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APRESENTAÇJIO 

O IBGE prossegue, com este volume, a divulg! 

ção da PNAD 1978, resultante do 1 evantamento feito 

em novembro de 1978. 

As informações apresentadas nas tabelas ref~ 

rentes a aspectos sobre mão-de-obra, fecundidade, e2_ 

cola ri da de e rendimentos fornecem ao usuãri o e 1 emen 

tos para estudo e anãl ise do desenvolvimento sõcio

-econômico da população. 

O plano tabular, ora apresentado, não esgota 

as possibilidades de utilização da PNAD/78, podendo

-se, sempre, recorrer a tabulações especiais, da mes 

ma forma que nas demais pesquisas realizadas pela Ins 

tituição. 

Rio de Janeiro, RJ, junho de 1980 
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INTRODUÇAO 

. 
O sistema de pesquisas domiciliares, implantado progressivamente no Brasil 

a partir de 1967, tem como finalidade o fornecimento de informações bãsicas para o estu 
do do desenvolvimento sÕcio-econômico do Pais. 

Trata-se de um sistema de pesquisas por amostra de domicilios que, por ser 

depropõsitosmultiplos, se aplica a um grande número de tÕpicos relacionados com a pop.!!_ 

lação, habitação, mão-de-obra, instrução, fecundidade, higiene, saúde, nutrição, migr~ 

çao, rendimento e vãrios outros. 

A PNAD foi implantada no segundo trimestre de 1967, sendo os seus result~ 

dos apresentados regularmente com periodicidade trimestral, dando-se ênfase ãs investig~ 

ções relacionadas com a população e a mão-de-obra, ate o l\> trimestre de 1970, quando foi 

interrompida com a realização do Recenseamento Geral de 1970. 

No periodo de 1971 a 1973, as investigações passaram a ser realizadas uma 

vez por ano, no 49 trimestre. Em 1972, alem das caracteristicas bãsicas da população, 
habitação, instrução e mão-de-obra, foi realizada uma pesquisa especial sobre rendimento. 

Introduziram-se, tambêm, itens sobre fecundidade e migração interna, bem como uma extensa 

relação de bens durãveis. 

Durante o biênio 1974/1975 foi realizada uma pesquisa especial denominada 

Estudo Nacional da Despesa Familiar (ENDEF). O objetivo principal da pesquisa, óu seja, 

coletar informações que em seu conjunto refletissem as condições de vida da população, l~ 

vou a uma ênfase especial sobre o consumo alimentar em que não sõ foram pesadas as quantj_ 

dades consumidas de alimentos mas também foi identificada a sua origem: compra, produção 

prÕpria, doação ou troca. Esta especificação da origem, que foi também feita para todos 
os outros produtos consumidos pelas familias, possibilitou uma estimativa cuidadosa da r! 

ceita não monetãria. 

A pesquisa de 1976 foi ampliada em relação ãs anteriores, com a inclusão 

de novas investigações e maior detalhamento em tÕpicos anteriormente divulgados. Esta 

ampliação visou não sõ ao conhecimento de novos dados como também ã obtenção de e leme!'_ 

tos de estudos necessãrios ao aperfeiçoamento das futuras pesquisas, principalmente ã rea 
lização do Censo de 1980. 

A PNAD 77 manteve as principais caracter1sticas rel3tivas a população, 

mão-de-obra e fecundidade. Foram feitas indagações a respeito da força de trabalho em r! 

ferênci a ao periodo de uma semana e ao per iodo de um ano, fonte de rendimentos, posição 

na ocupação, meses trabalhados, migração intramunicipal e orfandade materna. 

Em convênio com o BNH, com o objetivo de se obter um diagnõstico habitaci~ 

nal das principais Jlreas Metropolitanas do Pais (Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, 
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Belo Horizonte e Recife) e do Distrito Federal, foi aplicado um suplemento especial so 

bre as caracteristicas de habitação, a pretensão de comprar, alugar ou construir imõvel r! 

sidencial, e a tentativa de obtenção de financiamento para aquisição de imõvel residencial 

nos doze meses seguintes ã data de referência da pesquisa. Para este levantamento 

ampliou-se a amostra para as llreas Metropolitanas de Porto Alegre, Belo Horizonte e 

Recife. 

A PNAD 78 apresentou estrutura de investigação anâloga ã da pesquisa rea 

lizada no ano anterior, sendo exclui dos do levantamento os quesitos referentes ã migração 

interna. 
r 

A fim de atender ã demanda de informações no plano econômico-social, foi am 

pl iada ·a amostra permitindo divulgação de resultados para as llreas Metropolitanas de Be 

lêm, Fortaleza, Salvador e Curitiba, completando assim a cobertura de todas as ãreas me 

tropolitanas do Pais. 
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ASPECTOS DO PLANO DE AMOSTRAGEM 

Para a realização da PNAD, o Territõrio Nacional foi dividido em sete r! 

uiões sócio-econômicas, visando ã ob~enção de resultados que refletissem a diferenciaÇão 

regional das caracter'ísticas da população. As regiões da PNAD têm a seguinte constitui 

ção: 

Região - Rio de Janeiro; 

Região II - São Paulo; 

Região Ili - Paranã, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; 

Região IV - Minas Gerais e Esp'írito Santo; 

Região 

Região 

Região 

V - Maranhão, Piau'í, Cearã, Rio Grande do Norte, Para'íba, Pernam 
buco, Alagoas, Sergipe e Bahia; 

VI - Distrito Federal; 

Vil - Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Parã, Amapã, Mato Grosso 
e Goiãs. 

Os planos de amostragem foram desenvolvidos independentemente para cada Re 

gião. Na Região VII, a pesquisa abrangeu apenas a população u~bana. 

As caracteristicas populacionais investigadas na PNAD podem ser estimadas 

a n'ível de Região com bastante precisão e, com precisão menor, para as Unidades da Fede 

ração mais populosas, para as Areas Metropolitanas de Belêm, Fortaleza, Recife, Salvador, 

Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, nas quais a amostra 

foi ampliada, e para três sub-regiões do nordeste: Maranhão ePiaui; Cearã, Rio Grande do 

Norte, Paraiba, Pernambuco e Alagoas; Sergipe e Bahia. 

O desenho da amostra, utilizado desde a implantação ate 1974, baseava-se 

num esquema de amostra probabilistica selecionada em quatro estãgios sucessivos: unidades 

primãrias - municipios; unidades·secundãrias - setores censitãrios; unidades terciãrias -

subsetores; e unidades quaternãrias - domicilias particulares e unidades de habitação em 

domic'ílios colftivos. 

A partir de 1975, suprimiu-se o estãgio de seleção dos subsetores, proc! 

dendo-se ã listagem completa de cada setor. Na Região VI realizaram-se apenas os estã 
gios de seleção dos setores censitãrios. e seleção dos domicilias particulares e unidades 
de habitação em domicilias coletivos. 

Para a seleção, os munic'ípios foram classificados em duas categorias: ª.'!. 
to-representativos (probabilidade 1 de pertencer ã amostra) e não auto-representativos. 

Os municipios das capitais, os integrantes das ãreas metropolitanas e os 

de população igual ou superi ar a um 1 imite calculado para cada regi ão, bem como aqueles 

que, embora não apresentassem tais caracteristicas, possu'íssem algum aspecto peculiar de 
natureza sócio-econômica, classificaram-se como auto-representativos. 

Os municipios não auto-representativos foram reunidos em estratos geogr~ 
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ficas, levando-se em conta as microrregiões homogêneas a que pertenciam. Nas PNADs 1977 

e 1978, a formação dos estratos da Região V .considerou as mesorregiões homogêneas. O t2_ 

manha de cada estrato correspondeu aproximadamente a duas vezes a população do limite pré

-fixado para a caracterização dos municipios auto-representativos em cada região. Sele 

cionaram-se, sem reposição, com probabilidade proporcional a 'uma medida de tamanho (pop.!!_ 

lação dos munkípios no Censo de 1970), duas unidades de primeiro estãgio de cada estrato. 

Os municlpios com menos de 10 000 habitantes foramgrupados com um ou mais 

municipios e denominados pseudo-munic1pios. Para efeito de seleção, consideraram-se e~ 

ses grupamentos como um· Único municipio. 

Para a seleção das .unidades do segundo estãgio foram arrolados, dentro de 

cada munic1pio, os setores urbanos e os setores rurais, nesta ordem, a fim de melhor re 

presentar a distribuição dos setores da amostra segundo a situação. Usou-se uma seleção 

sistemãtica, onde a probab·ilidade de seleção de cada s.etor foi proporcional ao níimero de 

domicilias que o mesmo continha em 1970. Na Região !, para o Munic1pio do Rio de Janei 

ro, antigo Estado tla Guanabara, a seleção da amostra no segundo estãgio, com vistas ã sua 

melhor distribuição, considerou as Regiões Administrativas. 

O intervalo.de seleção dos setores nos munidpios auto-representativos foi 

determinado em função da fração de amostragem e do numero medi o esperado de domicilias 

por setor. Em decorrência, alguns municipios auto-representativos não forneceram setores 

para a amostra, .pois o niime~o de domicilias era inferior ao intervalo de seleção. 

r'ara os munidpios não auto-representativos, fixou-se em 5 o numero de se 

to~es a serem s·elecionados. 

:Para a realização do ultimo estãgio foi executada uma. operação de campo, 

denominada Li s·tagem, que consistiu no relacionamento de todas as unidades domiciliares e 

. não domiciliares existe~tes nós. setores selecion.ados. Nos domicilias coletivos foram lis 

tadas as unidades de habitação existentes em cada um. 

O ultimo estágio consistiu em selecionar, com base na Listagem, os domic.I 

lias partic~lares e as unidadesdehabitação em domic1lios coletivos onde seria feita a 

investigação das caracter1sticas definidas pela pesquisa. Para a determinação das unid2_ 

des domicil.iares, adotou-se uma seleção sistemãtica, cujo intervalo foi obtido multipl..!_ 

cando-se as probabilid.ades de seleçã.o do munic1pio e do setor, pelo inverso da fração gl~ 

bal de amostragem. 

Na Listagem da PNAD 1978, levantou-se o numero de moradores nos domic1lios 

particulares e nas. unidades de habitação.em domicilias coletivos, segundo a idade, o se 

xo, a coildié;ão de presença e a condição no domidlio. 
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UNIVERSO OE NOVAS CONSTRUÇOES 

O levantamento do universo das novas construções teve por objetivo forn~ 

cer elementos para a atualização do cadastro bãsico, utilizado na seleção da amostra. Abra_!! 

geu os conjuntos residenciais e edificios com 50 ou mais unidades domiciliares, construi 

dos apôs o Censo Demogrãfico de 1970, dos municipios auto-representativos. 

QUADRO-RESUMO DA SELEÇA"O DA AMOSTRA 

MUNICIPIOS DOMICILIOS PARTI-
SETORES CENSITÃRIOS CULARES E Ili IDADES 

Não Auto- DE HABITAÇÃO EM DOM!-
FRAÇÃO Auto-Representativos -Representativos CILIOS COLETIVOS 

REGlOES E DE At(IS-
UN 1 DADES DA FEDERAÇÃO TRAGEM Limites de UTILI- corte da Selecio- Unidades 

ZADA população Total Estratos na.dos na Ui-banes Rurais Listados entrevis-
( nQ de ha- amostra ta das 
t:iitantes). 

- RJ .. : ........... l /200 60• 000 23 6 15 542 70 283 238 11 654 

li - SP . : ............ l /300 90 000 48 25 92 622 145 422 685 14 967 

TI l - PR, se e RS •.... (1) 1/300 100 000 50 43 121 495 391 349 599 16 123 
[V -MGeEs.~ ....... (1) 1/200 70 000 34 " 148 494 354 313 129 14 789 

V - MA. PI' CE, '" · PB, PE, AL, SE f:! 
BA .............. '(1) 1/200 100 000 55 'º 247 917 929 629 301 33 594 

VI - OF .............. 1/20 l 269 15 133 770 7 107 

VI[ - RO,AC,AM,RR,PA, 
AP,MreGO ..... (2) 1/100 60 000 21 ' 62 539 256 938 10 542 

(1) 1/100 para as .fireas Metropol1tanas de Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fórtaleza, Re~ife e Salvador. 

(2) 1/50 para a Ãrea Metropo11tana de Bel&n. 

EXPANSAO DA AMOSTRA 

Na expansão dos dados coletados adotou-se processo de estimativa de razao 
com base na projeção da população para 19 de novembro de 1978, distribuida por sexo e 11 
grupos de idade, de acordo com a compos iÇão etã ria apresentada pela Listagem. Os 22 p~ 

sos ou fatores de expansão resultaram da divisão .de cada grupo etãrio, assim calculado, 
pelo total de pessoas na amostra, nesses mesmos grupos. 

Para as pessoas de idade ignorada, utilizou-se o fator resultante da divi 

sao do total da população projetada pelo total .de pessoas na amostra, por sexo. 

Nas estimativas, foram usados pesos inteiros imediatamente prõximos a ra 
zão fraci onã'ri a encontrada, de forma que, multi p 1 i cados pe 1 as unidades da amostra, corre~ 

pondessem ao total da população estimada para cada grupo de idade e sexo. A escolha das 

pessoas para aplicação dos pesos foi aleatõria. 

Em relação ãs caracteristicas das familias, usou-se o peso atribuido ao 

chefe da familia e, nas caracteristicas dos domicil ios, o peso atribui do ao chefe do do 

micilio. 
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Para a apresentação dos resultados, fizeram-se estimativas independentes 
para as Ãreas Metropolitanas de Belêm, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, e para o conjunto das Unidades da·Federa 
ção que compõem cada Região (exclusive as Ãreas Metropolitanas acima citadas). 

INTERPRETAÇÃO aos RESULTADOS 

A interpretação dos resultados deve levar em consideração, em particular, 
os erros de amostragem .correspondentes ao desenho da amostra utilizado na PNAD. 

As flutuações porventura observadas nas estimativas de totais, taxas ou 
quaisquer outros parâmetros podem advir de oscilações da própria amostra, especialmente 
no caso de caracteristicas que ocorram com baixa freqüência. 

