

o 02, Parte A 

r Normal ......... 1 Homem ... 1 Sim ........... 1 
d Sim ............. 1 Sim ... 1 
e 

Sim ... 1 Cesareano ... 2 Mulher .... 2 Não ........... 2 

rr Não ............. 2 (passe Não ... 2 (passe ao 9) Não ... 2 Não sabe ... 3 

d 
ao 5) 

a Não sabe .... 3 (passe 

ao 9) (passe ao 9) 
tv 
â 
e 

.•· 5. Dia 

1l1 

6.Mês 

1l1 
7.Ano 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
! 

! 
! 

i ; 

! 
! 
; 

·: •· 

···Z-
7 

I<< 
...... 

•• ...... 

. . · · . 
\ 

1 . ..... \ . .... 
•••• '---· . · .. 

•• ' ; 
. i ····•·· ··• 

; 
! 
! 

'---
; 
; 

; . 

i .. · .... . .... · .. .... .. 

; 

! 
! 

• 

. 
1 

'-----

L 
1 

! 

; 
! 
! 



SEÇÃO 07 - FECUNDIDADE - PARTE C: HISTÓRIA DE NASCIMENTOS - PARA AS MULHERES QUE TIVERAM FILHO NASCIDO VIVO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 

12-14. 15. 16-17. 18. 19. 20. 21. 22. 

Qual a data de nascimento? Foi pesado ao nascer? Qual o peso registrado Foi amamentado com Com quantos Usou outro tipo de Com quantos Quantos meses 
Nº ao nascer? leite humano? dias de vida foi leite diferente do meses come- tinha quando co-

de amamentado leite humano? çou a usar ou- meçou a tomar 

o Sim ............ 1 pela primeira tro tipo de outros llquidos? 

r ~::·~~.-.-.-:}~~) Sim ............ 1 vez:? leite? 
d 

Não ............ 2 J (passe Sim ........... 1 
e 
m Não sabe ... 3 ao 20) 

Não ... ········1 (passe 
(se nunca tomou 

Não sabe .. 3 ao 22) registre 98) 
da 

M 
ã 
e 

12.loia 1IWILLJ 
1UJ1 17.Grama 

1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 

i i 
i 

! 
! ! ! 

i ! ! 
; ! ! 
! ! i 

i ; ·> · .. ·. · ... . . .. . 
! ·. . 
i ' ... ·.· 

... . ·.· r ... 

.· .. •· . > .• .. ..· .. 
i i 

! 
i 

i . 
i 

i 
! 
! ! 

·• 
i 
i 

.... ..... :•• . . ! .. .. ·· · . . .. . .. . 

.· 
•·. i 

·.·. . · · .. ·. · ....... · . .. .· . 

i 
! 
! 

i 
i 
! 



SEÇÃO 07 - FECUNDIDADE - PARTE C: HISTÓRIA DE NASCIMENTOS - PARA AS MULHERES QUE TIVERAM FILHO NASCIDO VIVO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 

Quantos meses Fez acompanha- Onde fez o acampa- Quantas consultas Tomou vaci- Este filho teve diarréia Na última vez em Na última Na última vez Tomou soro de 

Nº tinha quando co- mente pré-natal nhamento pré-natal? de acompanha- na antitetanica nos últimos 30 dias? que teve diarréia vez em que em que teve reidratação? 

de meçou a comer quando estava mente pré-natal nesta gravidez? o consumo de llqui- teve diarréia diarréia pro-

alimentos sólidos? grávida deste(a) fez nesta gravidez? dos: continuou a curou atendi-
o 
r 

filho( a)? Unidade de saúde Sim ........... 1 alimentação mente médico? 

d (se nunca comeu pública .................... 1 Não ........... 8- normal? 
(encerre e registre 98) Unidade de saúde Não sabe .. 3 a Parte) Aumentou ............... 1 Sim e foi m 

Sim ... 1 particular ................. 2 Sim ... 1 Diminulu ................. 2 atendido ......... 1 Sim ... 1 
da Não ... 2 (passe Ambas .................... 3 Não ... 2 Permaneceu Igual ... 3 Sim e não foi Não ... 2 

! M ao 27) Sim ... 1 atendido ......... 2 
ã 
e Nao ... 2 Não ................ 3 

1 1 1 1 1 1 

-

1 

·,· 

1 

' 

1 

.. 

1 ·.· 

1 

: 

1 

1 

1 

. 

1 

1 

i 

L . . .. 



SEÇÃO 08 - RENDIMENTOS (EXCLUSIVE DO TRABALHO) - PARA OS MORADORES DE 1 O ANOS E MAIS DE IDADE 

Investigam-se nesta Seção todos os rendimentos recebidos nos 30 dias anteriores à entrevista, que não tenham sido considerados pagamento 

rotineiro do trabalho e, por isto, já declarados na Seção 06. 



SEÇÃO 08 - RENDIMENTOS (EXCLUSIVE OE TRABALHO) - PARA OS MORADORES DE 10 ANOS E MAIS OE IDADE 

Nos últimos 30 dias recebeu rendimentos provenientes de: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Aposentadoria ou Quanto recebeu? Aposentadoria, Quanto recebeu ? Abono de perma- Quanto recebeu? Seguro de vida? Quanto recebeu? 

Nº pensão de instituto suplementação nência em serviço? 

de previdência ou complemen- Sim ... 1 
de 

pública? lação de previ- Sim ... 1 Não ... 2 {passe ao 9) 
o dência privada? Não ... 2 (passe ao 7) 
r 
d Sim ... 1 
e Não ... 2 (passe ao 3) Sim ... 1 
m 

Não ... 2 (passe 

ao5) 

.· .·: .: : ·: . 

R$j 
1 1 1 1 1 1 R$ 1 

1 1 1 1 1 1 
R$ l 1 1 1 1 ! R$ l 1 1 1 1 1 

1 

f 

.· 
: .:· 

: : : : ·. ·: .: 
:. ·. 

:. ::. 

. . 

: 
·. : : : ·-

: :· .. :: .. :.:> ·:· : .. · ·:: > ·.:: ·: :.·: ... :. ./ .. :: 
. ·. < . · .· ... · .·.: \ . : <· 

····<>>•••<•····:·:.•···· 1)/ t> <······ 1.: 

·•. .: : ·:: 



SEÇAO 08 - RENDIMENTOS (EXCLUSIVE DE TRABALHO) - PARA OS MORADORES DE 10.ANOS E MAIS OE IDADE 

\ Nos últimos 30 dias recebeu rendimentos provenientes de: 
1 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

Pensão Quanto recebeu? Dividendos ou venda Quanto recebeu? Indenizações, dlvi- Quanto recebeu? Herança, ganhos Quanto recebeu? 

Nº alimentlcia? de ações, rendimen- das trabalhistas? em jogos (loteria, 

de 
tos de poupança, pra- sena), etc.? 

Sim ... 1 zo fixo, commodities, 

o Não .. 2 (passe etc.? Sim ... 1 
r 
d ao 11) Não ... 2 (passe ao 15) Sim ... 1 

e Sim ... 1 Não ... 2 (passe 
m 

Não ... 2 (passe ao 13) ao 17) 

R$ 
1 1 1 1 1 1 1 

R$ l 1 1 1 1 1 1 
R$ 

1 1 l 1 1 ! 1 R$ \ ! 1 1 1 1 1 

.. 

. 

1 

.__I 
i 

1 
1 -
1 /. 
1 

\ 
.. . 

/· 

i .. .. .. ... · . .. .· ·< ... .. 
1 

/ .. .. . 

. . ... . ··• . .. · .. < :: .. .... ... ..... ...... . · 
··.· 

1 ••• "' ~ • .... ........ ' ........... .:»·> ••. . .. 
. )/ .... / ·. .·r. ····.2. ···•· .... · 

.. . ·.· ... . .. . .. ·.· ·• ... • · . 



1 SEÇÃO 08 - RENDIMENTOS (EXCLUSIVE DE TRABALHO) - PARA OS MORADORES DE 10 ANOS E MAIS DE IDADE 

Nos últimos 30 dias recebeu rendimentos provenientes de: 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

Aluguel ou venda de Quanto recebeu? Seguro Quanto recebeu? Doação, mesada, bens Quanto recebeu? Outras fontes? Quanto recebeu? 

Nº imóvel, maquinaria desemprego? ou presentes enviados 

e velculos? por pessoas que não Sim ... 1 
de Sim ... 1 moram neste domicilio? Não ... 2 (encerre 

o Não ... 2 (passe a parte) 
r 

Sim ... 1 ao 21) Sim ... 1 
d 
e Nao ... 2 (passe ao 19) . Não ... 2 (passe ao 23) 
m 

• 

. ·· . ··: 
R$ 

1 1 1 1 1 1 1 
R$ 

1 1 1 1 1 1 1 
R$ 

1 1 1 1 1 1 1 
R$ 1 

1 1 1 1 1 1 

>-------

>----

._....___ .· . · · . . •. . .. .. . .::. .. .. .: ...... 1.·:.•:: .• .. . · . .. 

·• .·· · . 

. 

.. ·• .. 

. · .. 

~--

. 
~-

l 
..... ..• 

. .... .·• . .. . 



L-1 s_e_ç_A_o_o_9 _-l_N_V_Es_T~IM_E_N_r_o_e_c_R_É_D_IT_O~· -_P_A_R_T_E_A_;: fN_;· _v_ES~T_IM_E_N_T_o_-_P_A_RA_. -º~S_;M~· o_RA_· _o_o_R_e_s_o_e_1_8_A_N_o_s_E_M_A1S_D_E~· _•D_A_D_E __________ J 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Nos últimos Quantas vezes? Quanto aplicou ao todo? Nos últimos 30 Quantas vezes? Quanto aplicou ao todo? Nos últimos 30 dias Quantas Quanto aplicou ao todo ? Nos últimos 1 ;: 

30 dias apti- dias aplicou aplicou dinheiro em vezes? meses compre •J 

cou na com- dinheiro em outros ativos finan- imóvel construi. 

Nº pra de ações poupança? ceiros (fundo de do ou na planta 

de 
ou subscrição curto prazo, renda para uso parti· 

de ações? Sim ... 1 fixa de 30 e 60 cular? 
o 
r 

Nao ... 2 (passe dias, fundo de 

d ao 7) ações, etc.)? Sim .. 1 
e 

Sim ... 1 Não .. 2 (passe 
m 

Nao ... 2 (passe Sim ..... 1 ao 15) 

ao.C) Não ..... 2 (passe 

•· .... ·.· ao 10) .... 

1 1 1 
R$1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
R$ I 1 1 1 l 11 · 1 1 1 

R$ j 1 1 1 1 1 1 
-

-

. · ... ······ .. •.... . · ... .... I• • 
. . .. ... / .. 

· . . 
• • 

1. 

•··· ... > . 

. ···· 
·. .· ·.· ·.·• .. 

····· 
.. 

.... 
. •· ····· . 

. 

... ..... . ... / 
. 

.. •· 
••• ••• 

. .... . .... 
. 

. .. . · .. 

.. 
. · 

•. 
i 

·•· .·················•<.• 

. 
·.• . 

.... .. . ...... .. •· •· 

--

·• · . . . ... 
. · .. . . -

.. 

-



SEÇÃO 09 - INVESTIMENTO E CRÉDITO .. PARTE A: INVESTIMENTO· PARA OS MORADQRESDE 18 ANOS E MAIS DE IDADE 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

Qual o valor total deste Quanto pagou por este Nos últimos 30 Quanto pagou por esta Nos últimos Qual o valor deste Quanto pagou por este Nos últimos Quanto pagou por esta 

imóvel? imóvel até o momento? dias, pagou ai- parcela? 12 meses terreno? terreno até o momento? 30dias, pa- parcela? 

guma parcela comprou gou alguma 

N' relativa à com- terreno pa· parcela rela-

di:o 
pra deste ra uso parti- tiva à com-

imóvel? cular? pra deste ter-
o rena? 
r 
d Sim ... 1 Sim ... 1 
e 
rT' 

Não ... 2 (passe• Não ... 2 (pas- Sim ... 1 

ao 15) se ao 20) Não ... 2(pas-

seao20) 

. •· .. .• •· .. · . ... 
R$1 

1 1 1 1 1 
1 R$j 

1 1 1 1 1 1 
R$j 

1 1 1 UJ R$J 
1 1 1 1 r 1 

RSj 
1 1 1 1 1 1 RSj 1 1 1 1 1 1 

.. 
·• < ./ 

······· /. ·.·.··• 
•· , ... 

.. •·.· .... . ..... 
. .. .·• 

. . 

. 

r 
~· ·.· 

. .. · . 

r---
1 
1 

1 

-

... ... . ·· . .. 

.> / ········ 
. . ..... 

.·.• . ·· 1 
.. ••• -: <··.·.· .. ..... . ... << < ... . ... ) 

·• 
......... •·. > .••.•• 

< •. ·••·· > .) 1·:.·.• ........... > ·•••• 
l._ .. 



isEÇÃO 09 -INVESTIMENTO E CRÉDITO - PARTE A: INVESTIMENTO -PARA OS MORADORES DE 18 ANOS E MAIS DE IDADE 

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 

Nos últimos 12 Qual o valor total deste Quanto pagou por este Quanto pagou por este Nos últimos 12 Qual o valor total destes Quanto pagou por estes Quanto pagou por estes 

meses com- automóvel? automóvel até o momento? automóvel nos últimos meses comprou bens? bens até o momento? bens nos últimos 30 

prou automóvel 30 dias? telefone, moto, dias? 

Nº para uso parti- barco, etc.? 

de 
cu lar? 

Sim .... 1 
o Sim ..... 1 Não .... 2 (encerre 
r 
d Não ..... 2 (passe a Parte) 

e ao24) 
m 

-

RSLJ 
1 1 1 1 1 

R$ 
1 1 1 1 1 1 1 

R$ 
1 1 1 1 1 1 1 

RS J 
1 1 1 1 1 l R$ J 

1 1 1 1 1 l RS j 
1 1 1 1 1 1 

.· 

.· 

.· 

.. /.· 
.. ... ··.·. ·• . .. . 

1 

i 
1 
1 

· .. .. 
. 1 

..... 
! 

. . 

1 

.. .. .· . 

·• · .. .. . . ·• ... ·. 
· .. · ·• 



SEÇÃO 09 - INVESTIMENTO E CRÉDITO· PARTE B: CRÉDITO -PARA OS MORADORES DE 18 ANOS E MAIS DE ID~DE 

1. 2. 

Nos últimos 30 De quem tomou 

dias, pediu algum dinheiro empres-

empréstimo? !ado? 

Nº 

de 
Sim ... 1 Particular. .... 1 

Não ... 2 (encerre a Banco ou 
o Parte) Financeira ... 2 
r 
d Empresa ...... 3 
e 
m 

3. 

Qual foi a finalidade do empréstimo? 

Particular ................... 1 Comprar bens ou equlpamen-

Comprar bens para pamentos para empresa ......... 4 

uso particular ............ 2 Comprar ou refonnar imóvel 

Comprar ou refor

mar imóvel para 

residência ................. 3 

para uso empresarial ............. 5 

Outra ...................................... 6 

4. 5. 6-7. 

Qual o valor total do empréstimo? Houve financiamento? Qual a duração do financiamento? 

Sim ..... 1 

Não ..... 2 (encerre 

a Parte) 

7. Meses 
R$ ! ! 1 1 1 1 1 



SEÇÃO 10 - GASTOS E INVENTÁRIO DE BENS 

Esta Seção objetiva investigar os gastos no domicílio com bens e serviços, efetuados nos últimos 30, 90, 180 ou 365 dias (conforme o caso) 

anteriores à realização da entrevista. 

PARTE A- GASTOS EM BENS E SERVIÇOS 

No tipo transporte público municipal e intermunicipal exclua gastos com transporte escolar, uma vez que já estarão computados na Seção 

04 (Educação) 

No item produtos medicinais e farmacêuticos considere apenas aqueles remédios de uso doméstico corriqueiro como, por exemplo, 

algodão, mercúrio cromo, remédios para dor-de-cabeça, etc .. Os utilizados para tratamento de doenças crônicas e/ou graves serão declarados na 

Seção 05 (Saúde). 



/ SEÇÃ010 ·GASTOS E INVENTÁRIO DE BENS· PARTE A: GASTOSJ:M BENS E SERVIÇOS 

EUTREVISTADOR- Pergunte sobre todos os itens.Registre o código correspondente. Para cada resposta afirmativa preencha o valor 

~1s últimos 30 dias algum morador do domiclio teve gastos com: 

1. 

Tipo 

Alimentos e bebidas consumidos fora do domicilio (restaurante, bar, 

marmita,quentinha, etc.) 

Cigarro ,fumo ,etc. 

Sabonete, shampoo e outros artigos de higiene pessoal, artigos 

de toucador (pente, perfume, talco, acetona, etc.). 

Detergente e outros produtos de limpeza do domicilio. 

Transporte público municipal e intermunicipal inclusive metrõ 

Transporte aéreo 

E 11pregados domésticos/ diaristas 

Lazer e diversão( cinema, esportes, discos, fitas, brinquedos, etc. ) 

Combustivel e lubrificantes para velculos,(álcool, gasolina, diesel) 

Jogos e apostas (loterias, loto.jogo de bicho, corrida de cavalo, etc. ) 

2. 

Quanto gastou ? 

Sim ....... 1 

Não ....... 2 R$ 
1 1 1 

3. 

1 1 



JsEÇÃO 10-GASTOS E INVENTÁRIO DE BENS -PARTE A: GASTOS EM BENS E SERVIÇOS 

ENTREVISTADOR- Pergunte sobre todos os itens.Registre o código correspondente. Para cada resposta afirmativa preencha os quesitos seguintes 

4. Nos últimos 3 meses Nos últimos 30 dias 

Tipo 5. 6. 7. 8. 

Sim ... 1 Quanto gastou? Sim ... 1 Quanto gastou? 

Não ... 2 
R$ j 

1 1 1 1 1 l ·LLJ 
Não ... 2 

R$1 
1 1 1 1 1 l·LLJ 

Tecidos e roupas para adultos ~ 

Tecidos e roupas para crianças ~ 

Calçados e reparação de calçados para adultos ~ 
·. .• 

. 

Calçados e reparação de calçados para crianças ~ 
.. . 

Gastos com manutenção e reparação de velculos (exceto gasolina, diesel e álcool) ~ 

Artigos de cozinha (copos, panelas, talheres) ~ 
.... . . 

.. 
Produtos medicinais e farmacêuticos (inclusive da medicina popular-ervas, etc. 

~ Excluir os gastos declarados na Seção 05, SaOde ) 
·• 

.· 

Seguro saOde ~ ···. 

Livros (exceto didáticos) e assinaturas, comunicações (encomendas, correio, 
~ telefone público, selos, telegrama) 

Bens e serviços pessoais (salão de beleza, barbeiro, tinturaria, lavanderia) ~ 
. 

Presentes L!l!J 
.• . .. · 

... .. · . 
··· . 

Gastos com cursos não regulares (inglês, corte e costura, computação, etc.) L!kJ 
• •• 



SEÇÃO 10 -GASTOS E INVENTÁRIO DE BENS.;. PARTE A: GASTOS EM BEN~ E SERVIÇ()S/ 

\ ENl REVISTADOR- Pergunte sobre todos os itens.Registre o código correspondente. Para cada resposta afirmativa preencha os quesitos seguintes 

9. Nos últimos 6 meses Nos últimos 30 dias 

Tipo 10. 11. 12. 13. 

Sim ... 1 Quanto gastou? Sim ... 1 Quanto gastou? 
.··.·.·.·.· .. ·. · ... ··.· ·.··.·.·.· .. ·.·. 

Não ... 2 
R$ ·1····1···.1 1 r1 1 Não ... 2 

.· 

Conservação do domicilio 

Móv ~is para domicllio (inclusive cortinas, tapetes, toalhas) 

E-·REVISTADOR- Pergunte sobre todos os Itens.Registre o código correspondente. Para cada resposta afirmativa preencha os quesitos seguintes 

14. 

Tipo 

Seç Jro de veiculo 

Seguro de bens/ 

dorr,icllio 

ca~amento 

Fur<!ral 

Ad\ ogado , arquiteto 

e d. spachante 

15. 

Sim ... 1 

Não ... 2 

LtlJJ 

~ 

LtllJ 

ltl_J 

LiliJ 

Nos últimos 12 meses Nos últimos 30 dias 

16. 17. 18. 

Quanto gastou? Sim ... 1 Quanto gastou? 

R$ 1 1 1·1 1 1 1 
Nao ... 2 

R$ 
1 1 1 



1 SEÇÃO 1 O- GASTOS E INVENTÁRIO DE BENS· PARTE B: RELAÇÃO DE BENS 

ENTREVISTADOR: Assinale os tipos de bens existentes no domicilio.Em caso afirmativo, preencha a forma e o estado na data de aquisição. 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

Tipo Forma de aquisição Estado na data de Tipo Forma de aquisiçao Estado na data de 

Sim ... 1 aquisição Sim ... 1 aquisição 

Não ... 2 Compra ............ 1 Não ... 2 Compra ........... 1 

Troca ............... 2 Novo ................. 1 Troca ............... 2 Novo ................. 1 

Doação ............ 3 Usado ............... 2 Doação ............ 3 Usado ............... 2 

Outra ............... 4 Outra ............... 4 

Fogão hliJ Gravador e toca fitas L1l1J 

Liquidificador LtlLJ Enceradeira UbJ 
.· 

Televisão LiliJ 
/ 

Motocicleta LiliJ ::: 
./ .: · .. 

lJLW .: 
Automóvel LiliJ Ferro 

.... · ·. 1 ·,, ·.·. 

Rádio ~ Aspirador de pó ~ 

Geladeira ~ Ar condicionado LLlzJ . 
Máquina de costura LJLW . Máquina de lavar roupa U_W 

,·: .·· 
.. 

.... 

Bicicleta ~ Máquina de lavar pratos LiliJ 
. · : .. .. 

Ventilador L<iliJ Máquina de secar roupas l1_W 

Conjunto de som W_cU Microcomputador LiliJ 
·. 

Microondas LiliJ :· Videocassete l1__W .. : 

. · .. · ': ... :·:· .·: .. · 



SEÇÃO 1 o ~GASTOS E INVENTARIO DE BENS - PARTE e: .OUTROS GASTOS 

Nos últimos 30 dias algum morador do domlclio teve gastos com: 

1. 2. 3. 

Tipo Quanto gastou ? 

Sim ....... 1 ................. . . . .. ..... . .... .. . . ...... . 

Não ....... 2 R$ 1 1 q 1 1 1 ]J ___ J 
Pensão alimentlcia 

Doações a instituições beneficentes 

Imposto de renda 

Outros impostos diretos 

Contribuições à previdência oficial 

Prêmios de seguro de vida 

Cotas de tftulos de clubes, associações, etc. 



PARTE D - REMESSA 

No Quesito 3, relacione em ordem seqüencial as pessoas não-moradoras do domicílio que tenham recebido, de algum morador do domicílio, 

contribuições em dinheiro ou bens, fazendo o registro (real ou estimado) destes valores no quesito 7. 

Quesito 6 - Códigos das Unidades da Federação: 

R0-11 AC-12 AM-13 RR-14 PA-15 AP-16 

TO -17 MA-21 PI -22 CE-23 RN-24 PB- 25 

PE -26 FN -20 AL-27 SE-28 BA- 29 ES- 32 

MG - 31 RJ - 33 SP- 35 PR-41 SC-42 RS-43 

MT- 51 MS- 50 G0-52 DF - 53 País Estrangeiro - 60 



1. 2 

Durante os Oltlmos 30 dias algum morador do domlclllo enviou contribulções,regulares ou nAo, em roona de dinheiro ou bens a Para quantas pessoas enviaram-se contribuições? LlJ 
alguma pessoa nao moradora do domlcllio? 

Slm ... 1 

Nlo ... 2 (encemt a Parte ) LJ 
(prencha uma linha pani c:ada pesam a partir do q...tto 3) 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

N• Qual a relação de parentesco com o chere do Onde vive a Em que Unidade da Federaçlo vive a pessoa? Quanto enviaram a esta pessoa nos Vocês receberam 

domlclllo? pessoa? 
R0 ... 11 T0 ... 17 PB ... 25 MG .... 31 SC .. .42 últimos 30 dias? ou receberão 

d 
a AC ... 12 MA ... 21 PE ... 26 ES .... 32 RS ... 43 parte desta con-

Cõn/uge .............. 1 Outros parentes .............. 5 Área urbana ... 1 
AM ... 13 Pl.. .. 22 AL. ... 27 RJ ..... 33 MS ... 50 (Incluir valor em dinheiro, bens • trlbuição de volta? 

p Filho(a) ............... 2 Empregado doméstlco .... 6 Árearul'lll ....... 2 prnentes) 
e RR ... 14 CE ... 23 SE .... 28 SP ..... 35 MT ... 51 
s GenrolNora ........ 3 Não parente ..................... 7 

PA ... 15 RN ... 24 BA .... 29 PR ... ..41 G0 ... 52 Sim ... 1 
s 
o Pais/Sogros ...... .4 

AP ... 16 DF ... 53 Não ... 2 

a Pais Estrangelro ... 00 



SEÇÃO 11 - DESPESA E CONSUMO DE ALIMENTOS 

A Seção 11 objetiva investigar o consumo de alimentos pelos moradores do domicílio nos 14 dias anteriores à data da entrevista. 