Uma ava 1 i ação dos erros de amostragem para a 1 gumas va ri ãvei s pesquisadas 
e divulgada no Anexo III desta publicação. 

DATA E PERlODOS DE REFERtNCIA 

As caracteristicas das pessoas têm como data de referência o dia 31 de ou 
tubro de 1978; as caracteristicas de mão-de-obra abrangem a semana de referência de 22 a 
28 de outubro de 1978 e o perfodo anual de 31 de outubro de 1977 a 30de outubro de· 1978. 

BASE CARTOGRÃFICA 

A partir da pesquisa de 1971, a base cartogrãfica dos setores selecionados 
para a amostra da PNAD ê preparada mediante a atualização dos mapas censitãrios utiliz~ 

dos no Censo Demogrãfico de 1970, através das operações de campo realizadas em cada levan 
tamento. 

AMBITO 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domidliosdel978 mvestigou as segui!!. 
tes caracteristicas das pessoas e dos domicilias: 

pessoas - situação do domicilio, sexo, condição de presença, condição no 
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domicilio, condição na familia, idade, i ns truçao, esta do conjuga 1 , fecundidade, mortal i 
dade e caracteristicas econômicas; 

domic1lios particulares - pessoas moradoras, presentes ou ausentes, e pe~ 
soas nao moradoras, presentes na data de referência; 

domicilios particulares permanentes - situação, tipo de construçao, mat~ 
rial ut~lizado em paredes, pisos e coberturas, forma de abastecimento d'ãgua, utilização 
e tipo de instalação sanitãria, existência de coleta de lixo, existência de iluminação 
elêtrica, número de' cômodos e dormitôrios, condição de ocupação, valor do aluguel ou pre~ 
tação mensal, tempo de residência no domicilio; 

domi cil i os coletivos - os propri etãri os, empregados e respectivas familias 
neles residentes e os moradores em hotêi s, pensões e es tabe 1 ecimentos similares, sem ou 
tro local de residência habitual. 

Com base nas caracteristicas das pessoas, obtiveram-se dados sobre compE_ 
sição e caracteristicas das fam1lias. 

Os resUltados apresentados nesta publicação referem-se ã populaçao resi 
dente (moradores presentes e moradores ausentes), com exceção dos dados da tabela 1.1 que 
incluem a população presente (moradores presentes e não moradores presentes). 

CONCEITUAÇÃO DAS CARACTERTSTICAS INVESTIGADAS 

Alguns itens constantes no boletim foram pesquisados com a final idade dt 
se obterem elementos de estudos paraoaperfeiçoamentodasfoturas pesquisas. Assim, apr~ 

senta-se a seguir apenas a conceituação das caracteristicas investigadas que foram obj~ 
to de divulgação. 

SITUAÇllO DO DOM!CTLIO 

Segundo a localização do domicilio, a situação pode ser urbana ou rural, 
definida por lei municipal em vigor em lQ de .setembro de 1970. Como situação urbana con 
sideram-se as ãreas correspondentes ãs cidades (sedes municipais) ou ãs vilas (sedes dis 
tritais). A situação rural abrange toda a ãrea situada fora desses limites. 

POPULAÇÃO URBANA E RURAL 

Assim, considerou-se como população urbana a pesquisada nas cidades ou vj. 

las e, como população rural, a pesquisada fora dos limites das cidades ou vilas. 
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CONDIÇAO DE PRESENÇA 

Em relação ao domicilio pesquisado, as pessoas foram classificadas em: mo 
radores presentes - pessoas que tinham o domicilio como local de residência habitual e se 
achavam presentes na data de referência; moradores ausentes - pessoas que tinham o domi c_! 
lio como local de residência habitual e que, na data de referência, estavam ausentes tem 
porariamente, por periodo não superior a 12 meses em relaçao a essa data; e não moradores 
presentes - pessoas que nao tinham residência fixa no domicilio, mas a 1 i tivessem pass~ 
do a noite de 31 de outubro para lQ de novembro. 

IDADE 

A indagação sobre a idade foi formulada a traves do quesito mes e ano de nas 
cimento, ou idade presumida, para os que nao soubessem a data de nascimento. Quando não 
houve declaração de data apurou-se a idade presumida. As pessoas que não declararam nem 
a data nem a idade presumida foram reunidas no grupo "Idade ignorada", apresentado·dest~ 
cadamente nas tabulações cruzadas por idade e incluido no total.sempre que as informações 
tivessem por base um limite minimo de idade. 

CONDIÇ~O NO DOMICTLIO 

Em cada domicilio, discriminaram-se as pessoas em: chefe do domicilio -
pessoa responsãvel pelo domicilio; cônjuge - pessoa que vivesse conjugalmente com o eh~ 

fe do domicilio, existindo ou não vinculo matrimonial; filhos - inclusive enteados e fj_ 
1 hos ado ti vos, exc 1 us i ve filhos de cri ação; outro parente - pais, so'gros, irmão, cunhado, 
neto, bisneto, avô, tio, primo, sobrinho, etc; sem parentesco - agregado (pessoa com r~ 
sidência fixa no domicilio, sem ser parente, pensionista ou empregado domestico, inclusj_ 
ve filhos de criação), pensionista (pessoa com residência fixa no domicilio, sem ser p~ 

rente, pagando hospedagem), empregado doméstico (pessoa que prestasse serviços domêsticos 
remunerados aos moradores do domicilio e que ali dormisse habitualmente) e hÕspede (pe~ 

soa, parente ou não, que, não tendo residência fixa no domicilio, se achava presente na 
data de referência). 

As pessoas sem laços de parentesco ou subordinação doméstica que v1v1am em 

um mesmo domicilio coletivo foram classificadas como membros de grupo convivente. 

CONDIÇAO NA F.AMTLIA 

Em cada familia, independentemente da espec1e do domicilio, foi investig~ 

da a relação de convivência entre cada pessoa e a responsãvel pela familia. 
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ALFABETIZAÇJIO 

Investigou-se para as pessoas de 5 anos e mais se sabiam ou não ler e es 
crever. Para as que não sabiam ler e escrever foi indagado se haviam aprendido, mas por 
qualquer motivo, haviam esquecido. 

Foram consideradas alfabetizadas as pessoas capazes de ler e escrever um 
bilhete simples no idioma que conhecessem. Aquelas que aprenderam a ler e escrever, mas 
esqueceram e as que assinassem apenas o prõprio nome foram consideradas analfabetas. 

O mêtodo adotado na investigação sobre a aTfabetização, na PNAD 78, perm_i 
te que os respectivos resultados sejam analizados em conjunto cornos resultados dos diver 
sos censos e das PNADs-76 e 77, não se devendo, porem, estabelecer comparação com os da 
dos da PNAD 73, na qual a pesquisa sobre alfabetização foi realizada de forma diferente. 

A metodologia adotada nas pesquisas de 1976 a 1978 permitiu uma melhor me.!1_ 
suração da alfabetização do que a da pesquisa de 1973, na qual a forma de indagação to.!:_ 
nou impossivel a identificação dos casos de pessoas que estavam freqüentando ou haviam 
freqüentado escola, mas que não eram alfabetizadas. 

FREQ~tNCIA A ESCOLA 

Foram consideradas como freqüentando escola as pessoas de 5 anos e mais 
que, embora na data de referência estivessem de ferias ou impedidas temporariamente, fr!!. 
qüentavam escolas regulares cujos cursos fossem regulamentados por lei e obedecessem a 
uma seriação nos respectivos curriculos e as que estivessem freqüentando cursos de Alf! 
betização de Adultos, Admissão, Supletivo, Artigo 99 (lQ e 2Q ciclos) ou Vestibular. Ta!'!_ 
bem foram consideradas como estudantes as pessoas que jã houvessem conclui do curso·de qual 
quer grau e estivessem freqüentando outro do mesmo grau ou de grau inferior. 

As pessoas que estavam cursando o Supletivo ou Artigo 99do 19 ciclo foram 
classificadas como freqüentando o 19 grau, porém sem declaração de serie; as que cursavam 
o Admissão, na 5~ serie do lQ grau; as que cursavam o Artigo 99 do 29 ciclo ou Vestibu 

lar, no 29 grau, e as pessoas que estavam cursando Alfabetização de Adultos foram classi 
ficadas como freqüentando a 1~ serie do 19 grau. 

Não foram considerados como estudantes os informantes que, na data deref!!. 
rência, estivessem apenas freqüentando cursos rãpidos de especialização profissional ou 
extensão cultural (idiomas, dança, datilografia, costura, etc.). Matefnal ou Jardim de ln 
fância, Projeto Minerva ou Pôs-graduação. 

ANOS DE ESTUDO 

A classificação de anos de estudo foi obtida em função da serie e do grau 
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das pessoas de 10 anos e mais que estavam freqüentando ou haviam freqüentado escola regu 
lar ou algum outro curso entre os relacionados anteriormente. A correspondência foi feita 
do seguinte modo: 1 a B anos - lQ grau; 9 a 11 anos - 2Q grau e 12 a 17 ~nos - Superior. 

As pessoas que sÕ declararam a serie ou o grau foram consideradas no grupo "Anos de estu 
do não determinados". 

ESTADO CONJUGAL 

Na investigação do estado conjugal levou-se em conta a condição das pe~ 

soas em relação ao fato de viverem em companhia do cônjuge, em decorrência de casamento 
civil, religioso, civil e religioso ou de união consensual estãvel. Assim, a noção de e~ 
tado conjugal não corresponde ã de estado civil, considerado como a condição jurrdicadas 
pessoas em relação ao matrimônio. 

De acordo com o critério adotado, as pessoas foram distribu'idas nas segui.!1_ 
tes classes: 

solteiras - as que nao houvessem contra'ido matrimônio civil e/ou religioso 
e nem vivessem em união consensual estãvel; 

casadas - as que houvessem contra'ido matrimônio civil, religioso ou civi 1 

e religioso, e vivessem em companhia do cônjuge, assim como as que vivessem em união con 
sensual estãvel; 

separadas - as casadas (matrimônio civil, civil e religioso ou somente re 
ligioso) que se tivessem separado sem desquite ou divôrcio homologado, e não vivessem em 
companhia de outro cônjuge; 

desquitadas - as que tivessen este estado civil homologado por decisão j~ 
dicial e nao vivessem em companhia de outro cônjuge; 

divorciadas - as que houvessem obtido divõrcio e não vivessem em ca•1ranhia 
de outro cônjuge; e 

viuvas - as pessoas cujo cônjuge tivesse falecido e ao qual estivessem l..!_ 
gadas por casamento civil, religioso, civil e religioso ou união consensual estãvel eque 
não houvessem contra'ido novo matrimônio, nem vivessem em companhia de outro cônjuge. 

Os resultados referentes ao estado conjugal são apresentados para as pe~ 

soas de 15 anos e mais. 

FECUNDIDADE 

Investigou-se, para as mulheres de 15 anos e mais, segundo o sexo, o nume 
rode filhos nascidos mortos, o numero de filhos nascidos vivos e que morreram, e o nume 
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rode filhos que se encontravam vivos na data de referência, residindo ou nao no domicilio. 

CONDIÇAO DE ATIVIDADE 

A população de 10 anos e mais foi classificada, quanto ã condição de atj_ 

vidade, em população economicamente ativa e população não economicamente ativa, segundo 

os periodos de referência - "Semana ou Ano 11
• 

A população economicamente ativa na semana de referência compôs-se das pe~ 

soas que, nesse perfodo (22 a 28 de outubro de 1978),. estavam trabalhando, tinham traba 

lho mas não estavam trabalhando ou estavam procurando trabalho, tendo ou não trabalhado 

antes. 

Considerou-se como "Trabalhando" as pessoas que, durante toda a semana de 

referência ou parte desta, exercessem uma ocupaçao econômica remunerada em dinheiro e/ou 

bens e as que trabalhassem habitualmente 15 horas ou mais por semana, ajudando, sem rem~ 

neração, ã pessoa com quem residissem que explorasse uma atividade econômica na qualid!'_ 

de de "Conta PrÕpria" ou "Empregador" ou, ainda, a instituição religiosa ou beneficente. 

Nas pesquisas anteriores a 1976, não foram consideradas como traba 1 hando 

as pessoas que exercessem ocupação não remunerada auxiliando a organizações beneficentes 

ou a um membro da famllia que fosse somente empregado assalariado. 

As pessoas que estivessem em gozo de ferias ou que tivessem faltado ao tra 

balho durante toda a semana de referência foram inclufdas no grupo "Tinha trabalho mas não 

estava traba 1 hando". 

Como "Procurando trabalho" na semana foram computada~ as pessoas que, h!'_ 

vendo ou nao trabalhado anteriormente, estavam dispostas a trabalhar, tendo para isto t.2_ 

mado alguma providência, .como estabelecer contatos com agências de empregos, empregad.2_ 
res, sindicatos ou õrgãos s imi 1 ares, fazer solicitação a parentes ou amigos, procurar anun 

cios de emprego, etc. 

A população economicamente ativa no ano de referência (31-10-77 a 30-10-78) 

compos-se das pessoas economicamente ativas na semana e daquelas que, embora não economj_ 

camente ativas neste perfodo, haviam exercido uma ocupação econômica no ano de referência. 

Para as pessoas economicamente ativas (na semana ou no ano) foram investi 

gados: meses trabalhados.; ocupação; ramo de atividade onde era exercida a ocupação; posj_ 

çao na ocupação; rendimento e horas trabalhadas nessa ocupação e em todas as ocupações 

exercidas; contribuição a Instituto de Previdência e, para os empregados, se possu'íam car 

teira profissional assinada pelo empregador atual. 

Como população não economicamente ativa cons i deraram,se as pessoas sem 

ocupação, estudantes, aposentadas, pensionistas, invãlidas, as que viviam de renda e as 

que exerciam atividades domésticas nao remuneradas. 
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As tabe1as 4.1 a 4. 11 referem-se a condição de atividade na semana de refe 

rência, e a 5.1, ã condição de atividade no ano de referência. 

OCUPAÇM 

Por ocupação entendeu-se o cargo, função, profissão ou oficio habitualmen 
te exercido pelo entrevistado durante a maior parte do periodo de referência {ainda que 
estivesse em gozo de ferias, de licença, preso aguardando julgamento), ou, excepcionalme.!1_ 
te, a ultima ocupação quando tivesse havido mudança em carãter definitivo. 

Para as pessoas que exerciam habitualmente ocupação diferente da exercida 

na semana de referência, foi considerada a ocupaçao na semana. 

Sempre que o entrevistado exercesse simultaneamente duas ou mais ocupações, 
registrou-se aquela que lhe tomasse a maior parte do tempo. 

As tabelas de mão-de-obra apresentam as ocupaçoes em grupos cuja relação 
se encontra ao final desta Introdução {Anexo I). 

ATI VIDAOE 

Classif~caram-se as pessoas segundo a finalidade ou ramo de negôcio da or 
ganização, empresa ou entidade em que exerciam a ocupação declarada e de acordo com a na 
tureza da ocupação exercida, para os que trabalhassem por conta prôpria. 

Sempre que a ocupação do entrevistado fosse exercida em mais de uma ativi 
dade, registrava-se aquela em que se ocupasse a maior parte do tempo. 

Na apresentação dos resultados as pessoas economicamente ativas foram elas 
sificadas pelos seguintes ramos de atividade: atividade agricola; industria de transfo_r: 
mação; indústria da construção; outras atividades industriais; comercio de mercadorias; 
prestação de serviços e serviços auxiliares das atividades econômicas; transporte e comu 
nicação; atividade social; administração pública; e outras atividades. 

A composição dos ramos de atividade e mostrada no final desta Introdução 
(Anexo II). 

POSIÇAO NA OCUPAÇAO 

Classificaram-se as pessoas, quanto a posição na ocupação habitual exerci 
da em: 

a) empregados - aquelas que prestassem serviços a um empregador, remuner2_ 
das em dinheiro e/ou bens (parte dos produtos obtidos em exploração agropecuãria, extra 
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tiva ou industrial); 

b) conta prõpri a - as que exerciam suas atividades por conta prÕpri a, i n 

dividualmente ou com auxilio de membro da famTlia não remunerado. Nas pesquisas de 1976/ 

177, este grupo teve a designação de "Autônomos"; 

c) empregadores • as que exploravam uma atividade econômica com o auxll ia 

de um ou mais empregados, nao se incluindo neste grupo as pessoas que sõ tinham empreg~ 

dos domésticos; e 

d) nao remunerados - as que trabalhavam normalmênte 15 horas ou mais por 

semana, sem rendimento de trabalho, ajudando ã pessoa com a qual residiam e que explora~ 

se uma atividade econômica na qualidade de "Conta Prôpria" ou "Empregador" ou, ainda, a 

instituição religiosa, de caridade, beneficente, etc. 

RENDIMENTO MENSAL DE TRABALHO 

Considerou-se como rendimento de trabalho o salãrio, ordenado, soldo, ve_r:i_ 

cimento contratual' etc.' do mês de outubro; a média dos ultimas doze meses das importâ_r:i_ 

cias referentes a honorârios de profissionais 1 ib.erais, comissões de vendas ou corret~ 

gens, gorjetas, pagamento de prestação de serviços, etc.; e a estimativa do valor mensal 

dos produtos ou mercadorias (valor de mercado) recebidos em pagamento pelo trabalho exer 

cido. 

Investigou-se o rendimento bruto auferido na ocupaçao principal e em O!!_ 

tras ocupações exercidas além da principal. Foi pesquisado se o rendimento era em dinhei 

ro (parte fixa ou variãvel), em produtos ou mercadorias ou em benef1cios. Nesta public~ 

çào divulgam-se apenas os resultados da apuração do rendimento em todas as ocupações 

exerci das. 

Para as pessoas que recebiam em produtos ou mercadorias foi investigado o 

valor correspondente. Nas pesquisas anteriores a 1976, não foi feita esta investigação, 

exceto na pesquisa de Reildimentos realizada no 49 trimestre de 1972. Para as que recebiam 

em benef1cios não foi pesquisado esse valor. 

Não foram computadas no rendimento mensal de trabalho as partes referentes 

a mais de 12 salãrios e a participação no lucro das empresas recebidas pelos empregados. 

As pessoas que recebiam apenas moradia, alimentação, transportes e roupas 

(beneficias), ã guisa de rendimento de trabalho, foram inclufdas no grupo "Sem rendime_r:i_ 

to". As pessoas que prestavam serviços domésticos não remunerados não foram consideradas 

como economicamente ativas (neste grupo estão inclufdas as donas-de-casa). 

Os trabalhadores familiares sem rendimento de trabalho não foram tidos co 

mo reoebendo em beneffci os. 

Para as pessoas que estavam procurando trabalho, mas que haviam trabalha 
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do nos ultimas doze meses, foi considerado o rendimento do ultimo mês trabalhado. 

OlJTROS .RENDIMENTOS 

A investigação dos rendimentos provenientes de outras fontes abrangeu to 

das as pessoas de 10 anos e mais. 

Foram investigadas como outras fontes: 

a) as quantias provenientes de aluguel de imõveis,mãquinas, equipamentos; 

b) as recebidas regularmente sem contrapartida de serviços prestados, prE_ 

venientes de pessoas não moradoras no domicilio pesquisado (doação ou mesada); 

c) as percebidas por aposentadoria, reforma, jubilação, etc., ou de pensão 

de instituto; caixa de assistência social ou fundos de pensão deixada por pessoa de quem 

o entrevistado era beneficiãrio (aposentadoria ou pensão); e· 

d) as provenientes de venda de imõveis, abono de permanência, dividendos 

ou bonificações de ações, participação de lucros, juros de depõsitos bancãrios, letras de 

câmbio, letras do Tesouro Nacional, etc., juros e correção monetãria de caderneta de Pº.'!. 

panç", efetivamente recebidos durante o mês de outubro. No caso de resgate de titulas sõ 

foram consideradas as quantias referentes ã diferença entre o valor de compra e o de venda. 

O rendimento mensal familiar e domiciliar foi obtido atravês da soma dos 

rendimentos das pessoas da familia e do domicilio, exclusive os empregados domês.ticos e 

pensionistas. Foram c 1 ass i ficados como "Sem dec 1 a ração de rendimentos" as familias ou d.2_ 

micilios nos quais algum componente tivesse sido classificado nesta condição. 

Os resultados são apresentados segundo classes de salãrio mfoimo, tendo si 

do utilizado, para efeito de apuração, o maior salãrio minimo vigente no Pais, ã êpoca da 

coleta de dados, que era de Cr$ 1.560,00. 

Na tabela 4,g, a distribuição das pessoas segundo o rendimento de todas 

as ocupaçoes difere das tabelas anteriores porque não foram incluidas as pessoas que re 

cebiam somente em beneficias. 

HORAS SEMANAIS TRABALHADAS 

Para as pessoas ocupadas na semana de referência, isto ê, para aquelas que 

estavam trabalhando ou tinham trabalho, mas não estavam trabalhando, apurou-se o numero 

de horas habitualmente. trabalhadas em todas as ocupações. 

As pesquisas anteriores a 1976 investigaram o numero de horas efetivamen 

te trabalhadas em todos os empregos e/ou ocupações na semana de referência, computando as 

horas extras e excluindo as horas nao trabalhadas por motivo de doença, feriado,.falta ao 
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trabalho, negõcios particulares ou outra razao. 

CONTRIBUIÇÃO A INSTITUTO DE PREVIDENCIA 

Investigou-se, para as pessoas ocupadas na semana de referência, se contri 
buiam para Instituto de Previdência Federal, Municipal ou Estadual. 

CARTEIRA PROFISSIONAL 

Para as pessoas que se declararam empregados, foi investigado se possuíam 
carteira profissional assinada pelo empregador em qualquer emprego que exercessem na se 
mana de referência. 

FAMTLIA 

Considerou~se como familia o conjunto de. pessoas ligadas por laços de p~ 

rentesco ou de dependência domêstica que vivessem no mesmo domicílio; pessoa que vivesse 
sõ em domicílio particular e o conjunto de, no mãximo, cinco pessoas que vivessem num d~ 
micilio particular, sem estarem ligadas por laços de parentesco ou de dependência domês 

tica. 

Foram caracterizadas como familias conviventes as famílias de, no minimo, 
duas pessoas que residissem no mesmo domicilio particular. As familias conviventes foram 

classificadas em família principal e família secundãria. 

Os resultados apresentados referem-se ãs fam'ílias residentes em domicilias 
particulares. 

DOM!CTLIO 

Conceituou-se domicílio como o local de moradia estruturalmente independe~ 
te constituído por um ou mais cômodos, com entrada privativa. Por extensão, foram cons.:!_ 
dera dos também como domi cil ios: prêdi os em construção, embarcações, veículos, barracas, 

tendas, grutas e outros locais que estivessem sendo utilizados para moradia na data de re 
ferência. 

Classificaram-se os domicilies em particulares, quando habitados por uma, 
duas ou, no mãximo, três famílias, mesmo que estivessem localizados em estabelecimento 
industrial, comercial, etc. Por extensão, o prêdio em construção onde residissem até 5 
pessoas, embora sem laços de parentesco ou de dependência doméstica, também foi considera 
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do domic1lio particula~. As casas de cômodos (cabeças-de-porco, cortiços.etc.) e os edi 

f1cios de apartamentos constituiram um conjunto de domic1lios particulares. 

Como domic1lios coletivos foram classificados os ocupados por grupos co!!_ 

viventes (hoteis, pensões, recolhimentos, asilos, orfanatos, conventos, penitenciãrias, 

quarteis, postos militares, etc.) e/ou famllias, nos quais a relação entre os moradores 

se 'restringisse ã subordinação de ordem administrativa e ao cumprimento de normas de co_ri_ 

vivência. Os domic1lios particulares que estivessem servindo de moradia a um grupo de 

seis ou mais pessoas sem relação de parentesco ou dependência domestica (grupo convive_ri_ 

te) e aqueles em que residissem quatro ou mais famllias conviventes foram considerados co 
mo domic1lios coletivos. 

Os resultados apresentados restringem-se aos domi c11 i os parti cu 1 ares pe!.: 

manentes. 

TIPO DE CONSTRUÇ!IO 

Classificaram-se os domic1lios particulares, segundo o tipo de construção, 

em: permanentes, assim considerados os constru1dos para fins residenciais; e improvisados, 

os que não atendessem ã referida condição, embora servissem de moradia na data de referê_ri_ 

eia, tais como: lojas, salas, prédios em construção, embarcações, carroças, vagões, ten 

das, barracas, grutas, pãtios, etc. 

Com base no ma teria 1 empregado nas paredes, piso e cobertura , os domi dl i os 

particulares permanentes foram classificados em durãveis e rústicos. Consideraram-se du 

rã veis os domi cil i os loca 1 i zados em predi os em cuja construção predominassem paredes de a_!_ 

venaria ou madeira preparada ou, ainda, de outros materiais, exclusive taipa não revest_i_ 

da ou madeira aproveitada,mas com piso de madeira aparelhada, cimento ou cerãmicae cober 

tura de telhas, madeira aparelhada, laje de concreto ou amianto. 

TIPO DE DOMICTLIO 

Classificaram-se os domidlios particulares permanentes, quanto ao tipo, 

em: casa - para o predio ocupado totalmente por apenas um domic1lio e constitu1do de P2_ 
redes de alvenaria ou madeira aparelhada ou, ainda, de outros materiais, exclusive taipa 

nao revestida ou madeira aproveitada com piso de madeira aparelhada, cimento ou cerâm_i_ 

ca e cobertura de telhas, madeira aparelhada, laje de concreto ou amianto; apartamento -

para o domic1lio localizado em prédio de dois ou mais pavimentos; rústicos - para o dom_!_ 

c1lio em cuja construção houvesse predominância de paredes de taipa não revestida, made_i_ 
ra aprovei ta da ou ma teria 1 de vas i 1 hame usado, com piso de terra, ti jo 1 o de barro ou adE_ 

be e cobertura de palha, sapê, ou material aproveitado de embalagens, tapumes, etc.; e 

quartos ou cômodos - para os domic11 ios constituídos de uma ou mais peças, que sejam Pª!.: 
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te integrante de casa ou apartamento, 

As casas ou apartamentos constitufdos somente de uma ou duas peças nao fo 
ram considerados como quartos ou cômodos. 

PAREDES, PISO E COBERTURA 

Investigou-se o material predominantemente utilizado na construção de p~ 

redes, piso e cobertura. 

ABASTECIMENTO ~'~GUA 

Pesquisou-se a forma de abastecimento d'ãgua dos domicflios, de acordo com 
as seguintes condições: rede gera 1 , com ou sem cana 1 i zação interna; poço ou nascente, com 
ou sem canalização interna; e outra forma, com ou sem canalizaçao interna$ assim consid~ 
rados os abastecimentos oriundos de carro-pipa, ãgua da chuva, fontes públicas e poços ou 
torneiras localizados fora do domicilio. 

INSTALAÇAO SANIT~RIA 

Investigou-se a existência, a utilização de instalações sanitãrias no dE 
micflio e o tipo de escoadouro a que estavam ligadas. Foram classificadas, quanto ã ut_:i_ 
lização, em: exclusiva do domicilio e comum a mais de um domicilio; e, quanto ao tipo de 
escoadouro, em: rede geral, fossa sêptica, fossa rudimentar e outro, quando estivesse li 
gada diretamente a um escoadouro que não fosse rede geral de esgoto ou fossa. 

Na pesquisa de 1976, os domicilias cujos moradores utilizassem instalações 
sanitãrias comuns a mais de um domicilio não foram considerados como as possuindo. 

COLETA DE LIXO 

Investigou-se a existência de coleta de lixo no logradouro onde se locali 
zava o domicilio e o número de vezes na semana em que era feita. 