Registre a quantidade exata ou, se impossível, a quantidade presumida de alimentos consumidos, utilizando a unidade de medida citada pelo 

informante. A tabela abaixo relaciona a unidade de medida com o seu respectivo código. 

U.M. CODIGO U.M. CÓDIGO U.M. CôDIGO 

Arroba (15Kg) 01 Envelope 39 Pé 20 

Bacia 40 Fardo 38 Pedaço 17 

Balaio 44 Fatia 09 Penca 18 

Balde 45 Feixe 31 Porção 19 

Bandeja 43 Frasco 36 PoteNidro 26 

Barra 25 Garrafa 10 Prato 34 

Barril 32 Garrafão 28 Quilo/Quilograma 21 

Bisnaga 27 Grama 11 Restia 33 

Cabeça 02 Ignorado 99 Rolo 42 

Cacho 30 Lata 12 Saca/Saco 37 

Caixa 03 Litro 13 Tablete 22 

Cento 04 Maço 14 . Tonelada 23 

Copo 05 Mão 29 Tubo 41 

Dente 07 Mililitro 35 Unidade 24 

Dose 06 Molho 15 

Dúzia 08 Pacote 16 



H TREVISTAOOR: 
P€ :gunte sobre todos os itens; 
Registre o código correspondente; 
Para cada resposta afirmativa preencha os quesitos seguintes. 

2. 
Código 

~---------------------i Slm ....... 1 

1. 
Durante os últimos 14 dias os moradores do domicilio consumi
ram quaisquer destes alimentos em casa? 

ITEM 

Ar~oz.. milho e outros cereais ~ 
Feijão, lentilha, ervilha, etc. ~ 
TL bérculos (aipim, mandioca, lnhame, etc.) ~ 
Le:Jumes ~ 
Vi rduras ~ 
Fr,Jtas de todo tipo, exceto em conserva ~ 
F<inha ~ 
Ptes ~ 
Belos ~ 
~~Jcarrão ~ 
Bi,;coltos ~ 
Açúcar ~ 
S<I ~ 
e,· fé, mate e chá ~ 

Não ....... 2 

5-6. 
Qual a quantidade consumida nos últimos 
14dias? 

(ver códigos acima) 



ENTREVISTADOR: 
Pergunte sobre todos os Itens; 
Registre o código correspondente; 
Para cada resposta afirmativa preencha os quesitos seguintes. 

2. 
Código 

'-----------------------! Sim ..... 1 

1. 
Durante os últimos 14 dias os moradores do domicllio consumi
ram quaisquer destes alimentos em casa? 

ITEM 

Leite ~ 
Derivados do leite (manteiga, Iogurte, queijo, etc.) ~ 
Peixes e crustáceos ~ 
Frango e outras aves ~ 
Carne bovina ~ 
Camesulna ~ 
Carnes de outros animais (cabrito, coelho, etc.) ~ 
Ovos ~ 
GOrduras e óleos vegetais ~ 
Temperos, molhos e condimentos ~ 
Produtos enlatados prontos para consumo ~ 
Bebidas em geral (exceto café, chá e mate) ~ 
Doces e balas ~ 
Outros 

-------11 l1 1 

Nlo ..... 2 

3. 
Como foi obtido o alimento? 
Compra ................ 01 

6:8~::::::::::::::::~;r2 
Produção do- 5) 
méstica .... ·········· .. 08 sse ao 
Outra ................... 16 

Soma de .Qódigos 

LLJ 

4. 
Nos últimos 14 dias quanto foi 
gasto com a aquisição destes 
alimentos para consumo no 
domicllio 7 

R$ 1 1.LD 

5-6. 
Qual a quantidade consumida nos últimos 
14 dias? 

(ver códigos acima) 

5. Quantidade 
1 1 1 1 1 

6.U.M. 

UJ 

___________ ,__ __________ ,__ ____________ __, 



1SEÇÃO12 -CONTA-PRÓPRIA/ EMPREGADOR - PARTE A:INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA 

Nos últimos 12 meses quais raram os três mais importantes empreendimentos, empresas comerciais, industriais, serviços ou atrvidades por Conta-própria ou como Empregador explorados pelos moradores do 

domicilio? 

1. 2. 4. 5. 6-7. 8. 

Nº Tipo de atividade Qual a participação dos mo- Recebe orientação Quem presta a Há quando tempo funciona Nos últimos 12 meses, 

radares do domicílio na em- ou apoio técnico orientação ou apoio a empresa? 

presa ou negócio? permanente para técnico? 

quantos empregados 

remunerados trabalhavam 

Indústria ........ 1 desenvolver os tra- na empresa? 

Comércio ...... 2 balhos da empre- Órgãos de classe .... 1 

Prestação de Proprietários de 100% ..... 1 sa ou negócio? Órgãos de governo .2 

Cooperativas... .. .. 3 

Empresas ou 

serviços ........ 3 Proprietários de 50% 

a 99%...... . ........... .2 Sim ...... 1 

Proprietários de Não .... 2 (passe finnas... . ..4 

menosde50% ............. 3 ao6) Outros.. .. .. 5 

1s.Af°s li (Mjses I 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

10. 11. 

Esta empresa Nos últimos 12 A empresa 

tem registro meses, quantos funcionou 

ou habilita- meses a empre- nos últimos 

çêo? sa funcionou? 30 dias? 

{incluiratéummês Sim .. 1 

Sim ... de férias.Se 12 

Não ..... 2 
meses passe ao 

Não ... 2 
12) 

(passe 

ãParteC) 



1. 

Nº 

d 

a 

E 

m 

p 

e 

s 

12. 

Nos últimos 30 dias, qual foi o 

faturamento liquido da 

empresa? 

13. 14. 

Nos últimos Qual o valor estimado, 

30dias,a em dinheiro,desses 

empresa re- pagamentos? 

cebeu paga-

mentoem 

forma de bens 

e serviços? 

Sim ... 1 

Nlo ... 2 (passe 

15. 16. 

Nos últimos 30 Qual o valor estimado em 

dias,os mora

dores deste 

domicilio, 

consumiram ou 

usaram os pro

dutos ou servi

ços da 

empresa? 

Sim ... 1 

dinheiro destes produtos 

ou serviços? 

17. 18. 

Nos últimos 30 Quanto foi gasto, nos 

dias comprou 

produtos ou 

bens para 

formação 

de estoque? 

Sim ... 1 

Não ... 2 (passe 

ao 19) 

últimos 30 dias, na compra 

de produtos ou bens para 

formação de estoque? 

19. 

Qual o principal cliente 

para o qual vende pro

dutos ou presta serviços? 

Indústrias ....................... 1 

Atacadistas .................... 2 

Varejistas ....................... 3 

Órgãos de governo ........ ·~ 

Prestador de serviço ...... 5 

Pessoas flsica ............... ;s 
Outros ............................ 7 



1 SEÇÃO 1:z~coNTA-PRÓPRIAJEMPREGADOR- PARTE B: GASTOS 

ENTREVISTADOR: Pergunte sobre todos os itens para cada uma das empresas ou atividades citadas na parte A. Para cada resposta afirmativa preencha o valor. 

1 Nos últimos 30 dias teve algum gasto na empresa com: 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa3 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Código 

Sim .... 1 

Não .... 2 

Salários, outras remunerações rn 
Matéria prima l?EJ 
Compra de equipamento,local, ~ terreno, velculo,maquinária 

Manutenção, obras ~ 
Transporte ~ 
Combustlvel ~ 
Eletricidade rn 
Água ~ 
Telefone ~ 
INSS,FGTS, PIS e outros encar- ~ gos trabalhistas de empregados 

Seguro saúde ~ 
Impostos ~ 
Outros gastos ~ 



ENTREVISTADOR - Pergunte sobre todos os Itens para cada uma das empresas ou atividades citadas na Parte A.Para cada resposta afirmativa preencha o valor 

1 A em')resa tem os seguintes itens? 

1. Empresa 1 Empresa 2 Empresa3 

Itens 
2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Código Qual o valor? Código Qual o valor? Código Qual o valor? 

Estoque de produtos ou bens L!J 
Ferramentas próprias ~ 
Velculo próprio (carro,camlnhonete, 

l!J motocicleta ,etc. ) 

MóVC;iS liJ 
Máquinas ou equipamento próprios ~ 

LOC8' ou terreno próprio ~ 
Outros bens duráveis necessários l2J para o funcionamento da empresa 



SEÇÃO 13 -ATIVIDADE AGROPECUÁRIA 

PARTE A- DADOS GERAIS 

Nesta Parte da Seção 13 o informante deverá fornecer os dados sobre suas atividades agrícola, pecuária e/ou de extração vegetal. 

Registre a superfície e o código da unidade de medida conforme tabela abaixo: 

U.M. CODIGO EQUIVALÊNCIA U M CODIGO EQUIVALENCIA UM. CODIGO EQUIVALENCIA 

(m2) (m2) (m2) 

Metro quadrado 01 1 Tarefa 17 3025 Alqueire 33 30206 

Braça quadrada 02 4,84 Tarefa 18 3630 Alqueire 34 30250 

Tarefa 03 237 Tarefa baiana 19 4356 Alqueire 35 30976 

Litro 04 242 Quarta 20 6050 Alqueire 36 36300 

Litro 05 484 Quarta 21 6806 Alqueire geométrico 37 48400 

Conta 06 581 Quarta 22 7562 Alqueirão 38 193600 

Litro 07 605 Quarta 23 7744 Quadra de campo 39 871200 

Litro 08 680 Quarta 24 9075 Milhão 40 1000000 

Litro 09 704 Hectare 25 10000 Outras unidades 41 

Quarta 10 756 Alqueire 26 12100 Sem declaração 99 

Quarta 11 774 Braça de campo 27 14520 

Quadra 12 948 Quadra 28 17424 

Litro 13 1210 Alqueire 29 18150 

Quadra 14 1250 Alqueire paulista 30 24200 

Celamim 15 1512 Alqueire fluminense 31 27225 

Margas 16 2500 Alqueire 32 29040 



SEÇÃO 13 -ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PARTE A: DADOS GERAIS 

1. 2-3. 4. 5-8. 9. 10. 11. 12. 

Atualmente, Qual a superflcie total da área Em relação a esta Qual a superficie da área que explora? Recebe orien- Quem presta a orien- Está inscrito Qual programa? 

algum mora- que é destinada à atividade área é: SUPERF[CJE lação ou apoio lação ou apoio técni- em algum pro-

dor deste do- AGRICULTURA? técnico perma- co? grama de fi- PROGER. .......... 1 

micllio exer- Proprietário ........ 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

nente para de- nanciamento PLANAF ............ 2 

~.como pro- Arrendatário ou senvolver a Órgãos de classe .... 1 para desen- PAPP ................. 3 

jutor, ativida- parceiro ............. 2 
5 ........ Proprietário 

atividade AGRI- Órgãos de governo .. 2 volver a ali- PROCERA ....... .4 

:JeAGRICUL-
2. I 1 1 1 1 1 1 1 

Posseiro ou 

1 1 1 1 1 

CULTURA? Cooperativas ........... 3 vidade AGRI- Outros ............... 5 

TURA? ocupante .......... .4 1 1 1 Outros ..................... 4 CULTURA? 
Superfície 6 ........ Arrendalário ou parceiro 

Outra condição .. 8 

Sim ... 1 

1 1 1 1 

Sim ... 1 Sim ... 1 

Não ... 2 (passe 1 1 1 1 Não ... 2 (passe Não ... 2 (passe 

ao 15) LLJ 7 ........ Posseiro ou ocupante ao 11) ao 15) 3. 

Unidade de medida 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 ........ 0utra condição 

LJ 
Soma de códigos 

LJ LJ LJ LJ LLJ 
13. 14. 15. 16-17. 18. 19-22. 23. 24. 