ILUMINAÇAO ELtTRICA 

Indagou-se sobre a existência de i 1 umi nação e 1 êtri ca nos domicílios, como 
tambêm se possufam med.idor ou relÕgio para medir o consumo de energia elêtrica, indepe_!! 
dentemente de ser forneci da atravês de uma rede ge·ra 1. 
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CONDIÇ.110 DE OCUPAÇAO 

Foram consideradas as seguintes condições de ocupação: prõprio - jã acabou 

de paqar (quando a familia residia em domicilio de sua propriedade, totalmente pago, ind~ 

pendentemente de o terreno ser ou não de sua propriedade); prÕprio - não acabou de pagar 

(quando a família residia em domicílio de sua propriedade, mas ainda não tivesse pago o 

valor total da aquisição, independentemente de o terreno ser ou não de sua propriedade); 

alugado; cedi do - quando a familia ocupasse domi cTl i o cedido por empregador, mesmo que p~ 

ga.sse uma taxa de ocupação, ou gratuitamente por particular; e outra - quando a família 

estivesse residindo em domicílio, que não se enquadrasse em nenhuma das categorias ante 

riormente mencionadas. 

TOTAL DE CÕMODOS 

Foram computados todos os compartimentos integrantes do domicilio sepa r~ 

dos por paredes, inclusive os existentes na parte externa do prêdio, desde que constitui~ 

sem par.te integrante do domicilio, com exceção de corredores, alpendres, varandas, gar~ 

gens, depõsitos e outros compartimentos utilizados para fins não residenciais. 

DORMITllRIOS 

Alem dos quartos foram consideradas todas as· demais dependências que esti 

vessem, em caráter permanente, servindo de dormitÕrio. 

Foram excluídos os quartos que habitualmente não servissem de dormitório. 

Na tabela 7. l de Domicílios consideraram-se os pensionistas e empregados 

domes ti cos, na determinação da densidade de moradores por cômodo e por dormi tõri o. 
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ANEXO J 

GRUPOS OCUPACIONAIS E OCUPAÇOES 

OCUPAÇOE~ TtCNICAS, CIENTIFICAS, RELIGIOSAS, ARTISTICAS E AFINS 

Engenheiros 
Arquitetos e urbanistas 
Agrimensores e topõgrafos 
Desenhistas e cartõgrafos 
Outras ocupações auxiliares de engenharia 
Médicos 
Dentistas 
Veterinãrios 
Farmacêuticos 
Parteiros diplomados 
Enfermeiros diplomados 
Outros especialistas em medicina não especificados 
Enfermeiros não diplomados 
Ortopedistas 
Optometristas 
Massagistas 
Protéticos 
Operadores de Raios X 
Farmacêuticos prãticos 
Laboratoristas 
Visitadores sanitãrios 
Magistrados 
Procuradores e promotores publicas 
Advogados e defensores publicas 
Tabeliães e oficiais de registro 
Escrivães de cartõrio 
Oficiais de justiça 
Outras ocupações da justiça 
Professores de ensino de lQ grau 
Professores de ensino de 29 grau 
Professores de ensino superior 
Professores de ensino não especificado 
Quimicos 
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Fisicos 
Outros especialistas em ciências fisico-quimicas, não especificados 
Geólogos 
Agrônomos 
Farmacologistas 
Biologistas 
Outras ocupações auxiliares da agronomia, biologia e farmacologia 
Estatisticos 
Matemãticos e atuãrios 
Analistas de sistemas 
Economistas 
Contadores 
Técnicos de acininistração 
Ocupações auxiliares da estatistica, matemãtica, anãlise de sistemas, economia, ciên 

cias contãbeis e administração 
Escritores e jor.nalistas 
Publicitários 
Escultores e pintores 
Decoradores e cenõgrafos 
Fotõgrafos 
Musicas e compositores 
Atores e cantores 
Bailarinos e coreõgrafos 
Locutores e comentaristas de rãdio e televisão 
Produtores e diretores de espetãculos 
Operadores técnicos de cinema, rãdio e televisão 
Religiosos 
Assistentes sociais 
Sociõlogos 
Bibliotecãrios e museõlogos 
Outras ocupações cientificas não discriminadas 

OCUPAÇOES ADMINISTRATIVAS 

Agricultores e pecuaristas 
Avicultores e criadores de pequenos animais 
Industriais 
Comerciantes 
Hoteleiros e donos de pensão 
Empresãrios nos transportes 
Outros empresãrios 
Membros do Poder Legislativo 
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Ministros de Estado, governadores, prefeitos e administradores de empresas estatais, 
paraestatais e de economia mista 

Membros do Corpo Diplomãtico 
Diretores e chefes do Serviço Publico 
Administradores e diretores de empresas agropecuãrias, florestais, extrativas veg! 

tais e pesqueiras 
Administradores e diretores de empresas de extração mineral 
Administradores e diretores de empresas de industria de transformação 
Administradores e diretores de empresas de construção 
Administradores e diretores de empresas de comercio de valores e companhias de seguros 
Administradores e diretores de empresas de comercio 
Admi nis tradorcs e diretores de empresas de transportes e comunicações 
Administradores e diretores de serviços de hospedagem 
Outros administradores e diretores de empresas privadas 
Chefes de seção e encarregados da administração de empresas privadas 
Chefes de seção e encarregados da contabilidade e finanças de empresas privadas 

Chefes de seção e encarregados dos serviços de compra e venda de empresas privadas 
Chefes de seção .e encarregados dos serviços de produção e manutenção de empresas prj_ 

vadas 
Outros chefes de seção encar~egados de serviço de empresas privadas 
Agentes fiscais de tributos e controladores de arrecadação no Serviço Publico 
In~petores de trabalho e fiscais de previdência 
Assistentes administrativos 
Tesoureiros e caixas 
Almoxarifes e armazenistas 
Datilógrafos e taqu1grafos 
Auxiliares de escritório e de administração em geral 

OCUPAÇOES DA AGROPECUÃRIA E DA PRODUÇÃO EXTRATIVA VEGETAL E ANIMAL 

Trabalhadores autônomos da agropecuãria 
Técnicos aar1colas e prãticos rurais 
Operadores de equipamento e implementas mecânicos na agropecuâria 
Pescadores 
Chacareiros, hortelãos e floricultores 
Jardineiros 
Trabalhadores de pecuâria 
Trabalhadores de cultura 
Caçadores 
Madeireiros e lenhadores. 
Carvoeiros (fabricantes) 
Seringueiros 
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Ervateiros 
Apanhadores, descascadores e quebradores de produtos vegetais 

OCUPAÇOES DAS INDOSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL 

Trabalhadores de fornos metalúrgicos 
Operadores de trens de laminação 
Operadores de fornos de segunda fusão e reaquecimento 
Fundidores de metais em moldes 
Moldadores e macheiros 
Trabalhadores de tratamento térmico de metais 
Trefiladores e estiradores de metais 
Galvanizadores, recobridores e decapadores de metais 
Ferreiros, serralheiros e forjadores 
Ferramenteiros, ajustadores especializados em ferramentas matrizes, traçadores em me 

tais e traba 1 hadores assemelhados 
Operadores de mãquinas e ferramentas 
Polidores de metais e afiadores de ferramentas 
Ajustadores, montadores e instaladores de maquinaria 
Relojoeiros e mecânicos de instrumentos de precisão 
Mecânicos de veiculas de motor 
Mecânicos de motores e sistemas hidrãulicos de aviões 
Soldadores 
Chapeadores e caldeireiros 
Lanterneiros de veicules 
Rebitadores de metais 
Funileiros de metais 
Marceneiros 
Carpinteiros e tanoeiros 
Serradores 
.Lustradores 
Estofadores e capoteiros 
Colchoeiros 
Preparadores de pasta para papel 
Prepa radares de fibras 
Fiandeiros e bobinadores 
Ajustadores de teares e preparadores de cartões para tecidos 
Tecelões 
Tapeceiros 
Rendeiros 
Redeiros 
Branqueadores, tintureiros e trabalhadores de acabamento de produtos têxteis 
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Moleiros e trabalh.adores assemelhados 
Trabalhadores da fabricação e refinação do açucar 
Charqueadores e magarefes 
Trabalhadores na conserva de alimentos 
Trabalhadores do tratamento do leite e elaboração de latic1nios 
Padeiros e confeiteiros 
Trabalhadores da preparação do cafê, chã e cacau 
Cervejeiros e trabalhadores da fabricação de vinhos e outras bebidas 
Trabalhadores da industrialização do pescado 
Alfaiates e costureiros 
Peleteiros e trabalhadores assemelhados 
Padronizadores e cortadores 
Bordadores e cerzidores 
Cl1apeleiros ce palha 
Chapeleiros, exclusive de palha 
Sapateiros, montadores e acabadores de sapatos 
Bolseiros e cinteiros 
Mestres-de-obras 
A1111adores de concreto 
Pedreiros 
Serventes de pedreiros 
Pintores e caiadores 
Estucadores 
Ladrilhei ros ~ taquei ros 
Encanadores 
Vidraceiros 
Calceteiros e asfaltadores 
Calafates 
Montadores de estrutura metãlica 
Cperadores de maquinas de construção civil 
Trabalhadores de conservação de rodovias 
Curtidores 
Correeiros e seleiros 
Preparadores de fumo 
Charuteiros e cigarreiros 
Ajustadores de equipamentos elêtricos e eletrônicos 
Montadores de equipamentos e lê.tri cos e eletrônicos 
Reparadores de receptores de rãdio e televisão 
Eletricistas 
Instaladores de telefones e telêgrafos. 
Instaladores de linhas elêtricas e de telecomunicações 
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Vidreiros e ampoleiros 
Ceramistas e louceiros 
Gravadores de vidros 
Pintores e decoradores de vidro e cerâmica 
Oleiros 
Trabalhadores da fabricação de produtos de borracha e plâstico 
Borracheiros 
Trabalhadores da fabricação e vulcanização de pneumâticos 
Confeccionadores de produtos de papel e papelão 
Compositores tip·ogrâficos e linotipistas 
Impressores tipogrâficos 
Estereotipistas e eletrotipistas 
Cl i cheri s tas .. e gravadores 
Fotogravadores 
Encadernadores e cartonadores 
Outras ocupações da industria grâfica 
Mestres e contramestres (exclusive mestres-de-obra) 
Aprendizes 
Confeccionadores e afinadores de instrumentos musicais 
Cesteiros e esteireiros 
Ourives 
Lapidadores 
Fogueteiros 
Vassoureiros 
Marmoristas 
Polidores e esmerilhadores 
Operadores de mâqui na ( exc 1 us i ve nas i ndüs tri as mecânica e de construção civil) 
Pintores a pistola 
Foguistas ( exclusive de embarcações e trens) 
Embaladores e expedidores 
Outras· ocupações das i ndüs tri as de transformação 

OCUPAÇOES DO COMtRCIO E ATIVIDADES AUXILIARES 

Açougueir?s 
Balconistas e vendedores 
Vendedores ambulantes 
Vendedores de jornais e revistas 
Pracistas e viajantes comerciais 

·Representantes comerciais 
Propagandistas 
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Corretores de seguros 
Corretores de imõveis 
Corretores de titulas e valores 
Outros agentes corret.ores 

OCUPAÇOES aos TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇOES 

Oficiais de marinha mercante 
Mestres de embarcação 
Maquinistas de embarcação 
Foguistas de embarcação 
Marinheiros civis 
Taifeiros nos transportes maritimos 
Barqueiros e canoeiros 
Guindasteiros 
Estivadores 
Agentes de estrada de ferro 
Condutores e chefes de trem 
Maquinistas de trem 
Foguistas de trem 
Guarda-freios 
Manobreiros e sinaleiros 
Agentes e vendedores de passagens rodoviârias 
Motoristas 
Trocadores 
Carroceiros e tropeiros 
Agentes postais e telegrãficos 
Posta listas 
Telegrafistas e radiotelegrafistas 
Telefonistas 
Carteiros 
Guarda-fios 
Aviadores civis 
Comissãrios de bordo 
Recepcionistas nos transportes 
Inspetores e despachantes nos transportes 
Trabalhadores de conservação de ferrovias 

OCUPAÇOES ·DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Empregados domésticos 
Barbeiros e cabeleireiros 

XXXVII 



Manicuros e pedicuros 
Lavadeiras e passadeiras 
Engraxates 
Cozinheiros 
Garções 

OUTRAS OCUPAÇOES, OCUPAÇOES MAL DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS 

Mineiros 
Canteiros e marroeiros 
Garimpeiros 
trabalhadores de extração de petróleo e gãs 
Oficiais e praças das Forças Armadas 
Oficiais e praças do Corpo de Bombeiros 
Delegados e comissãrios de policia 
Investigadores de policia 
Escrivães de policia 
Guardas-civis. e inspetores de tr.âfego 
Carcereiros e guardas de presidio 
Datiloscopistas 
Guardas-vigias de organizações particulares 
Atletas profissionais 
Técnicos e juízes de esportes 
Capatazes 
Porteiros, vigias e serventes 
Ascensoristas 
Guardas-sanitários 
Inspetores e fiscais 
Lixeiros 
Guardadores de autoinõveis 
Trabalhadores braçais, sem especificação 
Biscateiros 

· Outras ocupações ou ocupações mal definidas 
Sem declaração de ocupação 
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ANEXO II 

RAMOS DE ATIVIDADE E ATIVIDADES 

ATIVIDADES AGR!COLAS 

Agricultura e silvicultura 
Criação de animais 
Coleta de produtos vegetais não cultivados 
Extração de madeira 
Pesca 
AqHicultura 

INDOSTRIAS DE TRAtlSFORMAÇllO 

Produtos minerais não metãlicos 
Metalúrgica 
Mecânica 
Material elétrico e de comunicações 
Material de transporte 
Madeira 
Mobiliário 
Papel e papelão 
Borracha 
Couros e peles e produtos similares 
Quimica 
Produtos fannacêuticos e veterinãrios 
Perfumaria, sabões e velas 
Produtos de matérias plásticas 
Têxtil 
Vestuário, calçados e artefatos de tecidos 
Produtos alimentares 
Bebidas e ãlcool etilico 
Fumo 
Editorial e grãfica 
Diversas 

INDOSTRIA DA CONSTRUÇÃO 

Construção Civil 
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OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS 

Extração de minerais metãlicos 
Extração de minerais não metãlicos 
Extração de combustiveis minerais 