Recebe( eu) Tipo de financia- Atualmente, Qual a superficie total da área desti- Em relação a esta Qual a superficie da área que explora? Recebe orien- Quem presta a orien-

algum tipo de mento: algum mora- nada à atividade PECUÁRIA? área é: SUPERF[CIE lação ou apoio lação ou apoio técni-

financiamento? dor deste do- técnico perma- co? 

micllio exer- Proprietário ........ 1 

1 1 1 1 

nente para de-

Sim ... 1 Custeio ................ 1 ce, como pro- Arrendatário ou 1 1 1 1 senvolver a Órgãos de classe .... 1 

Não ... 2 (passe lnvestimento ........ 2 dutor, ativida-

16.1 1 1 1 

parceiro ............. 2 19 ........ Proprietário atividade PECU- órgãos de governo .. 2 

ao 15) Comercialização . .4 de PECUÁ- 1 1 1 1 Posseiro ou ÁRIA? Cooperativas ........... 3 

RIA? 
Superficie 

ocupante .......... .4 U_J 
1 1 1 1 1 Outros ..................... 4 

LLJ Outra condição .. 8 20 ........ Arrendatário ou parceiro Sim ... 1 

Sim ... 1 17. ----------------- Não ... 2 (passe 

Não ... 2 (passe Unidade de medida 1 1 1 1 1 1 1 1 
ao 25) 

ao29) 21 ........ Posseiro ou ocupante 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Soma de códigos Soma de códigos 
22 ........ 0utra condição 

LJ LJ LJ U_J LJ LJ 



SEÇÃO 13 -ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PARTE A: DADOS GERAIS 

25. 26. 27. 28. 29. 30-31. 32. 33-36. 

Estâ inscrito 

em algum pro-

Qual programa? Recebe(eu) Tipo de financia- Atualmente, Qual a superflcie total da ârea Em relação a esta Qual a superflcie da ârea que 

grama de fi- PROGER. ......... 1 

nanciamento 

para desen

volver a ali-

PLANAF ............ 2 

PAPP ................ 3 

PROCERA ........ 4 

vidade PECU- Outros ............... 5 

ÁRIA? 

Sim ... 1 

Não ... 2 (passe 

ao29) 

algum tipo de mento: 

financiamento~ 

Sim ... 1 Custeio ................ 1 

Não ... 2 (passe lnvestimento ........ 2 

algum mora

dor deste do

micilio exer

ce, como pro

dutor, ativida-

ao 29) Comercialização . .4 de EXTRA

ÇÃO VEGE

TAL? 

Sim ... 1 

que é destinada à atividade 

EXTRAÇÃO VEGETAL? 

ârea é: 

Proprietârio ....... 1 

Arrendatãrio ou 

parceiro ............. 2 

30.1 1 1 1__._I ~I ~l~I Posseiro ou 
~LIPemc1e ocupante .......... .4 

Outra condição .. 8 

Não ... 2 (passe LLJ 
31.-----

ao43) 

Unidade de medida 

explora? 

SUPERFICIE 

1 1 1 1 

33 ........ Proprietârio 

1 1 1 1 1 1 1 

34 ........ Arrendatârio ou parceiro 

1 1 1 1 1 1 1 1 

35 ........ Posseiro ou ocupante 

1 1 1 1 1 1 1 1 

,__ _____ _, 36 ........ 0utra condição 

LJ LJ LJ 
37. 38. 39. 

Recebe orien- Quem presta a orien- Estâ inscrito em 

taçã ou apoio téc- lação ou apoio técni- algum programa 

nico permanente 

para desenvolver 

a atividade EX-

co? de financiamento 

para desenvolver 

Órgãos de classe .... 1 a atividade EX-

TRAÇÃO VEGE- Órgãos de governo .. 2 TRAÇÃO VEGE-

TAL? Cooperativas ........... 3 TAL? 

Outros ..................... 4 

Sim ... 1 

Não ... 2 (passe Sim ... 1 

ao 39) Não ... 2 (passe 

ao43) 

LJ LJ LI 

Soma de códigos 

LJ 
40. 

Qual programa? 

PROGER .......... 1 

PLANAF ............ 2 

PAPP ................ 3 

PROCERA ....... 4 

Outros .............. 5 

l __ J 

LJ 
41. 42. 

Recebe(eu) Tipo de financia-

algum tipo de mento: 

financiamento? 

Sim ... 1 Custeio.~ .............. 1 
•, 

Não ... 2 (passe lnvestimento ........ 2 

Soma de códigos 

LLJ 
43. 

Atualmente, al

gum morador 

deste domicilio 

exerce, como 

produtor, ativida

de REFLORESTA-

ao 43) Comercialização . .4 MENTO ou 

PRODUÇÃO MA

DEIREIRA? 

sim ... 1 

não ... 2 (encerre 

a Parte) 

Soma de códigos 

LJ LJ l_J 

44-45. 

Qual a superflcie total da ârea 

que é destinada à atividade 

REFLORESTAMENTO ou 

PRODUÇÃO MADEIREIRA? 

44.1 1 1 1 1 1 1 1 
Superflcie 

45. -------- LLJ 
Unidade de medida 



46. 47-50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 

Em r=laçao a esta Qual a superflcie da área que explora? Recebe orientação ou Quem presta a orlen- Está Inscrito em Qual programa? Recebe( eu) Tipo de financia-

área ~: SUPERF(CIE apoio técnico perma- tação ou apoio técnl- algum programa algum tipo de mento: 

nente para desenvol- co? de financiamento PROGER .......... 1 financiamento? 

Prop1etárlo ........ 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

ver a atividade RE- para desenvolver PLANAF ............ 2 

Arrendatário ou 47 ....... Proprletárlo FLORESTAMENTO Órgãos de classe .... 1 a atMdade RE- PAPP ................ 3 Sim ... 1 Custelo ................ 1 

parc;iro .............. 2 ou PRODUÇÃO Órgãos de govemo .. 2 FLORESTAMENTO PROCERA ........ 4 Não ... 2 (encerre lnvestimento ....•.•. 2 

P~~iroou 
1 1 1 1 1 1 1 1 

MADEIREIRA? Cooperativas ........... 3 ou PRODUÇÃO Outros ............... 5 a Parte) Comercialização .. 4 

ocupJnte ............ 4 48 ....... Arrendatárlo ou parceiro Outros ..................... 4 MADEIREIRA? 

Outra condição ... 8 Slm ... 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Não ... 2 (passe ao 53) Slm ... 1 

49 ........ Posselro ou ocupante Não ... 2 (encerre 

1 1 1 1 

a Parte) 

1 1 1 1 

50 ....... 0utra condição 

Sorra de códigos s~ de C;ódip . 

UJ LJ LJ LJ LJ LJ · ot>······· 



PARTE B - PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

Atenção 

1. O Quesito 9 só será preenchido em caso de resposta afirmativa no Quesito 4; 

2. Os registros de quantidade deverão ser feitos com a unidade de medida citada pelo INFORMANTE. 

Registre a superfície e o código da unidade de medida conforme tabela abaixo: 

U.M. CODIGO EQUIVALENCIA UM. CODIGO EQUIVALENCIA U M CODIGO EQUIVALENCIA 

(m2) (m2) (m2) 

Metro quadrado 01 1 Tarefa 17 3025 Alqueire 33 30206 

Braça quadrada 02 4,84 Tarefa 18 3630 Alqueire 34 30250 

Tarefa 03 237 Tarefa baiana 19 4356 Alqueire 35 30976 

Litro 04 242 Quarta 20 6050 Alqueire 36 36300 

Litro 05 484 Quarta 21 6806 Alqueire geométrico 37 48400 

Conta 06 581 Quarta 22 7562 Alqueirão 38 193600 

Litro 07 605 Quarta 23 7744 Quadra de campo 39 871200 

Litro 08 680 Quarta 24 9075 Milhão 40 1000000 

Litro 09 704 Hectare 25 ·10000 Outras unidades 41 
' 

Quarta 10 756 Alqueire 26 12100 Sem declaração 99 

Quarta 11 774 Braça de campo 27 14520 

Quadra 12 948 Quadra 28 17424 

Litro 13 1210 Alqueire 29 18150 

Quadra 14 1250 Alqueire paulista 30 24200 

Celamim 15 1512 Alqueire fluminense 31 27225 

Morgos 16 2500 Alqueire 32 29040 



SEÇÃO 13 .-ATIVIDADE AGROPECUÁRIA· PARTE B:PRODUÇÃO DA AGRICULTURA 

ENTREVISTADOR-Para resposta afinnativa ao quesito 1 da Parte A, desta Seçao 

No quesito 1 Indicar os 5 principais produtos agrlcolas cultivados nos últimos 12 meses. 

Nº 
Produto cultivado 

do 

p 

o 
d 
u 
t 
o 

01 

02 

03 

04 

05 

Nº 5. 
Qual foi o principal mês 

do de colheita do produto? 

p (paueao 7) 

o 
d 
u 
t 
o 

01 

02 

03 

04 

05 

1. 2-3. 4. 
Qual a área total plantada de cada produto nos últimos 12 meses? Efetuou alguma 

colheita.na área 
plantada.nos últi
mos 12 meses? 

Slm ..... 1 

~--..L..--".':'i---,,,.,...--C"":""'.'~--,--....,-,--,---~.,......,,.....,..,.,,.,...,.,,..,..,--=.-----------.-------1 Nao ..... 2 (passe ao 5) 

.•··•·.12.Area\·· piai nt8dl· a>I••.·.··· ··.•.• •. •.• ••... • •• •••.·• .. •.·•.•.f I {.•• .•.•.••.•. ·.••·•·••··• Unidade de superflcle / 3;CóD . 

6. 
Qual foi o principal motivo por que nao colheu o produto? 

Preço nao compensador Ataque de pragas e\ou 
no momento da colheita ........ 1 doenças na lavoura ........ 3 
Chuva em demasia ............... 2 Seca .............................. .4 

(encerre a Parte) 

. . . . . W>• 

Lavoura nova ....... 5 
Outro motívo ........ 6 

7. 
Houve perda total ou 
parcial da produçao 
após a colheita? 

Sim ... 1 
Nao ... 2 (passe ao 9) 

8. 
Qual foi o principal motivo destas perdas? 

Falta ou Inadequação 
do transporte da pro-
dução .............................. 1 

Alienação da produção 
por falta de preço com-
pensador ......................... 2 

Inadequação ou falta de 
Instalações para o arma-
zenamento da produção ............ 3 

Outro motivo ............................. 4 



ENTF:EVISTADOR-Para resposta afirmativa ao quesito 4 desta Parte 

Nº do 
produto 01 

9.lnformações sobre 1 produção e seu destino 

Qual '.oi a produção total obtida na área plantada, 
nos ú!timos 12 meses? 

Quanto desta produção total foi destinado para a venda a ter
ceiros, ou transferido para unidades comerciais ou Industriais das 
quais o produtor seja sócio ou proprietário? · 

Quanto desta produção total foi utilizado como semente nos plan
tios q 1e realizou nos últimos 12 meses? 

Quan'.o desta produção total foi consumido no domicilio? 

Quan .o desta produção total foi destinado para troca ou 
permJta? 

Quanto desta produção total se destinou para elaboração 
"caseira" ou artesanal de derivados? 

Quanto desta produção total se destinou para pagamento 
pelo uso da terra de terceiros? 

Quanto desta produção foi perdido? 
(para respoata afirmativa no q.-ito 7) 

Quanto desta produção total teve outros fins? 
(alimentação animal, doação, etc.) 

Que quantidade do produto tem hoje armazenada ou 
estocada? 

Unidade de medida 

o 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

o 



ENTREVISTADOR-Para resposta afirmativa ao quesito 4 desta Parte 

Nº '~º 
prod.rto 02 

9. Informações sobre a produção e seu destino 

Qual foi a produção total obtida na área plantada, 
nos úrtirnos 12 meses? 

Quan o desta produção total foi destinada para 11 venda a ter
ceiros, ou transferido para unidades comerciais ou Industriais das 
quais o produtor seja sócio ou proprietário? 

Quanto desta produção total foi utilizado como semente nos plan
tio& que realizou nos últimos 12 meses? 

Quan'.o desta produção total foi consumido no domicllio? 

Quan'.o desta produção total foi destinado para troca ou 
perm.rta? 

Quan~o desta produção total se destinou para elaboração 
"caseira" ou artesanal de derivados? 

Quanto desta produção se destinou para pagamento 
pelo uso da terra de terceiros? 

Quanto desta produção foi perdido? 
(para .·esposta afirmativa no quesito 7) 

Quar.'.o desta produção total teve outros fins? 
(alimentação animal, doação, etc.) 

Que quantidade do produto tem hoje armazenada ou 
estocada? 

Unidade de medida 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

o 



lsEÇÃ013-ATIVIDft.oEft.GROPECUÁRIA-·PARit:B:.PROOUÇÃO OAft.GRICULTURA/<.· ·•. 

ENTREVISTADOR-Para resposta afirmativa ao quesito 4 desta Parte 

Nºdo 
produto 03 

9. Informações sobre a produção e seu destino 

Qual foi a produção total obtida na área plantada, 
nos últimos 12 meses? 

Quanto desta produçao total foi destinada para a venda a ter
ceiros, ou transferido para unidades comerciais ou industriais das 
quais o produtor seja sócio ou proprietário? 

Quanto desta produçao total foi utilizado como semente nos plan
tios que realizou nos últimos 12 meses? 

Quanto desta produçao total foi consumido no domicilio? 

Quanto desta produção total foi destinado para troca ou 
permuta? 

Quanto desta produção total se destinou para elaboraçao 
"caseira" ou artesanal de derivados? 

Quanto desta produção se destinou para pagamento 
pelo uso da terra de terceiros? 

Quanto desta produção foi perdido? 
(para resposta afirmativa no quesito 7) 

Quanto desta produçao total teve outros fins? 
(alimentação animal, doação, etc.) 

Que quantidade do produto tem hoje armazenada ou 
estocada? 

.· 1 O. Quantidade ·• Unidade de medida 

1 H 1 11 l 

o 

1 o 1 
2 

1 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

o 

·•··••····• <.· .. ·.·.! 
1 

•· 11 , Equivalência 

1 1 1 1 1 



ENTREVISTADOR-Para resposta afirmativa ao quesito 4 desta Parte 

Nºdo 
produto 04 

9. Informações sobre a produção e seu destino 

Qu3I foi a produção total obtida na área plantada, 
nos últimos 12 meses? 

Qu:;mto desta produção total foi destinada para a venda a ter
cei'os, ou transferido para unidades comerciais ou industriais das 
qu<iis o produtor seja sócio ou proprietário? 

Quanto desta produção total foi utilizado como semente nos plan
tio~ que realizou nos últimos 12 meses? 

QL Jnto desta produção total foi consumido no domicilio? 

Qu•mto desta produção total foi destinado para troca ou 
permuta 7 

Quanto desta produção total se destinou para elaboração 
"caseira" ou artesanal de derivados? 

Qu3nto desta produção se destinou para pagamento 
pelo uso da terra de terceiros? 

Qu3nto desta produção foi perdido? 
(para resposta afirmativa no quesito 7) 

Qu3nto desta produção total teve outros fins? 
(alimentação animal, doação, etc.) 

Que quantidade do produto tem hoje armazenada ou 
estocada? 

.············································<·•·•············ C.••···················•<••••········ }>)•>·I 

Unidade de medida 

o 

1 o 1 2 1 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

o 



l SEÇÃO 13 ·ATIVIDADE AGROPECUÁRIA· PARTE Bf .PRODUÇÃO DA AGRICULTl.JRA / 

ENTREVISTADOR-Para resposta afirmativa ao quesito 4 desta Parte 

9. Informações sobre a produção e seu destino 

Qual foi a produção total obtida na área plantada, 
nos últimos 12 meses? 

Quanto desta produção total foi destinado para a venda a ter
ceiros, ou transferido para unidades comerciais ou industriais das 
quais o produtor seja sócio ou proprietário? 

Quanto desta produção total foi utilizado como semente nos plan
tios que realizou nos últimos 12 meses? 

Quanto desta produção total foi consumido no domicilio? 

Quanto desta produção total foi destinado para troca ou 
permuta? 

Quanto desta produção total se destinou para elaboração 
"caseira" ou artesanal de derivados? 

Quanto desta produção total se destinou para pagamento 
pelo uso da terra de terceiros? 

Quanto desta produção foi perdido? 
(para resposta afirmativa no quesito 7) 

Quanto desta produção total teve outros fins? 
(alimentação animal, doação, etc.) 

Que quantidade do produto tem hoje armazenada ou 
estocada? 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

o 

Unidade de medida 



j;N-REVISTADOR-Verificar na Parte B desta Seção (quesito 9, item 06) se há registro de quantidade destinada à elaboração de derivados. Havendo tal registro preencha esta Parte 

Nº do 1. Nome do produto elaborado 

l 1 
,,·::. COO .. 

proeuto 1 1 

01 

2. Informações sobre a quantidade do produto elaborado e seu destino 
' 

Qu2I a quantidade total do produto elaborado artesanalmente? 

Qu<nto desta quantidade total foi consumido no próprio 
domicilio? 

Qurnto desta quantidade total foi vendida? 

Qu< nto desta quantidade total se destinou a outros fins? 
(alirnentação animal, doação, troca ou permuta, etc.) 

Nº do 1. Nome do produto elaborado 

1 

coo 
procuto 

1 1 

02 

2. Informações sobre a quantidade do produto elaborado e seu destino 

Qu" 1 a quantidade total do produto elaborado artesanalmente? 

a u2 nto desta quantidade total foi consumido no próprio 
dorricllio? 

Qu<lnto desta quantidade total foi vendida? 

Qu.-.nto desta quantidade total se destinou a outros fins? 
(alir1entação animal, doação, troca ou permuta, etc.) 

1 

1 

f 1 

Unidade de medida 

1 1 

Unidade de medida 



SEÇÃO~t-AlWIDA[>E AGR()PECUÁRIA" PARTE C:PRÓCES~AMl;f'JTO t:)APRQt:)lJÇÃ() AGR.ICÓLA. OU El.ABÕRAÇÃÓ "C~~EIRA/ARTESANAL" 
<• / OE DERIVADOS Of:PRODUTOSAG8.ICOLAS < /.. > ··•·< ) .......... ·· .. •.•>< ..•. r ·• > /• ·•.· e .................... / /··· 

l 1 

.. coo. 

[ 1 

1. Nome do produto elaborado 

2. Informações sobre a quantidade do produto elaborado e seu destino 

Qual a quantidade total do produto elaborado artesanalmente? 

Quanto desta quantidade total foi consumido no próprio 
domicilio? 

Quanto desta quantidade total foi vendida? 

Quanto desta quantidade total se destinou a outros fins? 
(alimentação animal, doação, troca ou permuta, etc.) 

Nºdo 1. Nome do produto elaborado 
produto 

04 

11 · 

çqo 

1 1 l 

2. Informações sobre a quantidade do produto elaborado e seu destino 

Qual a quantidade total do produto elaborado artesanalmente? 

Quanto desta quantidade total foi consumido no próprio 
domicilio? 

Quanto desta quantidade total foi vendida? 

Quanto desta quantidade total se destinou a outros fins? 
lalimentacão animal, doação, troca ou permuta, etc.) 

'i 
1 

Unidade de medida 

1 1 

Unidade de medida 



SEÇÃOJ 3 .. AlWIDADEAGROPECUARIA ~PARTE C:PRÓ.CESSÀM~Nto.bAf>RÓOÜÇÃÓAGR(COLA ÓU.ELAQQMÇÃótêAse1rw ARTESANALIO 

·······•·•••·•·.····••·.• .. >·.•·oE. 0ER1\IA00~ oe .. ~Rooura~•A~Rl~()LAs.•·•·••••·•.••>·•·•·<>·<E•·•••••·.•>••••·•••<•• >••••••>?><<·•• t >•··>•·•········ u r >••••> se i." . · ·•·<>··· +H 

1. Nome do produto elaborado 

05 

2. Informações sobre a quantidade do produto elaborado e seu destino .......... •1···.für· ······ ~ ... I?.• . ..:<<. r .. ~_J_· F> 
Unidade de medida 

Qual a quantidade total do produto elaborado artesanalmente? 

Quanto desta quantidade total foi consumido no próprio 
domicilio? 

Quanto desta quantidade total foi vendida? 

Quanto desta quantidade total se destinou a outros fins? 
(alimentação animal, doaçao, troca ou permuta, etc.) 

1. Nome do produto elaborado 

l 1 1 

COb 

1 'ri 
2. Informações sobre a quantidade do produto elaborado e seu destino 

3.tnTde1 
Unidade de medida 

Qual a quantidade total do produto elaborado artesanalmente? 

Quanto desta quantidade total foi consumido no próprio 
domicilio? 

Quanto desta quantidade total foi vendida? 

Quanto desta quantidade total se destinou a outros fins? 
(alimentação animal, doação, troca ou permuta, etc.) 



ENTREVISTADOR- Para resposta afirmativa no qi.slto 15 da Parte A desta Seção 

N•de 
orderi 

01 

1. 
Espécie animal 

3. 
Efetivo do rebanho, vendas, compras, nascimentos, 

abates e mortandade 

Quartos animais desta espécie, entre machos e o 
fême is de qualquer Idade possui hoje? 

Quaritos animais vendeu nos últimos 12 meses? o 

Quartos animais comprou nos últimos 12 meses? o 

Quantos animais abateu para consumo próprio o nos últimos 12 meses? 

Quantos animais morreram ou foram vitimados 
por doenças, falta de alimentação ou falta de o 
água nos últimos 12 meses? 

Quantos animais nasceram nesta criaçao o 
nos últimos 12 meses? 

2 

3 

4 

5 

6 

2. 
Obteve algum produto ou derivado 

desta criação? 

Sim ... 1 LJ Não ... 2 LJ 

1. 
Espécie animal 

02 

3. 
Efetivo do rebanho, vendas, compras, nascimentos, 

abates e mortandade 

Quantos animais desta espécie, entre machos e o 
fêmeas de qualquer idade possui hoje? 

Quantos animais vendeu nos últimos 12 meses? o 

Quantos animais comprou nos últimos 12 meses? o 

Quantos animais abateu para consumo próprio o nos últimos 12 meses? 

Quantos animais morreram ou foram vitimados 
por doenças, falta ~alimentação ou falta de o 
água nos últimos 12 meses? 

Quantos animais nasceram nesta criação o 
nos últimos 12 meses? 

2 

3 

4 

5 

6 

2. 
Obteve algum produto ou 
derivado desta criação? 

Sim ... 1 LJ Não ... 2 LJ 



l•SEÇÃ·a .• 1.3··~·AJl\f1ÔAC>E.··~c;BC>.~•E.~9~·~~·J···ê~~T~···o:•••RRQP.Q9~.c?•••r~c.QARIÂ.·•+.••BE.~~NB9.~•······ 

Nº de 1. 
< .•••••. , ord~m 

Espécie animal 
1 

C3 

3. 
Efetivo do rebanho, vendas, compras, nascimentos, 

abates e mortandade 

Qwantos animais desta espécie, entre machos e o fêr. 1eas de qualquer idade possui hoje? 

Q l' =mtos animais vendeu nos últimos 12 meses? o 

Quantos animais comprou nos últimos 12 meses? o 

Ql'antos animais abateu para consumo próprio o nos últimos 12 meses? 

Quantos animais morreram ou foram vitimados 
por doenças, falta de alimentação ou falta de o 
ág11a nos últimos 12 meses? 

Quantos animais nasceram nesta criação o rw, últimos 12 meses? 

TL ... 

2 

3 

4 

5 

6 

2. 
·.·•·· Obteve algum produto ou derivado 
· .· desta criação? 

Sim ... 1 LJ Não ... 2 LJ 

.··. ••·.·. </··4/.<················ >··· Nômero de cCll>eÇas(llnlda~EIS)) li ,, ..... , .. 1( 

Nºde 
ordem 

04 

1. 
Espécie animal 

3. 
Efetivo do rebanho, vendas, compras, nascimentos, 

abates e mortandade 

Quantos animais desta espécie, entre machos e o fêmeas de qualquer idade possui hoje? 

Quantos animais vendeu nos últimos 12 meses? o 

Quantos animais comprou nos últimos 12 meses? o 

Quantos animais abateu para consumo próprio o nos últimos 12 meses? 

Quantos animais morreram ou foram vitimados 
por doenças, falta de alimentação ou falta de o 
água nos últimos 12 meses? 

Quantos animais nasceram nesta criação o nos últimos 12 meses? 

2 

3 

4 

5 

6 

2. 
Obteve algum produto ou 
derivado desta criação? 

Sim ... 1 LJ Não ... 2 LJ 



1SEÇÃ().~3 JATMDJ\QE Á~~()PEêUJ\RIÃ ·PARTE. D: PRODU~ÃO PEÇÜARIA- REBANttÔS j 

N'de 
ordem 

05 

1. 
Espécie animal 

3. 
Efetivo do rebanho, vendas, compras, nascimentos, 

abates e mortandade 

Quantos animais desta espécie, entre machos e 
1 
o 

fêmeas de qualquer Idade possui hoje? 

Quantos animais vendeu nos últimos 12 meses? 
1 
o 

Quantos animais comprou nos últimos 12 meses? 
1 
o 

Quantos animais abateu para consumo próprio Jo nos últimos 12 meses? 

Quantos animais morreram ou foram vitimados 
lo por doenças, falta de alimentação ou falta de 

égua nos últimos 12 meses? 