Extração de minerais radioativos 
Produção e distribuição de energia elétrica 
Produção e distribuição de gãs encanado 
Abastecimento d'âgua e serviços de esgoto 
Limpeza pÜblica e remoção de lixo 

COMERCIO UE MERCADORIAS 

Produtos agropecuãrios e de extração vegetal, nao beneficiados 
Ferragens, produtos metalúrgicos, artigos sanitãrios e material de construção 
Mãquinas, aparelhos e material elétrico, mãquinas de costura e de escrever, aparelhos 

eletrodomésticos, artigos de eletricidade, instrumentos musicais, discos, f.itas e mli 
sicas impressas 

Veiculo' e acessõrios 
Mõveis e artigos de decoração e de utilidades domésticas, inclusive tapeçaria, colchoa 

ria, louças, espelhos, quadros e objetos de arte -

Papel, imprt;sus e artigos de escritõrio - livrarias, papelarias e bancas de jornais 
Produtos quimicos e farmacêuticos - inclusive artigos de perfumaria 
Combustiveis e lubrificantes - postos de gasolina, distribuição de gãs engarrafado, l~ 

nha, carvão e outros combustiveis e lubrificantes 
Tecidos e artefatos de tecidos, artigos do vestuãrio, de armarinho e de cama, mesa e 

banho 
Produtos alimenticios, bebidas, fumo e estimulantes - mercearias, empõrios, quitandas, 

laticinios, açougues, peixarias, tabacarias e charutarias (exclusive padarias e con 
feitarias) 

Mercadorias em geral, inclusive produtos alimenticios· (supermercados) 
Mercado ri as em ger9 l , exclusive produtos a 1 imenti cios ( 1 oj as de departamentos) 

Comércio ambulante 
Feiras 
Outros ou diversos 

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 

Alojamento 
Alimentação 
Mãquinas e aparelhos, elétricos ou nao, de uso pessoal ou domestico 
Veiculos 
Artigos de madeira e do mobiliãrio 
Instalações elétricas, hidrãulicas e de gas 
Artigos diversos 
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Higiene e embelezamento pessoal 
Confecção sob medida e reparação de arti9os do vestuãrio 
Outros serviços pessoais 
Tinturarias e lavanderias 

Serviços de limpeza e conservação de casas, escritÕrios e edificios 
Serviços de vigilância ou guarda 
Serviços domêsticos remunerados 

Outr~s serviços domiciliares 
Diversões e promoções de espetãculos 
Radiodifusão e televisão 

SERVIÇOS AUXILIARES DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Juridicos, de despachantes e procuradores 
Contabilidade e auditoria 
Assessoria, consultoria, pesquisa, anãlise e processamento de dados 
Engenharia, geologia, geodesia, cartografia, aerofotogrametria, topografia, arquitet_I!_ 

ra, urbanismo e paisagismo 
Publicidade» propaganda, organização e promoção de congressos, exposições e feiras 
Produção e reprodução de documentos 
Pintura, desenho, escultura e decoração 
Investigação particular 
Outros serviços técnicos profissionais não especificados 
Serviços auxiliares da agricultura e criação de animais 
Serviços auxiliares do transporte 
Serviços auxiliares do comercio e da industria 
Serviços auxiliares de atividades de seguros, finanças e valores 
Serviços auxiliares de atividades econômicas em geral 

TRANSPORTES E COMUNICAÇOES 

Rodoviário 
Ferroviário 
Por veiculo a tração animal 

Maritimo, fluvial e lacustre 

Aéreo 
Outros 
Correios e telêgtafos 
Comunicações telefónicas 

ATIVIDADES SOCIAIS 

Assistência social e associações beneficentes 
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Previdência social 
Entidades de classe e sindica1s 
Instituições c1enflficas e tecnologicas 
lnstitu1ções filosÕficas e culturais 
Instituições religiosas 
Entidades desportivas e recreativas 
Organizações c1vicas e pollticas 

Outros serviços comunitãrios e sociais 
Serv1ços mêd1cos 
Serviços odontolÕgicos 
Serviços de veterinãria 
Ensino publ ice 

Ensino particular 

ADMIN!STRAÇAO POBLICA 

Poder legislativo 
Justiça e atividades auxiliares 
Serviços administrativos federais 
Serviços administrativos estaduais 
Serviços administrativos municipais 
Serviços administrativos autãrquicos 
Exército 

Marinha de Guerra 
Aeronãutica 

Pollc ia Militar 
Po11cia Civil 
Corpo de Bombeiros 

Outras organizações governamentais de segurança 

OUTRAS ATIVIDADES 

Crêdito e investimento 
Financiamento e bancos de desenvolvimento. 
Seguros e resseguras 
Capitalização 
Administração e locação de imõveis 
Compra e venda de imõvei s 
Incorporação de imõveis 
Bolsas de valores e comêrcio de tltulos e valores mobiliãrios 
Concessionãrios de loterias - exclusive agências lotêricas 
Organizaçõe> de cartões de credito, sorteios, consõrcios, clubes de mercadorias e simi 

lares 
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Representações estràngeiras 
Outras ~tividades não compreendidas nas demais classes 
Procurando trabalho pela primeira vez 
Atividades mal definidas ou não declaradas 

XLJll 



ANEXO Ili: SOBRE A PRECISÃO DAS ESTIMATIVAS DA PNAD 

Objetivando fornecer maiores subsidias aos usuãrios da Pesquisa Nacional 
por Jlmostra de Domicilias - PNAD, o IBGE apresenta, neste Anexo III, considerações e a]_ 
guns vaiares preliminares de parãmetros que possibilitem avaliar o grau de confiabilid2_ 
de das estimativas constantes neste volume. 

Em pesquisas de múltiplos propõsitos e de grande abrangência em termos de 
extensão territorial, como ê o caso da PNAD, torna-se praticamente impossivel isolar e 
calcular os erros provenientes das diversas fontes que influem nos resultados finais. Tais 

erros podem advir de flutuações aleatõrias (erros de amostragem) ou ter origem não prob2_ 
bilistica (erros alheios ã amostragem), introduzidos, estes ultimas, durante. as fases da 
pesquisa. 

Os erros alheios ã amostragem nao sao influenciados pelo desenho· da amo~ 
tra e podem ser maiores que os de origem aleatõria. A sua mensuração, quando poss1vel, 
exige anãlises mais complexas e de custo elevado, com obtenção de resultados mais demora 
da do que a dos erros de amostragem. 

Tendo em vista o processo de expansao adotado na PNAD, cumpre destacar os 
seguintes aspectos: 

a) a expansão da amostra da PNAD utiliza as projeções, por sexo, dos to 
tais da população para a data de referência da pesquisa (19 de novembro). 

Considerando que essas projeções foram elaboradas a partir dos resultados 
dos censos de 1960 e 1970 e sob hipõteses de crescimento associadas a taxas especificas 
de fecundidade, mortalidade e migração, seu grau de precisão estã intimamente ligado ao 
das hipÕteses feitas para aquelas taxas. E evidente que, quanto mais distantes as proj~ 
ções estiverem do ano-base (1970), maior serã a probabilidade de aumento da variância re 
sidual da função ajustante; 

b) embora a revisão da situação rural de alguns setores tenha levado em 
conta novas leis municipais surgidas apõs lg7o, os resultados da amostra expandidos por 
situação não revelam de forma completa todas as transformações ocorri das no quadro urba 
no-rural do Pais; e 

c) devido ao processo de expansão utilizado, o cãlculo do erro de amostra 
gem deveria levar em conta três fontes de variação: 

- erro' de amostragem proveniente da Listagem; 

2 - erra:' de amostragem proveniente dos domicilias selecionados para a 
amostra, que sao um subconjunto dos domicilias listados; e 

3 - erro proveniente do modelo.matemãtico empregado para projetar a p~ 
pulação. 
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Devido ãs dificuldades prãticas existentes para se por em execução uma ro 

tina_ para a computação da variância que levasse em conta todos este.s aspectos, admiti 

ram-se como despreziveis os erros de amostragem provenientes da Listagem, bem como os er 

ros provenientes das projeções independentes. 

Desta fonna, os resultados apresentados se referem aos erros de· amostragem 

provenientes dos domicilias selecionados para a amostra, os quais, para efeito de cãlculo 

da variância, foram expandidos utilizando-se o inverso da fração de amostragem. 

Para ·a computação destas variâncias, utilizou-se um mêtodo simplific2_ 

do - Ultimate Cluster. 

Em alguns casos, a variância da regiao foi obtida pela soma das variâncias 

das unidades da federação componentes da mesma. 

Com base nestes valores, estimaram-se os coeficientes de variação. Como es 

tes se referem a algumas das variãveis da pesquisa (cerca de 40), a fim de prover uma apr~ 

ximação do coeficiente de variação de uma dada variãvel de interesse, foi ajustada uma 

curva aos resultados obtidos. 

Os valores apresentados na tabela a seguir foram calculados a partir da 

função ajustante: Y = axb, onde Y representa a variância relativa ex, o tamanho da esti . 2 - -
mativa. O coeficiente de detenninação do ajuste foi da ordem de r = 0,82 e a anãlise de 

residuos não indicou pontos discordantes ("outliers"). O coeficiente de variação para um 

tamanho de estimativa intennediãrio pode ser obtido de fonna simplificada, mediante uma 

interpolação linear. 

Vale ressaltar ainda que os erros de amostragem, apresentados no volume 

Brasil da PNAD 1977, foram obtidos por um processo simplificado, dentre os que estavam 

sendo estudados. Para a PNAD 1978, a continuação dos estudos indicou que o processo ora 

utilizado rep_resenta melhor a magnitude·de tais erros. 
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COEFICIENTES· OE VARIAÇÃO PARA 
DIVERSOS TAMANHOS DE ESTIMATIVAS PARA 

A ÃREA METROPOLITANA DE CURITIBA DA PNAD 78 

TAMANHO DA 
ESTIMATIVA 

5 000 

10 000 

25 000 

50 000 

75 000 

100 000 

150 000 

200 000 

250 000 

300 000 

350 000 

400 000 

450 000 

500 000 

1 000 000 

XLVII 

COEFICIENTE DE VARIAÇAO 
(%) 

21,0 

16,8 

12,6 

10 '1 

8,8 

8, 1 

7 '1 

6,5 

6,0 

5,7 

5,4 

5,2 

5,0 

4,8 



ANEXO IV 

MUNIC!PIOS QUE COMPOEM A ÃREA METROPOLITANA DE CURITIBA 

Curitiba 

Almirante Tamandarê 

Araucãria 

Balsa Nova 

Bocaiiíva do Sul 

Campina Grande do Sul 

Campo Largo 

Colombo 

Contenda 

Mandirituba 

Piraquara 

Quatro Barras 

Rio Branco do Sul 

São Josê dos Pinhais 
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l - DADOS GERAIS 



AR EA METROPCL IT ANA OE CUR tT t B4 ................................................................................ _. ................................................ . 
1- CAOOS CERA IS 

t.1- PDPULACllC RESIDENTE E POPULAC•D PllESENTE• l'llR SEJCDo SEGUNDO OS ÇR!..POS OE IDADE 

.................................................................................................................................... 
• 

GRUPOS DE IDADE 

. 
• 

POPULACID ................................................................................................ 
REStOENTE PRESENTE ................................................................................................ 

• • • 
TOTAL HOMENS MUl..HERES TOU.L HOJ!ENS MULHERES .................................................................................................................................... 

TOTAL •• ••••,•• .... ,,, ' ... ,,. ,,9 'ªª "' ... ' 12~ ... ,48 30~ m "' 
' • • ANOS,,,, .................... 154 º~º 76 623 n .,, 152 647 " "' " "' 
' • • ANO$ ........................ .., "' 70 1110 " m ,., 

"' " "' " "' 
" ' .. ANC$ .............. , ....... ,, 1::!6 "' 66 604 " m "' '" 66 212 " "' 
'" 111 ANOS ........................ 1211 410 61 6711 " "' "' '" " "' 65 6111 

" ' " ANOS ...................... 8( 1110 3'il OO'il " '" " "' " m .. '" " e " ANOS ............ ,,., ... ,,. .. '" 22 610 " '" 41 418 " "' .. ... 
" • 24 ANOS ........................ 1111 1100 " "' ., '" '" m 51 031 ., "' 
" "' ANCS, ............ ,..,,.,., .. 100 361 " '" " "' 91 100 ., .. , " "' 
" . ,. ANOS .................... ,,,, " ... 311 650 .. "' " "' -se 15, .. "' 
" 

.,, ANOS ........................ 5ç 11111 " "' " "' 51 1105 l'il 161 " ... 
40 A 44 ANOS ..................... , •• " "' " "' " "' " 

.., ,. ow " ... 
45 A 411 ANOS ....................... , .. .. , " rn zo 087 40 866 . 20 800 " '" 
" • .. ANCS ................... ~. ••• " "' 18 140 11 3111 " '" .. '" " 

,,. 
" • " ANOS ........................ 29 0116 " "' .. "' " "' u "' " ... 
" ... ANOS.•••••• ... ••• •• ,•••••••• " "' 8 133 li T10 11 600 • "' • .., 
" • " ANIJS,.,.,,.,. ....... .,.,,.,, 16 665 r º'ª .,, 16 "'26 1 1173 • .., 
" ..... ' HUS ...................... " '" 8 116 ' 

,., 16 llll ' 
.,, li 488 

IOAOE ICll<C~-0~ ...................... " " 
................... ~·············································· .. ··········································· .. ···· .. ··· .. ········ 



PESQUIU. NAtlONAL POll Al«lSTR.I. OE DONICillDS - Jt;l78 ....................................................................................................................................... 
1- DAOOS CER4JS 

1.2- PESSOAS DE 15 ANOS E !o!Al.S, POR ESTAOO tONJUGAL, SEGUNDO e sno E os GIH.ll'DS DE IDADE 

.................................................................................................................................... 
• .• PESSOAS DE I~ Ar.cs E ~AIS ................................................................................................ 