Quantos animais nasceram nesta crlaçAo 

'º 
nos últimos 12 meses? 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2. 
Obteve algum produto ou derivado desta crlaçAo? 

Sim ... 1 LJ Não ... 2 LJ 

.. 

> < 4. .· ····.•. • ·:( 
Nórneró de cabeças {unida~)> 

1 1 1 1 1 1 

1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 
1 . 

5 
1 

6 
1 



§·;ÃÔ .. 1.3 ... ·A 1"1v1·0ADE ./\G.~OP.e.Cu~·RiA•·~··•eAR"fE ••. E: ... P.ROp.uÇAq •• P.ECU~.~~··~••()ôl"~óS •• f'NIMAJS···()u.çR1AÇ.9.E;s.·1 
ENTREVISTADOR-As perguntas a seguir referem-se à criações de rã, bicho-da-seda, abelha, minhoca, escargõ, etc. 

Nº de 1. 2. 

ord;m Espécie animal Obteve algum produto ou derivados desta criação? 

01 Sim ... 1 LJ Nao ... 2 LJ 

6" 
1. 2. 

ºm Espécie animal Obteve algum produto ou derivados desta criação? 

2 Sim ... 1 LJ Nao ... 2 LJ 

1. ·•>COO> .·· 2. 

6" 
Espécie animal • .... · il l .···· 1 / Obteve algum produto ou derivados desta criação? 2m 

3 Sim ... 1 LJ Nao ... 2 LJ 

6 
d 

e 

1. coo· 2. 
de . . . 

em 
Espécie animal 

. 1 
1 1 

•.. Obteve algum produto ou derivados desta criação? 

i Sim ... 1 LJ Nao ... 2 LJ 

N° de 
ord :m Espécie animal 

····•COO•·•·. 1. 2. 
Obteve algum produto ou derivados desta criação? 

05 Sim ... 1 LJ Nao ... 2 LJ 



!sEç~()J3 .1ff1V10ÁpE J\GR()eÊcúAR1A~·PARre i=:PR.ooljros F>ecuA~1ós EoER1.vAoos. e[J\soRAoos ARTESANÃtMENTE 
ENTREVISTADOR-Verifique na Parte D (quesito 2) se há alguma resposta afirmativa quanto à obtençao de produto pecuário ou derivado de produto das espécies animais declaradas. 
Havendo resposta afirmativa preencha esta Parte 

As perguntas a seguir referem-se aos 6 principais produtos pecuários e derivados desses produtos, obtidos nos últimos 12 meses. 

1. 

1 

coo 
Nºdo 

1 1 1 1 produto Nome do produto pecuário ou derivado 

01 

2. 

Informações sobre as quantidades do produto pecuário ou derivado e suas destinações 

Qual a quantidade total obtida nos últimos 12 meses? 

Quanto desta quantidade total foi vendido? 

Quanto desta quantidade total foi transferido para unidades Industriais 
ou comerciais, das quais o produtor seja sócio ou proprietário? 

Quanto desta quantidade total foi consumido no próprio domicllio? 

Quanto desta quantidade total foi destinado para outros fins? 
(doações, troca, alimentaçao de animais, etc.) 1 o 1 5 

1 .....•.. 

3. Quantidade 

1 1 1 1 

Unidade de medida 4. Equivalência 

1 1 1 1 



'

·.• ... · ... ·· ..• ·· ... •· ... · .. • .. <?<···· l 
Nº do 1. 

produto Nome do produto pecuário ou derivado 

02 

2. 

lnfc.rmações sobre as quantidades do produto pecuário ou derivado e suas destinações 

Qual a quantidade total obtida nos últimos 12 meses? 

Quanto desta quantidade total foi vendido? 

Ou:mto desta quantidade total foi transferido para unidades Industriais 
ou comerciais, das quais o produtor seja sócio ou proprietário? 

Qu:rnto desta quantidade total foi consumido no próprio domicilio? 

Qu:into desta quantidade total foi destinado para outros fins? 
(do :ções, troca, alimentação de animais, etc.) 

· uto Nome do produto pecuário ou derivado ~
jo 1. 

2. 

. l 1 

1 o 1 s I 

·COO··· 

1 1 ln 

Informações sobre as quantidades do produto pecuário ou derivado e suas destinações 

Qucil a quantidade total obtida nos últimos 12 meses? 

Ou ointo desta quantidade total foi vendido? 

Qu3nto desta quantidade total foi transferido para unidades industriais 
ou :;omerciais, das quais o produtor seja sócio ou proprietário? 

Ou mto desta quantidade total foi consumido no próprio domicilio? 

a IJ rnto desta quantidade total foi destinado para outros fins? 
(dcições, troca, alimentação de animais, etc.) 

1 o 1 3 1 

1 o 1 41 

Unidade de medida 

Unidade de medida ····,•· .··••··· ··
1
4 .••. Ê,u~jodal•·······••••· · · < 3. O!Jantldade · 

1 1 1 1 1 



1 SEÇÃ ô .13. ·-·f\Tl\flDADE··"~~.()PEÇY~.~.IA··-•• ~ART~· .. F: ..• PRôoutps···PECUA .. ~.l()S •. E ••9~Rl'f f\Ó()S···ELABORADÓS AfH.~~"N"~M.~N.TE 
coo 

1 

Nº do 1. 
produto Nome do produto pecuário ou derivado 

04 

2. 

Informações sobre as quantidades do produto pecuário ou derivado e suas destinações 

Qual a quantidade total obtida nos últimos 12 meses? 

Quanto desta quantidade total fol vendido? 

Quanto desta quantidade total fol transferido para unidades Industriais 
ou comerciais, das quais o produtor seja sócio ou proprietário? 

Quanto desta quantidade total foi consumido no próprio domicilio? 

Quanto desta quantidade total foi destinado para outros fins? 
(doações, troca, alimentação de animais, etc.) 

Nºdo 1. 
produto Nome do produto pecuário ou derivado 

05 

2. 

t 

.·•coo 

1 1 1 

Informações sobre as quantidades do produto pecuário ou derivado e suas destinações 

Qual a quantidade total obtida nos últimos 12 meses? 

Quanto desta quantidade total foi vendido? 

Quanto desta quantidade total foi transferido para unidades Industriais 
ou comerciais, das quais o produtor seja sócio ou proprietário? 

Quanto desta quantidade total foi consumido no próprio domicilio? 

o 

o 2 

o 3 

1 

Quanto desta quantidade total foi destinado para outros fins? 
(doações, troca, alimentação de animais, etc.) 1 o 1 5 

3. Quantidadé Unidade de medida 

1 1 1 

1 

Unidade de medida 3. Quantidade • 

1 1 1 1 

·· .· .. · ··,4; E1uiValênl cial. 
1 . - . . 



. COP: 

, .. 1 
Nº :10 1. 

procuto Nome do produto pecuário ou derivado 

2. 

Informações sobre as quantidades do produto pecuário ou derivado e suas destinações 

Qu<il a quantidade total obtida nos últimos 12 meses? 

Qu;,nto desta quantidade total foi vendido? 

Quanto desta quantidade total foi transferido para unidades industriais 
ou comerciais, das quais o produtor seja sócio ou proprietário? 

Ou .nto desta quantidade total foi consumido no próprio domiclllo? 

Ou< nto desta quantidade total foi destinado para outros fins? 
(do;1ções, troca, alimentação de animais, etc.) 

1 o 1 3 1 

1 o 1 4 1 

1 o 1 5 

·····•••'1 •·:·••,••••:•·l·~·°.r~1•••••••••:•• •·.·1H 

Unidade de medida 
::: @:=:.::·:··1.\4.'·'·' .. ···;··.:·:.·1.·.····:··.·.=.·.'.=:'.·.:···· ... ~.~-,.~_·'·'·:·:···:·:·:··.·.'.'.':·.'·.:···:·:.·.·:.':.;,1'_ .•• ·=:·:;:•"""' !\\![ o -m~O ::.:]!! 



1 ENTREVISTADOR-Para quem respondeu à Parte D desta SeçAo. 

As perguntas referem-se ao tolal de gastos nos últimos 12 meses. Pergunte todos os itens e preencha o valor correspondente 

1.Quanto gastou nos últimos 12 meses? 

Em rações, sais minerais, uréia e melaço para alimentação dos animais? 

Com a compra de animais para reproduçlo, recriação ou engorda? 

Com a contrataçao de serviços veterinários eventuais e periódicos? 

Em medicamentos veterinários (vacinas, vermlfugos, etc.)? 

Com a contratação de serviços Industriais de terceiros para elaboração ou beneficiamento de produtos 

pecuários e de derivados de origem animal? 

Com o pagamento a empregados que executam predominamtemente, tarefas atinentes à atividade pecuária? 

Com o pagamento de juros e despesas bancárias decorrentes de empréstimos para investimento ou custeio 

da atividade pecuéria,ou para comercialização de produtos pecuários? 

Com o aluguel ou arrendameno de pastos? 

Com o transporte de animais ou da produçlo pecuária? 

Com a compra de outros produtos e Insumos pecuários (sêmen para inseminação artificial de matrizes, ovos 

para Incubação, etc.) ou com a contrataçao de outros serviços de apolo à atividade pecuária, não relaciona-

outras despesas não especificadas anteriormente? 

1 o l 1 1 

1 o 1 2 1 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 1,~ 1 

1 o 1 8 1 

o 9 

o 

R$ 1 

· .2.v*" gasto 

1 1 1 J [. l.....__.____. 



PARTE H - EXTRAÇÃO VEGETAL 

Registre a superfície e o código da unidade de medida conforme tabela abaixo: 

U. M. CODIGO EQUIVALENCIA UM CODIGO EQU IVALENCIA U M CODIGO EQUIVALENCIA 

(m2) (m2) (m2) 

Metro quadrado 01 1 Tarefa 17 3025 Alqueire 33 30206 

Braça quadrada 02 4,84 Tarefa 18 3630 Alqueire 34 30250 

Tarefa 03 237 Tarefa baiana 19 4356 Alqueire 35 30976 

Litro 04 242 Quarta 20 6050 Alqueire 36 36300 

Litro 05 484 Quarta 21 6806 Alqueire geométrico 37 48400 

Conta 06 581 Quarta 22 7562 Alqueirão 38 193600 

Litro 07 605 Quarta 23 7744 Quadra de campo 39 871200 

Litro 08 680 Quarta 24 9075 Milhão 40 1000000 

Litro 09 704 Hectare 25 10000 Outras unidades 41 

Quarta 10 756 Alqueire 26 12100 Sem declaração 99 

Quarta 11 774 Braça de campo 27 14520 

Quadra 12 948 Quadra 28 17424 

Litro 13 1210 Alqueire 29 18150 

Quadra 14 1250 Alqueire paulista 30 24200 
' 

Celamim 15 1512 Alqueire fluminense 31 27225 

Morgos 16 2500 Alqueire 32 29040 



EN'"REVISTADOR- Para resposta afirmativa no quesito 29 da Parte A. 

~ rerguntas seguintes referem-se aos 5 principais produtos vegetais coletados em matas nativas ou vegetações espontaneas. 
~nformações devem referir-se às ocorrências verificadas nos últimos 12 meses. 

1-2. 

. ·, . 

a ~ 

Qual a área percorrida para efetuar a coleta ou apanha de produtos vegetais extrativos? Quantas árvores de qualquer espécie, cortou para efetuar Quantas árvores replantou 

a coleta ou apanha de produtos vegetais extrativos? nesta área? 

Unidade de superflcie 2.coo 

5. 
Nº do 

produto Nome do produto vegetal extrativo 

01 

6. 7. Quantidade Unidade de medida 

lnfo,mações sobre a quantidade coletada do produto declarado no quesito 5 e suas destinações • 1 

Qua 1 a quantidade total coletada nos últimos 12 meses? o 

Quanto desta quantidade total foi destinado para venda a terceiros, ou transferido 
o 2 

para unidades comerciais ou Industriais das quais o produtor seja sócio ou proprietário? 

Quanto desta quantidade total foi consumido no próprio domlclllo? o 3 

Quanto desta quantidade total foi destinado para outros fins o 4 
(dooções, troca ou permuta, alimentação animal, etc.)? 