• 
SDD E 

GRUPOS OE IDAOE 

. 
• 

TOTAL 

ESTAOC tCNJUGAl 

··················-···· .. ·················································· . . 
• DESQUITADAS, t 

SOLTEIRAS (.ASADAS • OIYtRtJAOAS 1 • SEM OEtl.l.RACAO 
•SEPAIUOAS E VtUllAS• ..................................................................................................................................... 

TGHL •••••••••••••••• "' "' 23õ' "' ... "' " ... 
" • " ANOS ........ ••• ••••••••••• '" "' "' 

.,, 
" "' "' 

" • 
,. ANOS o••• •• ••••.••• •• •••••. "' '" 

., "' .. .. , ' "' 
" • " ANOS ........ •••• ••••••• ••• "' "' " "' " '" • "' 
" • " ANOS ........ ••• ••••••••••• "' "' " "' '" "' ' "' 
" • .. ~l\OS •••••••••••••••••••••• " '" .. , " "' • ,,. 
'" • " ANOS •• ••• •• ••.••••• •• ••,,. " "' ' '" " "' " "' 
" ANOS ' MAIS., •• •••••• ••••••• ••• " "' ' "" " '" " "' 
IDADE IGNORADA .................... 

l!OMENS ••••••••••• .. • ................ ,., 
"' "' "' "' "" " "' 

" • " A'IDS ...................... " "' " "" ' "' "' 
" • " ANOS •• ••• ••• ••• •••• •••• ••• " "' " '" " "' "' 
" • " ANOS.,•••.••••••••• ••••• •• .. '" " 

,., 
" "' "' 

" • " ANO$,, oo•••••••••••••••••• " "' ' "' " "' ' "' 
" ' 

., Ar.10$ ...................... .. , .. ' "' .. ... ' '" 
'" ' " ANOS ••• ••,••••••.•• •• ••.,• " 623. ' "' " "' ' "' 
" ANOS ' MAIS .................... " '"' '" " '" • "' 
1 OlOE IGNCA"AOA. ,. •, • ••• •., • ., •• • •• 

MULHERES ........... •••••••• ......... "' "' "' '" "' '" .. "' 
" ' " A'IOS ...................... " "' " "' ' '" "' 
" • " ANOS •••••• , ••••••••••••••• " "' " "' " "' ' ... 
25".A " A'IO$ ...................... " "' " 

,,. 
" 

,,. 
' "' 

" • " ANOS,.•••••••••• .. •••••••• n "' ' "' " "' ' '" 
" • " ANOS ...................... " "' ' "' " 

,., 
' '" 

" • " 11.~·cs ...................... " . .. ' "' " "' ' "' 
" ANOS ' "AI s ...••...•.••.•••• •· • " 

.,, 
' "' ' "' " "' 

ICAO( IGNORl!.O~ ............. ,,., ... 

••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••t-•••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••n••••••••••••••••••• 



2 - INSTRU ÇJ\0 



AREA METROPOLITIJU OE tURITl!IA ......... ' ...................................... -...................... "" ""'" ........... '"''"" '"' ................................. . 
2- INSTl'IUt•O 

2.1- PESSOAS OE S ANOS E MAIS, POR ALFA!IETilACJO, SEGUNDO O SEXO E OS CRIJPOS OE IOAOE 

.................................................................................................... ······························•· • 
SEXt • PESSOAS OE 'ANOS E l'AIS 

• ···························-· .. ···············*'··························-·········· .. ···· . . . . 
GRuPOS OE IOAOE • TOTAL ALFAOETIUOA5 ' N&O .llF.l!IETIZo\DAS • SEI! OECL4FIAC&D 

• ....................................................................................................................................... 
TOTAL.••••• •• ••••••••• "' '" '" "' '" "' 

ANOS ••• •••.•••••.••• ••• •••,,. " "' ' "' .. . .. 
' • ' ANO$ .......... , .. ,,,,,,,., ••• " , .. " "' " "' 
" • .. ANOS., .......... ••••••••••••• '" ... "' ... • '" 
" • " ANOS ........ , ................ '" "' ,,. ... • m 

" • ,. .1.110$ ......................... "' '" "' "' ' '" 
" • " AMOS ......................... "' '" " 

,., 
' "' 

" • " ANOS •••••••• •••••••• ......... .. , '" '" , .. " . .. 
" • .. ANOS ......................... " "' " "' " '" 
" • " ANOS"""'"'""'"""••••• .. .. "' .. '" .. '" 
" ANOS ' llAIS. ••• ,, , , ••, •• •••. ••• ••. " "' .. "' " "' 
ICAOE IGMOIHIOA ....................... 

HOMENS ..................... ,,,.,,,,.,,. .. , '" ... ... " ... 
• ' ' ANOS ......................... ,. "' '" " '" 
' • ' ANOS ......................... ., 

'" " '" " "' 
" • .. ANOS ............ , ............ " "' " "' '" 
" • " ANOS .......... , ... ,, ......... " "' " . .. "' 
" • ,. ANOS ............. ,, .......... " '" " "' ' "' 
" • " AHO$ ......................... .. '" .. "' 2 '" 
" • " .orns ......................... " '" " 

,.. 
' '" 

" • .. ANOS .... ,,,..,, .. ,,.,,,, ... , • .. '" ., 
"' • "' 

'º • " ANOS ....... , ................. " "' 
,. 

'" • "' 
" OIOS ' ""$ ....................... ,. 

'" " '" • "' 
ICAOf IGNORADA ....................... 

MULHERES, ....... •••••• .............. , .. "' "' .. , "' '" '" 
' ANOS ................... , ..... " "' ' ... " "' 

' • ' u.cs ......................... ., 
'" " '" " "' 

" • .. ANOS ......................... " ... .. "' • "' 
" • " ANOS ......................... " "' " '" ... 
" • ,. ANOS ...... ,.,, ............... " "' .. "' • ,,. 
" • " ANOS'"''ºº''""""•••••••• " "' .. ... ' "' 
" • " ANCS•'"º"º''º"'º''"""""'" " '" " ••• 'º "' •• • .. ANOS ......................... " ... " "' " '" 
'º • " ANOS •• •••••••••••• ••••• •••••• " "' ,. ... • ... 
•• ANOS ' MAIS ....................... " "' " 

.,, 
" º" 

ICAOE IGNOl'l.l.OA ....................... 

.................................................................................................................................... 



PESQUISA NUIONAL POR AMOSTRA OE DOMICILIOS - 1971! 
•••tt•tU•••••tt•t•tt••ttt••••t•••••t••••••••••••t••tttt+•tt+tt+t•+•ttt••t•Ut•ttUttt++••+••+•t••t••••••t•••t•ttt•+tt•t•••••••••tu 

2- lt..STl!l!Cn[ 

2.2- PESSOAS OE 10 A~OS f MAIS, POii. SfJO:O, SECUNDO OS At;OS OF ESTUDO 

.................................................................................................................................... 
A~S OE ESTUDO 

PESSCAS OE 10 At..CS E MUS ............................................................................................. 
• 

TOTAL HCMEN! ~ULMEl!ES ............................................................. ,. ..................................................................... . 
TOlJ.L.,. •• •• • •• •• • • • • • '" "' "' 

,., 
"' "' 

'" lNSlRUUO ' MENOS " ' ANO •• • •••••• "' "' " "" .. "' 
' -"º· ................................ " "' " ... " "' 
' AliOS ••••••••• ••••. ••••. •••• ••. •• •• ,. " "' " "' " "' 

' At..OS •••••• ••• ••• •••••••••••••••••••• '" "' " 1es " '" 
• At..OS ••••••••• ••• •• • •• • • •• • •••••••••• "' "' " "' " "' 
, At..OS •••• ••• ••••••••••• ••. ••• •••• •• •• " "' " "' " '" 
• M«lS•••••••••••••••••••······••••••• " '" " '"' " '" 
' •~os •.....•.•......•................ " "' " "' " "' 
• i~cs •.. ..•.......••..•.••..•...••.•. " "' " 

,,. " "' 
' • " ANOS •••••••• •• •• •• ••• , ••••• , ••• " '" " "' .. "' 
" • " ANOS •• •••.•••.••••.•• ••••• •• ••• " "' " "' " "' 
.,.,. 

" E5TUOC "º OET (llMI NnDos •••••••• ' "' ' '" ' '" 
'" orct.t.~ACMI ••••••••••••••••••••••••• '" '" .................................................................................................................................... 



AREA llElROPOLlTANA.OE CURITl8à ....................................................................................................................................................... 

2.3- ESTUDANTES DE 5 ANOS E MAIS, POR sno, SECUNDO o GRAU E" SrnlE OUE FREOUENUM 

........................................................ ,. ............................................................................................. . 
GRAU E SERIE 

OUE FllEOUENTAM 

• 
ESHIOANlES OE 5 ANOS E l'AIS ................................ ,. ..................................................................... . 

• • • 
TOTAL HCl'E~S MULHERES .................................................................................................................................... 

TOTAL •••• ••••••••••••• 

l. CllAU •• • •• • • •• ••• • • • ••• •••• •• •• ••• • • • 

1. SERIE ••• •••••• ••••••••• ••••••••.•. 

2. SERIE••••••••••••••••••••••••••••• 

3. S(RIE •• •••• ••••••••••••••••••••• •• 

4. SERIE •••••••••••••••• ••••••••••••• 

S. SERIE••••••••••••••••••••••••••••• 

6. SERIE ••••••••••••••••••••••••••••• 

T. SEPJE ••••••••••••••••••••••••••••• 

e. SERIE•••••• ••••• •••••••••••••••••• 

SEI' CECLARAC:.!00 DE S[ltlf •••••••••••••• 

2. GRAU•••••••••••••••••••••••••••••• •• 

SUPEPIOR •••• ••••••• •••••••••. •••••••••• 

SEM CECLAR~C~O OE GRAU •••••••••• ••••••• 

261 21 !> 

203 460 

..6 218 

32 105 

29 238 

25 6M 

18 639 

18 794 

13 400 

lb 49b 

2 3116 

37 020 

20 Tlb 

131 t;Cl 123 609 

'" "' " '" 
" º" " "' 
" '"º " "' 
15 230 .. "' 
12 650 " '" 
e ~13 9 826 

e 1 .. 0 " º" 
6 594 6 806 

9 l~~ 7 3 .. l 

1 356 º" 
19 778 17 2<t2 

13 261 7 475 

...................................... ,. .................................................................................................. . 



·3 - FECUNDIDADE 



AAEA METAOPOlJTANA OE CURIT16A 
••••+++•+•+•+•+••••••••••••••••••••••••••••••••++••*•••••*•••*•••••••••+++•Ue•+e•+e+•+++++++•n•+•••••••••••••+•••••••••••••••••••• 

l· fECUNCIOACE 

l.l- MULHERES OE 15 ANOS E IUIS E FILHOS TIOOS N.ISCIDOS VJVOS E VIVOS NA OATA OE REFEAENCU 

P(JR sexo. SEGUNIU os GRUPOS CE ID40E DAS MULHERES ....................................................................................................................................... . . . 
,.-ULHHl[S CC 15 ANOS E ~AIS FILHO$ ................................................................................................... 

GRUPOS CE IDADE • • • 
TIVERA'! FtlHOS N4SCIDDS VIVOS • vrvos NA DATA OE IHF[AfNCIA 

DAS ~UlHEAES 
TOTAL tt+tttet+tu++t••••••••••••••••••••••••••••••••tttttttt+t•ttttt•ttttttt+•t•tttu+tt•t•t• 

• • NASClDOS • • • • • • t 
t TOTAL t • TOTAL • H0'4ENS • '4ULHERES • TOUL t HOMENS * MULHERES 
• • VIVOS • * * t * .................................................................................................................................... 

TOTAL·••••••••••••• 363 868 "' '" 233 '>5~ '" '~ª 
.,, 

"' ~55 210 800 995 "' ... '" '" 

" • " llNOS ..................... " "' , 
'" 

, "' ' 
.,, 

' "' ' "' ' "' ' 
.,, 

' '" 
" • 

,. 4NOS. ••• •••••••••• ••••• •• " "' " 
.,, 

" "' " "' " 
,.. 26 313 .. "' " "' " "' 

" • 29 ANOS •••••• ,••• •••• ••••••• " '" " "' " "' 96 6,0 " rn ., 
"' " 

,., .. ... .. '" 
" • " ANOS,.•• •••••••• ••.•• •••• ., 

"º " "' 36 385 "' '" " "' " '" 115 426 '" "' " "' 
" • " ANOS,, ••••••••••••••••••• " '" " "' 25 313 '" ... ,. 

'" 5'> 769 '" "' .. "' " "' 
" • .. ANCS ..................... " "' " "' '" ... ... "' " "' .. "' '" "' " "' " '" 
., • .. ANOS ..................... " "' " "' " "' " "' 

., 
"' ., 

"' " '" " "º " "º 

" • 
,., ANCS, •••••••••••••••••••• " '" " º" " "' '" "' " '" 79 919 ,,. 

'" " "' " "º 
óD Af't05 ' l'US ................... " •20 ,. "' ,. 

'" "' "' " "' " "' '" "' " "' " ... 
IOACE lGND~AOA .......... ,.,,., ••• 

..................................................................................................................................... 
NCT•- l'ULME~ES COI'! CEtLARACOES COl'IPLETAS., 

" 



PESQU!Sol NACIONAL POR NWSTRA OE OO'llCILIOS - 19111 .................................................................................................................................... 

3.2- MULHERES DE lS ANOS E MAIS E FILHOS TIDOS NASCIDOS VIVOS E VIVOS NA OATA CE REFERENCIA, POR SEI((), SECU'IOO A CONDICl!O 

OE ATIVIDJIOE 01.S MULHERES tu. SEM6'1A CE REFERENCIA E O REMOIMENTO MENS6l FAl'llIAR .................................................................................................................................... 
• 

CONOIC.10 Ot .iTIVID"OE 01.S 
MULHERES NA SEMANA DE 

llEfERE~CIA E 
REtlOIMENTO NENSAl 

FAl'lll.UR 

l'\JlHERES CE IS MltlS E l'AIS F llHC S .................................................................................................... . . . 
• TIVERA'! FILHOS • NASCIDO~ vncs • VIVOS NA 0.6TA DE REFEllE'ICU 
• TOTAL ,, .. ,,.,,, .. ,,,,.,,,,,., •• ,,.,,.,,,, ... ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,.,,,, .. 

t t t!ASCIOOS • ' • * ' ' 
• • TOTAL • * TOTAL • HOMENS • MUl~ERES • lOfAL • HOMENS t MUlHEllES 
* ' ' VIVOS ' t .................................................................................................................................... 

n;T •l •••••••••••••• 

ATE l SALA RIO NINl.itO ••••• ••• •. • 

MAIS OE 1 li 2 SAl"lllDS Ml14IMOS. 

"'lllS OE 2 li '?; SAt•RtCS l'INIJffS. 

MAIS DE 3 li 5 SALMl.10$ l'llNl .. OS. 

MAIS CE 5 SAiARIOS MINl .. OS ••••• 

SE~ RENDIMENTO 111 ••••••••••••• 

SEI' OECLJllllCaD ••••••••••••••••• 

ECONOl'IUNENlE ATIVAS ••••• ••••·•• 

AT{ 1 SAt•RIC l'ININO ••••••••••• 

!OIS OE 1" 2 SALAll.ICS lllfNl!IOS. 

M'1S DE 2 A 3 SALARIOS •!1Nl!IOS. 

MAIS OE 3 A 5 SAlARICS l'INll'IOS. 

MAIS OE 5 SAlARICS f"llNlllOS ••••• 

SE~ A.E"OllllENTO llJ ••••••••••••• 

SEI'! tEClAA.ACll.O •••• •••• ••• •••. •• 

Nll.0 ECOH('MICA!IENTE ATIVAS•••••••• 

ATE 1 SAlAA.10 l'tlNIMO ••••••• , ••• 

l'US Df l "2 SALARICS MINll!OS. 

lllAIS OE 2 A 3 $ALAl1.10S MINIMOS. 

fo!AIS CE '?; A $ALARIOS MINIMOS. 

'IAIS OE 5 SALARIO_S lolNIMCS.,.,. 

SEI' RENOlllENTO Ili••••••••••••• 

SEI' OECLAIU~Q •••• •••••• ••••••• 

21 688 

56 359 

"" 860 

T:!I º"l 
14" 981 

3 288 

"' 
126 C89 

1 149 

16 356 

29 !29 

se 522 

'" 

222 '?;96 

14 539 

41 96l: 

32 504 

'o3 112 

e6 465 

2 9411 

"' 

233 "t2 

11 137 

43 042 

37 0'77 

4T 750 

94 704 

2 870 

"' 
63 1e3 

"' 
e 407 

9 495 

15 0111 

24 442 

,., 

1 TO 279 

12 315 

34 635 

21 612 

32 663 

60 262 

'" 
'" 

11 389 

"2 802 

36 860 

47 750 

ª" 616 

2 !10 

"' 
62 431 

' 158 

9 2 .. 11 

15 081' 

2'o 35,, 

"' 

170 118 

12 231 

3'o 558 

21 612 

'?;2 663 

60 262 

2 530 

"' 

112 634 

113 •172 

1411 412 

204 970 

308 828 

7 166 

1 506 

229 102 

20 311 

29 359 

311 228 

63 516 

11 348 

,., 

698 386 

62 323 

H'o 613 

110 18'o 

l'ol 454 

nt <tl!O 

6 826 

l 5C6 

113 896 

T:!I 143 

1os en 

165 838 

3 ~6'i 

li 1 782 

9 184 

15 714 

33 (1'7 

"º 766 

~4D 

356 393 

H 160 

68 ll2 

55 102 

72 7•H 

12~ C12 

3 229 

.,. 

90 086 

1'o 669 

.... 099 

l'o2 9o;o 

3 S'il 

"' 
111 320 

li 127 

H1 587 

30 'o39 

36 582 

3'ol 993 

31 lfl3 

16 501 

55 082 

68 660 

1 C6 408 

3 591 

"' 

798 19e 

Mo 191 

1"1 903 

129 OBl 

l TO 202 

217 9fl5 

6 01'0 

"' 
201 no 

16 336 

33 953 

56 138 

69 848 

"º 

47 855 

lll' "º" 
95 1211 

121 464 

2oe 111 

5 130 

"' 

400 1'82 

30 609 

66 663 

63 ... 25 

91 023 

145 1'611 

2 1150 ... 
101 ,91 

l' UI 

12 2 .. 6 

16 '"3 

35 1130 

'" 

299 185 

23 31e 

4'6 1182 

61 616 

109 938 

2 510 ... 

391' 416 

33 5112 

75 2"0 

65 656 

87 119 

132 191' 

3 220 

,., 

100 113 

<;I 105 

12 2 .. 9 

17 410 

21 33l 

3" 0111 

291' 30'?; 

24' ... 11 

62 9'õll 

59 1!48 

98 11'9 

3 220 

,., 
..................................................................................................................................... 
NOTit.S- 1. MULHERES COM CECLAllACOES COMPLETAS. 

2. EXCLUSIVE PENSIONISTit.S, El'PREGAOAS OCfolESTICAS, CONJUGES, FILHAS E CUTRU PARENTAS te EllPREG"OO OOMESTIC.O. 
Ili INCLUSIVE AS FAllJlUS CWOS COMPONENTES RECEBERAM SOMENTE EM BENEFICIOS. 

,. 



4 - MÃO-DE-OBRA NA SEMANA DE REFERtNCIA, 



4RE,t. "ETROPOLITANA !:E CURITIBA 
•••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4- "11.D-DE--OB!U ~A se .... ,,. .. te AEFEFIENCIA 

4.1- PESSOAS OE 10 UIOS E ~AIS, POR (ONOICtli DE UIVIDAOE e SE~o. SECUNDO os Gll.UPOS OE IDADE 

........................................................................................................................................ 
PESSO,t.S OE 10 ,1.NQS f l'l.&l.S ..................................................................................................... 

• • 
CAUPC5 OE lCAOE TOT.l.L N~C E(QMIJlllC.&"fNlE .&lJV.&S .................................................................................................... . . . . . . . . . 

O TOTAL • KOl'IENS O MULHEPES • TOUL O HOMENS • MUUIERES ' TOTAL • HOl'IENS ' l"ULHERES . . . . . .................................................................................................................................... 
TCT,t.L ••• • ••• • •••• • • 

10 l 1 ... ANOS.••••••••••••••••• •• 

15 ,t. 19 A"ll:S ••••• ••••• ••• ••••••• 

is ,1. 17 ,1.~cs •••••••••••••••••• 
UI E 19 ANOS •• ••·•·••••••••••• 

20 A 24 .&NOS •••••••••••••••••••• 

25 A 29 ANC$.••••••••,••• ...... . 

30 A 39 ANOS •••• ••• ••• ••• •• ••• •• 

40 ,t. 4'1 ,t.NCS ••••••••••••• ••••• •• 

so " 5'1 ""os •••••••••••••••••••• 

60 ,t.~OS E "AIS •••••••• •••••••••• 

lOAOE IG~CllAOA •••••••••••••••••• 

136 HS 

129 470 

80 910 
48 soo 

l 19 900 

100 367 

142 137 

99 831 

65 227 

52 321 

66 604 

1>1 679 

39 ooc;; 
22 670 

57 593 

49 086 

TI 137 

49 366 

31 023 

24 907 

69 54 l 

67 791 

41 9ól 
25 830 

62 307 

51 28 l 

T1 000 

50 465 

33 604 

27 .. 20 

452 9H 

15 307 

T3 592 

42 SH 
31 031 

e2 350 

99 888 

t5 OÇS 

34 986 

13 555 

305 59f! 

e; C59 

42 084 

24 930 
17 154 

52 428 

fO 37t 

46 Clll 

26 !64 

10 54l 

LH 373 

6 248 

31 508 

1 l 631 
13 en 

Z9 922 

19 T31 

29 511 

IQ OIT 

8 422 

l Ol't 

392 433 

120 OlA 

55 070 

38 409 
17 469 

37 550 

42 249 

30 241 

38 n2 

IOó 391 

IQ 5.;5 

l"' 079 
5 516 

s 165 

"' 
"' 

3 21111 

5 059 

14 366 

286 O?ó 

63 2'H 

36 283 

2"' 3!0 
11 953 

32 385 

)l 5~0 

4L 489 

li U8 

25 uz 
24 406 

...... .................... ............................ ........................ ........... ... ........ ............................. .. . 

4.2- PESSC•S DE 10 ANOS E ~.ais. POll CONPICllO OE .&TIVJtaoe. SEGl/"100 A COl'IOICIO r.:A FAl"JLIA 

.................................................................................................................................... 
• 

PES~O.&S OE 10 ·~cs f l'AIS ................................................................................................. . . 
co~ou;:ao r.A FOILU • • 1<;10 ECCP,,Ol"IC•l'ENTE UIVAS 

tEC:Ot;Cl"!C.UIE"ITE 
TOTAL •••••••••••• U•t•+t•••••+tsuo•• •••••••••••••••••••••••••••••• •• 

UIVAS ' • 
TCTAL • FllEQUfNlAll:OC • AF.6.ZEQf$ OUTQl 

ESC:ClA • CC"E$ll(CS ...................................................................................................................................... 
TCTAL •••• ••••••••• ••• 392 43? Ht 484 61 769 

CHEFES••••••••••••••··•••••••••••••• 2d 259 221 4TÇ '" "' 32 008 

CDNJUGES. •• •• •• •• •• •••• ••••••• ••., •• 2C8 410 53 060 155 350 . '" 149 157 6 L47 

Flt~cs ............................. . 31l 881 112 335 136 'llb Zl 653 

CUTllDS PARENTES •• •••••··•·•••···•••• 31> 518 15 81@ 20 71>C 5 788 s 595 9 377 

SEM PAPENTESCo ..... ••••••·······• ••• 21 546 4 040 2 Lili 1 e05 ?22 

l'IEMIHOS DE GRUPO CC~VIVENTE ••••••••• 1 6'110 1 531 "' "' 
.................................................................................................................................... 



PfSQUISA NACIONAL POR AMOSTRA OC DOMICILIOS - l'õ7~ ......................................................................................................................................... 
,__ H~O-OE-OBllA ~·/I. SEMANA CE ~EFERENCJA 

,,.3- PESSOAS OC 10 ANOS E /'IAIS, PCll CONOIC~C CE ATl~IOAOf E SEXO, S~CUNOO OS ANOS OE ESTUDO 

............................................................................................................................................ 
• 

PESSOAS OE 10 .l.NO~ E ~.1.1~ ..................................................................................................... 
ums OE FSTUOO TOTAL 

ttt•t•tt•t•ttttttttttttttt•tttt•tt•~tttttttttt .. ttaUtttttt•t••Uttt•ttttttttt•Uttttttt+••••ttttt•t• . . . . . . . . 
H•TAl t f!QHENS t MULH~PfS • TOTAL • MC'MENS • 1.UlH[~ES • l(T.l.L • HO"IENS • MUUl[ll.ES 

• .................................................................................................................................... 
TOIM .•••••••••••••• "' "' ... "' m "' 

.,, 
"' "' '"' 1'17 37) "' 

.,, 
'" '" "' "' 

'" JNSTRUC.!O E MENOS " ' ANO., "' '" " '" " "" 
,. 6~'t " m " '" " "' " "' " "' 

' • • ANOS ••••••••••••••• ••• ••• "' '" '" "' 207 "' m "' 
,., 

"' " '"' '" "' " º" '" 3~6 
, 
" " ANOS •••••••••••••••• •• ••• "' ... .. "' 96 640 " '"' " ,.. ~3 943 .. "' " "º ., 

"' 
' • " ANOS ••• ••.•••.••• •••••••• "' "' " "" 60 368 " "" " '"' " "' " "' " "' " "' 
ANOS OE ESTUOC '1~0 OETEllM]N"COS 

' ~(l'I DECL.l.RAC~O •• •• •••••••••• ' "" ' "' ' "' ' '" ' "" "' ' ,,. '" "" 
...................... u ........................................................................................................... . 

4.t,- P[SSOAS DE 10 ANOS E MUS E VALOR _00 l![NOll!CNTO l!EOIC MENSAL OAS PESSOAS 

DE 10 ANOS E MAIS, POR SE)(O, StGUNDCJ O llCNOIMENTC MENSAL .................................................................................................................................... 
PlSSCAS OE 10 ANCS f MAIS VALOR 00 PENOIMENTO MEOIO MENS.l.t 

• OAS PfSSc;.1.s OE 10 ANOS e MAIS !CP 1 
RENOIM[NlO llENS.l.l ........................................ -............................................... .. . .. . . 

TOTAL HOllFNS t Ml!tHEPfS lCUt HOllENS llULHH:ES .................................................................................................................................... 
TOTAL.••• ••••••• •••••··• Bt,S "' "' "' m "' 

, "' ' "" ' 
.,. 

n~ "' SAtUIC MlNll'ID ••• •• •• •••, •••• • •• •• " "º " m " "'" 55~ '" "' 
'1.1.1 s " 112 ... ' $ALAR 10 l!INIMO ••• • •• • • • • • " '" 

., 
'"' " "" ' "' ' "" ' "' 

MAIS " ' • ' SALARIOS MlNIMOS •• •••••••• '" '" 99 350 "' ... "' ' '" ' rn 

1'1.1.l s " ' • ' SALARICS MUllMOS.••••••••• " "' " "' " "' ' "" 
, 64':3 , 

"" 
11.1.1s " ' • 

, SAL.l.RIOS MINhms •••••••••• " 
.,, 

" '" " "' s 857 , 
"' 

, "'° 
/llAJ S " , • " S.l.LARICS M lN!MOS •• •• • ••• •• .. "" 39 37~ , 2~4 10 eqe 10 939 " f)l~ 

"4AI S " " SA LAR JOS M!NIMOS ••••••••••• , ••• " '" " 
,., 

' "' 35 Ol~ " 
,,,. 