1.·.·.·.··.·.·.·.··.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.···.··.··.·.·.·.·.'.·.··.·.·.·.·.·.'''.'.' .. '.·.···.· .. •.•·.·.•.·.·.· ... ' .. '.''.·.·.•.'''.'.'.'•·.·.··.··.·.·.·.··.·.·.·.·.'.••.'.•.·.'.·.·.·.·.·.·.'.'.''.".'.·.·.'' ... '.·.'.·.·.·.··.··.·.'.·.·.·.·.·.··.·.·.'.·.·.·.·.·.·.·.··.'.·.··.·.'.·.··.·.·.·.'.',·.·.··.· .. '·.·.·.'·•.·.·.·.·.·.···.'.•.'.·.··.·.·.·.·.··.·.· .. ·.···.··.··.··.·.··.·:·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.'.·>•.··.··.·.··.·.····.··.·.···.···.··.··.·.· .. ·.··.·"'·.·.·.···.'.··.·.·.··.·.·.·.··.···.··.··.·.·.·.·.·.·.·.···.'.·.·.··.·.·.··. •••.·•·· ...... ·.<·•·••:•·•·. SEÇÃ~~31:A'fMPADÉ~G~OPECU~RIA~PARTEH:EXTRAÇÃO·VEGE'fAL(. 

As perguntas seguintes referem-se aos 5 principais produtos vegetais coletados em matas nativas ou vegetações espontâneas. 
As informações devem referir-se às ocorrências verificadas nos últimos 12 meses. 

LN-ºdo_j_~~~
5

-·~~~_jln2:filI·l···IJJt···[JE· ; produto Nome do produto vegetal extrativo 1 J ~ 

02 

6. 

1nformações sobre a quantidade coletada do produto declarado no quesito 5 e suas destinações 

Qual a quantidade total coletada nos últimos 12 meses? 
1 

o 
1 

1 

1 1 
o 2 

Quanto desta quantidade total foi destinado para venda a terceiros, ou transfer!OO 

para unidades comerciais ou Industriais das quais o produtor seja sócio ou proprietário? 

Quanto desta quantidade total foi consumido no próprio domicilio? 1 o 1 
3 

1 
o 

1 
4 Quanto desta quantidade total foi destinado para outros fins 

(doações, troca ou pennuta, alimentação animal, etc.)? 

5. 
Nºdo 

produto Nome do produto vegetal extrativo 

03 

6. 

Informações sobre a quantidade coletada do produto declarado no quesito 5 e suas destinações 

Qual a quantidade total coletada nos últimos 12 meses? 

Quanto desta quantidade total foi destinado para venda a terceiros, ou transfer!OO 

para unidades comerciais ou Industriais das quais o produtor seja sócio ou proprietário? 

Quanto desta quantidade total foi consumido no próprio domicilio? 

Quanto desta quantidade total foi destinado para outros fins 
1'1oal't'les. •l'OC" ou Pf!rmuta, allmentaçlo animal, etc.)? 

o 

o 2 

o 3 

o 4 

1 

/················ 

................... , 

1 
· .. 

:•• ///•/: 
····•:·• 

1 

. · :: · . .. :· 

1 

.... ·.·:. 
....... •· 

•. 

Unidade de medida 

( < ·: ......... .:·: 

········ .. ,, .... · ... 

·:..: ..... ••·· •>> ••••• ::•. >>·. ··.·.·.·. 

············: 

•••••••••••••••• 
..... i .:· 

:: 
.:· 

Unidade de medida 



As perguntas seguintes referem-se aos 5 principais produtos vegetais coletados em matas nativas ou vegetações espontaneas. 
As informa devem referir-se às ocorrências verificadas nos últimos 12 meses. 

5. 
Nº do 

produto Nome do produto vegetal extrativo 

Qt 

6. 

Informações sobre 11 quantidade coletada do produto declarado no quesito 5 e suas destinações 

Qual a quantidade total coletada nos últimos 12 meses? o 

Quanto desta quantidade total foi destinado para venda a terceiros, ou transferido 
o 2 

para unidades comerciais ou Industriais das quais o produtor seja sócio ou proprietário? 

Quanto desta quantidade total foi consumido no próprio domicilio? o 3 

Quanto desta quantidade total foi destinado para outros fins o 4 
(doações, troca ou permuta, alimentaçao animal, etc.)? 

5. 
Nºdo 

produto Nome do produto vegetal extrativo 

6. 

Informações sobre a quantidade coletada do produto declarado no quesito 5 e suas destinações 

Qual a quantidade total coletada nos últimos 12 meses? 

Quanto desta quantidade total foi destinado para venda a tef'ceiros, ou transferido 

para unidades comerciais ou industriais das quais o produtor seja sócio ou proprietário? 

Quanto desta quantidade total foi consumido no próprio domicilio? 

Quanto desta quantidade total foi destinado para outros fina 

(doações, troca ou permuta, alimentação animal, etc.)? 

o 

o 2 

o 3 

o 4 

.7. Quantidade ··~ 

Unidade de medida 

Unidade de medida 



PARTE 1 - REFLORESTAMENTO E PRODUÇÃO MADEIREIRA DE ESPÉCIES FLORESTAIS PLANTADAS 

Registre a superfície e o código da unidade de medida conforme tabela abaixo: 

U M CODIGO EQUIVALENCIA U. M CODIGO EQUIVALENCIA U. M. CODIGO EQUIVALENC IA 

(m2) (m2) (m") 

Metro quadrado 01 1 Tarefa 17 3025 Alqueire 33 30206 

Braça quadrada 02 4.84 Tarefa 18 3630 Alqueire 34 30250 

Tarefa 03 237 Tarefa baiana 19 4356 Alqueire 35 30976 

Litro 04 242 Quarta 20 6050 Alqueire 36 36300 

Litro 05 484 Quarta 21 6806 Alqueire geométrico 37 48400 

Conta 06 581 Quarta 22 7562 Alqueirão 38 193600 

Litro 07 605 Quarta 23 7744 Quadra de campo 39 871200 

Litro 08 680 Quaria 24 9075 Milhão 40 1000000 

Litro 09 704 Hectare 25 10000 Outras unidades 41 

Quarta 10 756 Alqueire 26 12100 Sem declaração 99 

Quarta 11 774 Braça de campo 27 14520 

Quadra 12 948 Quadra 28 17424 

Litro 13 1210 Alqueire 29 18150 

Quadra 14 1250 Alqueire paulista 30 24200 

Cela mim 15 1512 Alqueire fluminense 31 27225 

Morgos 16 2500 Alqueire 32 29040 



lsEçÃq··•1.3···~··ArMDÃo·~.·Ac:,R().~•~8uÁ·~~··i·p,\RTE···:··REF.L(>RE§TAMENTO···Ê···f>RÔDllÇ~·()···M.ÀÔEl.RElffA .• Ó•e .•. esf>é.C:·1e§•·.fLÔR.ESTÂIS•f'l..ÃNTADAS 
1 ENT.~EVISTADOR-Para resposta afirmativa no quesito 43 da Parte A, desta Seçao. 

As p~rguntas a seguir referem-se às 5 principais espécies florestais plantadas 

1. 
Nº d3 . 

espécie Nome da espécie florestal plantada 

01 

2-3. 

Qual a área plantada existente atualmente? 

2.Area /l·.·.··.· •.• I 1 1 m1 ·1 . 
Unidade de superflcie 

4. 

Quai a quantidade de árvores plantadas atualmente nesta área? 

(em unidades) 

5. 

Qua1tas árvores abateu nos últimos 12 meses? 

(em unidades) 

l• .. ··.·•·.··.·.~.·.·.co .... º .... · .. ·.·.·•.·•.·.·.·.· 1 1 1 

6. 

Informações sobre a produção de toras de madeira da espécie florestal 

declarada no quesito 1 e sua destinação 

Qual a produção total de madeira obtida a partir das 
1 

o 
1 árvores abatidas nos últimos 12 meses? 

Quanto desta produção foi vendido? 
1 

o 
1 

Quanto desta produção total foi transferido para uni-

dades Industriais ou comerciais (serrarias, fábricas de 
1 o 1 

papel, etc.) das quais seja sócio ou proprietário? 

Quanto desta produção total foi destinado para 

1 
o 

1 transformação em carvão vegetal? 

Quanto desta produção total foi destinado para outros 

1 1 fins (doação, troca ou permuta.etc.)? o 

•· 
.·. ·• •L < >•• .... 

•·•• ······ ........ 
. 

····•····.· <' .'/ .... ... 

1 r... r· 
.·. 

1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 
1 

5 
1 

.•. ·• 
,;; 

........... 
... 

. ..... 
1 

<·>······· 



l.sÊcÃ<>·13 ••• ~TIYIDAqe·•~G~pP.~çUA.~.iA••···P~Rf.E·•·.=··REFLORE.STAr.1ENJ().· •. 1; .•• PRóo.u.ÇAo •. MJ\DEl.~EIRA •• OÊ .• ESPÉCIES···FLORE$TA1s••·pLANTADAS 

1. 
N'da 

espécie Nome da esJ*le florestal plantada 

02 

2-3. 

Qual a área plantada existente atualmente? 

11 

Unidade de superflcie 

4. 

Qual a quantidade de árvores plantadas atualmente nesta área? 

(em unidades) 

5. 

Quantas árvores abateu nos últimos 12 meses? 

(em unidades) 

'.·.···· .. • .. 3.;ÇO.p 1.I 1 1 

6. 

lnfonnações sobre a produção de toras de madeira da espécie florestal 

declarada no quesito 1 e sua destinação 

Qual a produção total de madeira obtida a partir das 

árvores abatidas nos últimos 12 meses? 

Quanto desta produção foi vendido? 

Quanto desta produção tlillal foi transferido para uni

dades Industriais ou ~ciais (serrarias, fábricas de 

papel, etc.) das quais seja sócio ou proprietário? 

Quanto desta produção total foi destinado para 

transformação em carvão vegetal? 

Quanto desta produção total foi destinado para outros 

fins (doação, troca ou permuta,etc.)? 

o 

o 2 

o 4 

o 5 



1. 
N'da 

esçécie Nome da espécie florestal plantada 

C3 

2-3. 

Qu:J a área plantada existente atualmente? 

Unidade de superflcie 

4. 

Qual a quantidade de árvores plantadas atualmente nesta área? 

(em unidades) 

5. 

Qu3ntas árvores abateu nos últimos 12 meses? 

(em unidades) 

6. 

Informações sobre a produção de toras de madeira da espécie florestal 

3,c.oo declarada no quesito 1 e sua destlnaçao l .... , ... 1 

Qual a produção total de madeira obtida a partir das 

árvores abatidas nos últimos 12 meses? 

Quanto desta produção foi vendido? 

Quanto desta produção total foi transferido para uni-

o 

o 2 

dades Industriais ou comerciais (serrarias, fábricas de o 3 

papel, etc.) das quais ., sócio ou proprietário? 

Quanto desta produção total foi destinado para 

transformação em carvão vegetal? 

Quanto desta produção total foi destinado para outros 

fins (doação, troca ou permuta.etc.)? 

o 4 

o 5 



1. 
N"da 

espécie Nome da espécie florestal plantada 

04 

2-3. 

Qual a área plantada existente atualmente? 

.·· 2;J\rea 

1 • 1H I< 1 
1 I 

Unidade de superflcie 

4. 

Qual a quantidade de árvores plantadas atualmente nesta área? 

(em unidades) 

5. 

Quantas árvores abateu nos últimos 12 meses? 

(em unidades) 

1 

3.COD 

1 1 

6. 

Informações sobre a produçao de toras de madeira da espécie norestal OUarrtidade (~ 
declarada no quesito 1 e sua destlnaçao 

l 1 1 1 1 J 
.. ... 

Qual a produçao total de madeira obtida a partir das 
1 

o 
1 

1 
1 árvores abatidas nos últimos 12 meses? 

Quanto desta produçao foi vendido? 
1 

o 
1 

2 
1 

Quanto desta prod~e total foi transferido para uni-

1 1 1 
dades Industriais ou comerciais (serrarias, fábricas de o 3 

papel, etc.) das quais seja sócio ou proprietário? 

Quanto desta produçao total foi destinado para 

1 
o 

1 
4 

1 transformaçao em carvão vegetal? 

Quanto desta produçao total foi destinado para outros 

1 1 1 fins (doaçao, troca ou permuta.etc.)? o 5 



1. 
Nº da 

espé-cle Nome da np«:le florestal plantada 

2-3. 

Qu2I a área plantada existente atualmente? 

Unidade de superflcie 2.Area , .. [ 
4. 

Qual a quantidade de irvores plantadas atualmente nesta área? 

(em unidades) 

5. 

Quantas árvores abateu nos últimos 12 meses? 

(em unidades) 

l .. •.:.•.•·.:3·,.·:c·9:::··.º·.; 
l 1 l 

6. 

Informações sobre a produção de toras de madeira da espécie florestal 

declarada no quesito 1 e sua destinação 

Qual a produção total de madeira obtida a partir das 
1 

o 
1 árvores abatidas nos últimos 12 meses? 

Quanto desta produção foi vendido? 
1 

o 
1 

Quanto desta produçao tota! foi transferido para uni-

1 1 
dades Industriais ou come~lals (serrarias, fábricas de o 
papel, etc.) das quais seja sócio ou proprietário? 

Quanto desta produçao total foi destinado para 

1 
o 

1 transformaçao em carvão vegetal? 

Quanto desta produçao total foi destinado para outros 

1 1 fins (doação, troca ou pennuta,etc.)? o 

·•·• ::: .. ::: .·· .. ··.·.··.·.··.·.·. ·.·.·<·> 

; .. ;.; ... ·:: .. .. 
.·.·. \ >. 

::::. ·· .. ;. 

l< 1 

.... 
1:. 

····.·.·:: .. :><•.·::::.· :•·•: :·::•• : 

1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 
1 

5 
1 



S~ÇÃ()t?SATIVIDADEA~ROPECUÁRIA·PARTEJ: >.< \.•.•< / t••·• ?···· .. <.·.•• 
. t <<) GASTOS NAS ATl\(ID,t\DES AGRICULTURA, E)(TRAÇÃO VEGETAL E REFLORESTAMENTO 

ENTREVISTADOR-Para quem respondeu às partes B, C, G e H desta Seção. 

1 Pergunte todos os Itens e preencha o valor correspondente 

1. 
Quanto gastou nos últimos 12 meses com: 

Sementes e/ou mudas 

· Fertilizantes orgânicos 

Fertilizantes qulmicos 

Pesticidas, agrotóxicos e herbicidas 

Compra de embalagens para produçêo 

Transporte da produçAo agrlcola ou florestal 

Armazenamento da produçêo 

Salários de empregados que executam predominantemente tarefas 

atinentes às atividades agrlcola, florestal e do extrativismo vegetal 

Arrendamento de terras 

Elaboraçêo ou beneficiamento de produtos agrlcolas e florestais 

Contratação de serviços de empreitada 

Combustlvels e lubrificantes para tratores 

Juros e despesas bancérlas decorrentes de empréstimos para investi-

mento; custeio dessas atividades ou comerclalizaçto das respectivas produções 

Outras despesas nao especificadas anteriormente 



sEÇÃq ••• ~ 3·~·Âjl\llQ~ÔÊ~~9BPé~'3YAR~~ ~ê~Rtê~; M~§y1N~~' •M~h§M~NTQ~ ~ti!§N~tpp~ÂGRl§õ~···•••••••• . C•> 

[ENTREVISTADOR- Para quem respondeu às Partes B,D,G ou H desta Seçlo 

1 Pergunte todos os Itens. Para cada resposta afirmativa preencha a quantidade possulda 

1. 

Nesta atividade possui: 

Arados e grades ru 
Tratores de roda ou de esteira ~ 

Ordenhadelras ru 
Colheitadeiras ~ 

Moinhos, trllhadelras, motores elétrlcoe para uso agrlcola ~ 

Caminhões ou caminhonetes ~ 

Pás, enxadas, ancinhos, machados, carrinho de mio ~ 

Geradores de energia elétrica ~ 

Velculoa de tração animal (carroças, charretes, etc.) ~ 

sistema de irrigação do tipo plvõ-central ru 
1-eronavn de uso agrlcola ru 
Outros equipamentos e utensllloa de uso agrlcola ~ 

2. 

Código 

Sim ... 1 

Nlo ... 2 

a ~ 

Quantidade possulda nos últimos Quantidade atual 

12meses 



ENTREVISTADOR- as informações desta Parte devem referir-se à principal atividade pesqueira nos últimos 12 meses. Caberá ao informante definir, quando for o caso, a principal. 

1. 2. 3. 4. 5. 

Atualmente algum morador Que tipo de atividade É associado ou filiado Possui embarcação para Quantas embar-

deste domicilio exerce pesqueira exerce? a cooperativas ou colõ- atividade pesqueira? cações possui? 

atividade pesqueira? nias de pescadores? 

Captura ... 1 Slm ... 1 

Sim ..... 1 Cultivo .... 2 Sim ... 1 Não ... 2 (passe ao 7) 

Não ..... 2 (encerre a Seção) Não ... 2 

LJ LJ LJ LJ w 
6. 7-9. 10. 

Tipo de pescado Quanto destinou à venda? Qua 1 o principal compra-

dor da produção? 

lndú stria ..................... 1 

Com ércio .................... 2 

Coo perativa ................ 3 

Con sumidor direto ..... .4 
7; Quantidade Unidade de medida ... ::a.Kg :·::'(:: 9.Valor da venda:::·· 

1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 #~I 11 1 .. 1 
1 llLJJ 

Outr 0 .......................... 5 

Peixes ~ 
: : ·; ·:: ':'•,'•• :' :: ... .: . : : 

::· ······,·: 
.. :::•' : : 

~ 
:: •:::_____] :: ·; <,::: 

••• 
.:::: :: :: 

•••••••• ••• 

Crustáceos .: : :: 

. .... : : 

.. : ': 
: 

• : .. 

1: , .. ·•· ............ : . : ·: .. : 
.. :, : 

: .. : .. 

Moluscos ~ 
..... .... .: .:: : 

Outros ~ 
...... 



ENTREVISTADOR- as informações desta Parte devem referir-se à produção nos últimos 12 meses 

Nºdo 
produto 01 

1. Informações sobre a produção de pescado 

Qual a quantidade produzida nos últimos 12 meses? ~ 

Qvanto destinou ao consumo do domicilio? rn 
Ql anto destinou para outros fins? rn 

Nº do 
rroduto 

02 

1. Informações sobre a produção de pescado 

Qual a quantidade produzida nos últimos 12 meses? ~ 

Quanto destinou ao consumo do domicilio? rn 
Quanto destinou para outros fins? rn 

: 2. Quantidade : · · 

1 HHr ·· r 1 

Unidade de medida 

Unidade de medida 



' 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................. , 

_$.~Ç~('.) 1~8~11\11.D:~R~)~~*':l~~tMH•~~~!~ 9: : P:~ÀRP9~À•.D:~ P:~~~~~q•••••••·••••••···••••••• ··••••••··•••·•••••····.••·•·•••·••••••••••••·.•••••••••••••••······················· 
ENTREVISTADOR- a Informações desta Parte devem referir-se à produçAo nos últimos 12 meses. 

N'do 
produto 

03 

1. Informações sobre a produçAo de pescado 

Qual a quantidade produzida nos últimos 12 meses? 

Quanto destinou ao consumo do domlclllo? 

Quanto destinou para outros fins? 

Nºdo 
produto 04 

1. Informações sobre a produção de pescado 

Qual a quantidade produzida nos últimos 12 meses? rn 
auanto destinou ao consumo do domicilio? rn 
auanto destinou para outros fins? rn 

• • • • • • • • 2; Quantidade • ••• • • • · • · · ................. ········. 

1 1 

•••••••• 2>Qüa~ 
....... ··········· .... ·· .. r , ...... l 

Unidade de medida ••••..•• 3 •• l<Q.•••········· . ................ . .. l .. l .... , .... r .... , 

Unidade de medida .............. 3 KG . r· .. r r 1 



EI iTREVISTADOR-Pergunte todos os Itens. Para cada resposta afirmativa preencha os quesitos seguintes. 

1. 2. ~ ~ 

Nesta atividade possuem : Código Quantidade nos últimos 12 meses Quantidade atual 

Slm ... 1 

Nlo ... 2 

Redes 

Tarrafn 

Vuas/Canlços 

Munzua 

Outros 



ENTREVISTADOR-Pergunte todos os Itens. Para cada resposta afirmativa preencha os quesitos seguintes. 

1. 

Foram realizados gastos no domicilio com os 

seguintes equipamentos: 

Compra de embarcações w 
Conservação de embarcações rn 
Compra de equipamento de pesca rn 
Conservação de equipamento de 

~ pesca 

Combustlveis ~ 
Transporte ~ 
Armazenagem w 
Salário de empregados ~ 
Outros rn 

2. 3. 4. 

Código Gastos nos últimos 12 meses Gastos nos últimos 7 dias 

Sim ... 1 
... ... .. . . . ... . ... . . . ................. . ........ ... . .............. ················ ... . ..... ..... ... . ....... . . .. 

Não ... 2 ~$ 1 · 1 · 1 ·· 1··1 1 ·· l·W R$ • 1 ·· 1 · 1 ·· 1 · 1 · 1 ·· j UJ 



SEÇÃO 15 -AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VIDA 

Esta Seção pretende obter a visão do entrevistado com relação às suas condições de vida. Ela tem, por isso, característica opinativa, 

que exigirá do entrevistador habilidade em deixar o informante bastante à vontade para emitir sua opinião, sem exercer qualquer tipo de 

influência ou fazer críticas às respostas dadas. 

Esta Seção deverá ser respondida pela pessoa RESPONSÁVEL pelo domicílio. 



1 sE cA0••1.s••.~••••'AvALIÂçxo·•o~s•••ç2•t.J81c•~ê~••8.~••Yi9~•••••••••••··· 
·.·.·.··.· ... ·.·.·.·.··· .·.·· 1 

.· >.••t: 

ENTREVISTADOR: Esta Seçao deverá ser respondida pelo(a) chefe do domlclllo 

1. 2. 3. 

Na MJa opinllo, qual seria a menor renda mensal que uma famllla de 4 Considerando a sua famllia, qual seria a menor renda mensal Em relaçAo a sua famllla, qual seria a menor renda mensal necessária 

pessoas (casal e dois filhos) precisaria para sobreviver? necessária para cobrir gastos com allmentaçAo? para cobrir todas as despesas com sua manutençAo? 

R$ I 
1 1 1 1 1 1 w R$ I 

1 1 1 1 1 l·W R$ 
1 1 1 1 1 1 1.w 

4. 5-8 

Na sua opinião, a renda total de sua familia permite que vocês levem a Levando em conta a situação atual de sua famllia, qual a renda mensal que você consideraria: 

vida com: 

5 ........•... Boa 
R$ I 

1 1 1 1 1 ·W 7 ...... Insuficiente R$ 
1 1 1 1 1 l·W Dificuldade ...... 1 Um pouco de diflculdade ..... 2 Facllldade ...... 3 

6 ... Suflclente 
R$ I 

1 1 1 1 1 ·W 8 ............... Ruim R$ 
1 1 1 1 1 l·W LJ 

9. 11. 

Como avalia as condições de vida dos moradores deste domlclllo em relação à: Se pudesse melhorar as condições de vida doa moradores deste domlclllo, que grau de lmport4ncla atribuiria a cada 

10. um dos Itens seguintes: 12. 
Multo boa ....... 1 Rulm ............... 4 ( perguntar todoa os Itens) Boa ................ 2 ( perguntar lodos os li-) Multo lmportante ... 1 Pouco lmportante ..... 3 
Regular .......... 3 Muito rulm ....... 5 lmportante ............ 2 Sem lmport4ncla ...... 4 

Edu :::ação/escolaridade w Educação/escolaridade LU 
Saúde/assistência médica ~ Saúde/assistência médica w 
Habitação/saneamento ~ Habitação/saneamento . ~ 

Segurança pública ~ Segurança pública w 
Lazer/dlverslo ~ Lazer/diversão ~ 
Alirrentação ~ Alimentaçao L!_J 

Vestuário/roupa LU Vestuário/roupa LU 
Emprego/trabalho w Emprego/trabalho L!_J 

Transporte ~ Transporte ~ 



SEÇÃO 16 -ANTROPOMETRIA- PARA TODOS OS MORADORES 

Nesta Seção serão feitos os registros de peso e altura dos moradores. 

Note que os Quesitos 4 e 8 deverão ser preenchidos com O ( zero ) em caso de medidas exatas. 



1. 2. 3-4. 

Foi medido? Como foi Qual a altura/compri-

medido? mento? 

Nº Sim ... 1 Em pé ..... 1 

de Não ... 2 (passe Deitado ... 2 

ao 5) 

o 
r 
d (passe ao 6) 
e 
m 

5. 6. 

Por que não foi Foi pesado? 

medido? 

Ausente ......... 1 Sim ... 1 

Doenle ........... 2 Não ... 2 (passe 

Não quis ou ao 10) 

não foi per-

mitido ............ 3 

Outro ............. 4 

7-8. 

Qual o peso? 

9. 

Por que não foi 

pesado? 

Ausente .............. 1 

Doente ................ 2 

Não quis ou não 

foi permilido ........ 3 

Outro .................. 4 



1 RELAÇÃO DE MORADORES 

Observações 
1 

' 

1 

Nº 

de 
1 

o Nome 
! 
1 

r 
d 1 

e 
m 

1 

' 

-

-

-