" "' 
5~"4 ll[NOlllENTO 111 •••••••••••••••••••••••• 365 '" " "'" "' "' 
'" tEC.UIRAtlO .. ••••••••••• ••••••••••••••• "' "' 
............................................................................................................................. u ...... .. 
Ili INCLUSIVE AS PESSOAS QllE ~!CESERA~ SOMENTE EM BENEflCIOS, 

" 



AREA METROPOLJT.it.Nl OE CURITieA .................................. '" .................................................................................................. . 
.,_ IU0-0E-06R.l H.l SEIOt..l OE llEFEll;ENC l.l 

4.5- PESSOAS OCUP.it.OAS, POR ANOS DE ESTUDO, SEÇIJNDO O REM'.llMENTO l'lfNS.it.L OE 100.it.S AS OCUP.lCOES 

.................................................................................................................................... 

PENOll'IEHTC ~ENSAl 

" 
TCCAS AS CCUPACOES 

PESSO'S OCUPACAS ............................................................................................ 

TOT.it.t 

ANOS OE ESTUOC ............................................................................ . . 
"' IHSTRUC:llO 

E MENOS OE 
l ANO 

. " 
ANOS 

' .. 9 • lT 

ANOS 

ANOS DE 
ESTUDO ruo 
DETERMINA
DOS E SEM 
OECLAIUClO .................................................................................................. ~··································· 

TOUt •••••••••••••••••• .., 
"' " "' "' "' " "' " '" • "' 

UE • S.it.tARIO Mlt.'11'10 •••••••• •••• •••••••• '" ... 25 491 ,. 
'"' " º" ~ 467 ,., 

HAIS OE ' ' ' SALA.RIOS IONIMQS ••• ••• •• • • '" '" " '" " "' " "' " "' "' 
f'IAIS "' ' • ' SALARICS MINUIOS •••••••••• '" "' "' " "' 21 986 30 415 

HAI S OE ' SALAAIOS MINIMos •••••••••••••• " "' ' "' " ... " "' " "' 
,.. 

SEM RENDIMEIHU !11 •••••••••••••••••••••• " "' • '" .. "' ' '" "' 
'" OECLARACAO •• o•• o,•••• •• •••••.•••.••• " " .................................................................................................................................... 
Ili JNCLUSIVE AS PES!iOAS QUE RECEEIER.IM SOMENTE EM BENEFICIOS. 

A.6• PESSOAS OCUPAOAS 1 POR CONTRl6UICAC PARA INSTlTUTO OE PREVIOENCU, 

SECUNDO OS GRUPOS OE IDADE ..................................................................................................................................... 

GRUPOS C[ 10.1.0E 

PESSOAS OCUPACAS ............................................................................................. 
• 

TOTAL 

CONTRIBUICllC P.it.A.it. HISTITUTO OE PREVlOENCU ..................................................................... 
• 

o (0NTRl6UINlES NlO SEM OECLARACllO 
. o * CONlRIBUINTES • .................................................................................................................................... 

lOlH••••••••••••••••• 
.., 

'" '" "' "' 
. ., 

" • .. ANCS. ••• •••• ,. ••. •••• ••••• •• ••• .. '" • ,,. " "' 
" • " ANOS ••• ,•••., •••••••••••• •••.,. " "' " '" " "' 
" • " .u;cs •.•.••.•••••••••••••••••• " "' '" ,,. " '" " ' " .it.NQS ••••••••••••••••••••••••• " "' " 425 .. "' 

" • " ANOS •• ••.••.,••••.•• •• , •••••••• " 
,.. 

" "' " '" 
" • " ANGS •••••••••• ••• •• ••••••• ••. •• " º" " "' ' "' 
" • " ANOS •• •••••., •• •• ••••• •• ••• •••• " "' " "' 

,. 
"' 

" • " ANOS •• ••.••.••.•• •• ••.•• •• •• ••• " "' .. "' .. "' 
" • " ANOS.••••••., •• •• •• •• •••• •••• •• ,. 

"' " "' ' "' 
" •~os ' MAIS •••••••••••••••••••• ••••. " "' ' ... • ... 
IOAOE ICNOPAOA. •• ••., •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

...................................................................................................................................... 

" 



Pf SOU! SA NACIONAL PCll AlltOSTllA DE DOl'UC IL IOS - 1978 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• .. •••• .. ••••••••••-•••••••-••••-•-•••-••••••••••••or-••••-•••••••••••••••••••• 

4.7•'PESSOAS OCUP•OASo Ptlll CONTFllBUICAC PAllA INSTITUTO OE PREVIOENClAo 

SEGUNOO OS llA!IOS CE ATIVIDADE .................................................................................................................................... 
• 

llA"IOS DE ATIVIOADE 

PESSOAS OCUP•CAS .............................................................................................. . 
• CONTlllBUIC.llC PAPA INSTITUTO DE PRh'IOENCU 

TOTAL ta+aa+aaaaaaaaaaaaaa•aaaaaaaaaaa++aaa+•tt•tta•aaaa+aa+a+++a+;,a+++aa+t . . . 
• CONTRIBUINTES t N•C • SE' OECLARAC&O 

• CONTll[BUINTES a ..................................................................................................................................... 
TOTAL.••.••••••••••••. .. , "' '" m '" .. , 

AGll I COLA •••••• •• ••••••••••••• •. • • • ••••• " "' "' 
., 

'" 
INDl.STllU " TRANSFORl'IACJO ••• •••• •••• •• " "' " "' ' 

,., 
INDl.STRU " CCNSTllUCAD•••••••••••••••• " '" 

., 
'" li ''" 

OUTRAS ATIVTDACIES INDUSTRIAIS, ••••• , •• , " "' ' ... "' 
COllERCJO OE lllEllCADOR IAS.••••.••••••••,, " "' ~ "' ' "' 
PRES1AC.llC " SEAlllCOS ' SElllllCOS AUH-

llARES. DA A TJ lllnAOE ECONOflllCA., •• , •• , .. "' " "' .. "' Tllo\NSPORTE ' CC!IUNICACAO .............. , " "' " '" 1 '" soc1•1. ................................. " '" " ... . .. 
AD~INISTllACAO PUBllCA •• ,., ............ , " "' " "' "' 
OUTRAS ATllllDADES •••••••••••••••••••••• " "' " '" ' '" .................................................................................................................................... 

4.8- PESSOAS OCUPACAS, POR GRUPOS DE K'RAS HABTTUALlllENTE TRABALHADAS PCll SEl'IANA fll TODAS AS OCUPACOESo 

SEGUNOC' O llENOilllENTC fllENSAL DE TCOAS AS OCUP•COtS ..................................................................................................................................... 
.................................................................................................. 

fl(P{OlllENTO JtENSAL • • 
GRUPOS OE !<ORA~ HA6I1LAUIEt>lE lRAB•LHAOAS 

Of TODAS AS OCUP•COES POfl SE~ANA El'I TODAS AS OCUPACOES 
TOT Al aaaaaaaaaaaaaa•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••• . . . 

ATE .3ç • 40 A 48 49 E llUS • SEI! DECU•llACAO . . . ....................................................................................................................................... 
TOTit. ............... "' "' ., ... "' "' "' "' ... 

"' 1 SAlAfllC l!INl~O •••• ••••., •• ,. 104 49• " m .. "' 3~ T26 

MAIS " ' • 2 SAURJOS l'llHn•os •••• "' "' " "' " 
.., 

" ... 
IUdS " ' • ~ SALll\lCS l'llHlfllOS, ... 110 '" • '" " "' .. "' 
llAlS " SALARIOS lllNIMOS ........ " "' ' '" " 

,,. 
" m " 

SEl'I RENClllENTO CI! ................ " "' ' '" 6 º'' li "' 
"' OECLARACAO ............ •••••••• " " .................................................................................... , ................................................. . 
Ili INCLUSIVE AS PESSOAS QUE RECEllEllAll SOl'IENTE El'I BENEFICIOS. 



AREA. llETROPOllTM(• oe CUll.tTIBI ..................................................................................................................................... 
~ KAO-DC-OBRI NA SE".ll~A OE !!EFERENCU 

•·9- PESSOAS otUPAOAS COM 11.ENDIHENTO DE TR4~ALHO, POR POSICAG NA OCUPACBO, 

SEGUNDO 0 RENOUIENTC MENSAL OE TODAS •S Q(.UP4COES .................................................................................................................................... 
• 

l'lENDlllENTO MENSIL ................................................................... _ .......................... .. 
• • 

CE POSICAC NA OCU,.CAO 

HlDAS AS OCUPACDES TOUL llJ .............. -..................................................... . 
• 

EHPll:EGIOOS CONTA PROPRJ.t. • EMPll:EGAOORES . . 
··············································•·····•····························································•·················· 

TOTAL•·•••••••••••••• 331 61• 7'1 302 lS 568 

ATE 1 S•t•IH( MINIMO ••••••••••••••••• 10• •9• 63 372 21 122 

MAIS DE 1 A 2 SALARJCS HllllMCS ••••••• 1•0 132 119 281 20 ?1•5 '" 
"AIS OE 2 A 5 SALIAICS MINl~S ••••••• 110 291 87 675 20 335 2 281 

H41S OE S SAtARIOS MINll'IQS .......... . 66 769 "1 •01 12 580 ll 787 

SEM CEClAll.ACAC ••••••••••• ; ••••••••••• " " .................................................................................................................................... 
NOU· EXLLUSIVE .llS PESSO.llS OUE RECEBER•" ·SOMENTE 'EM BENfFICIOS. 
Ili INCLUSIVE SEM OEtLIR•tAO OE PGSltlC "'A-C(;UPAt•c:, 

4.10- EMPll.EG•oos EM UM DOS TR•B•LHOS QUE Ell~R(;ERAlll N• SEIUJ'll DE REFERENCU. POll Ç.lll\TEIRll1 OE TllUl•lHD 

•SSINAOA PELO ATUAt Ef'IPREG•&ORo SEGUNDO OS GRUPOS DE 10.llDE .................................................................................................................................... 
GRUPOS OE IOAOE 

EMPREG•DOS EI' Ull OCS Tll:Ae.llLHOS OUE El!Ell.CER.llM N' SEl!AN.11 DE REFERENCIA .........................................................................................•..... 
• 

CARTEIRA ASSIN•CA PELO ATUAl .EMPREGADOR 

TOTAt ....................................................................... . 
• POSSUIAlll • NIG PCSSUllM SEM oeCLAR•cio . . . . .................................................................................................................................... 

TCT.lll ............... . 

10 A l" AHOS •••• •••••••••• •••••••••·• 

lS A 19 ANOS••••••••••••••••••••••••• 

15 A 11 Ar.cs ••••••••••••••••••••••• 
18 E I~ AHOS •••••• ••••••••••••••••• 

20 A 24 ANOS •••• ••••••••• •• •••••••••• 

25 A 29 ANOS •• ••••••••.•• •• •• •• •••••• 

30 • 39 ANOS •••• ••••••••••••·•••••••• 

40 ~ 49 -HCS ••••••••••• ~····~•••••••• 

50 • 59 A!IC$. •••.••• •. ••••. • •• ••• ••• •• 

60 Ar.os E 11•1s ••••••••••••••••••••••• 

IDADE IGNC~AO• ••• •• •• •• •• •••• •• • • •••• 

331 899 

9 250 

59 !183 

33 8'o3 
25 ?'oO 

09 387 

u 022 

b 09? 

"' ~' 
' ,., 

38 959 

" "' " "' 
" '" 
" ... s ... 932 

" , .. 
" '" 
• "' 

Te 009 

1 •os 

20 62• 

13 621 
1 003 

7 888 

1• 455 

6 80~ 

" 259 

l 989 

.................................................................................................................................... 

" 



PESQUISA NAC.lCNAl PCR .IMOSTR.I. OE tJDMIClllClS - 1976 ...................................................................................................................................... 

A.ll- El';PREGADOS E!'I UM ODS TllA6ALHOS QUE EXERCERA!'! tu SEMJ,N.1. DE REFERENCIA, POR C.•RTEIRA DE TRABALHO 

ASSINADA PEU! J,TUAL EMPREGAWR, SEGUNDO C.S R41'!0S DE ATIYIDADE ·······················-····· ........................................................................................................ .. 
• 

EllPREG.ICCS EM UM COS TR.a6ALHCS IWE EXERCER.IM r>:A SEM.o!.N.I DE llEFERENCIA .............................................................................................. 
• • 

RAMCS DE AllYID.ICE CARTEIR.1 .ISSINADA PELC ATUAL EMPREGACCR 

TOlAl ..................................................................... 
• • 

POSSUUM NtO PQSSUIAM .................................................................................................................................... 
TOTAL •••• ·••.••••••• •• "' "' "' "' " "' 

liGRICCLA••••••••••••••••••••••••••••••• " "' ' 
,.. 9 043 

INOLSTRJ.1. " TR.liNSFC'RM~C.liC ••••••••••••• " "' " '" ' "' 
lNDUSTRIA " CCNSfRUttO ••••••• ••• •••• •• ., "' " "' • ... 
OI. TR.l.S ATIYIOAOES INOUSTRl.11$ •••••••••• ' "' ' "' .,, 

COl'IERCIC " l'ERC.o!.CO~IA$ •••••••••••••••• " m 3~ 416 ' '" 
PRESTA[t( " SERVICCS ' SERV ICOS AUXl-

l URES " ATJVlCACE ECONOM!tA •••••••• " 3!'1! ,. "' " "' 
TRA~SPCRTE ' (C:'IUNJ tAC ~O ••••••• • ••••••• " '" .. "' .. , 
SOCIAL •••• ••••••••••••••••••••···•••••• " 

,,. 
" 

,., 
" "' 

AOMINISTAACJO PUl'LICl•••••• ••••• ••••••• " "' 10 6<12 '" 931 

OUTUS ATIVlCAOES •••••••••••••••••••••• " m " °'' "' ...................................................................................................... -............................ . 

" 



5 .,. MJl;O-DE-OBRA NO ANO DE REFERtNCIA 



.1.llE.1. llEUCPClll.01.1. ne (URITHl• .................................................................................................................................... 
5- llJIO-DE-0811.1. f;[ ANC DE PEfEPFNCU 

5.1-, P(SSCllS DC 10 ANOS E M.llS, PCR CONOJCAC OE UIYJOlllH' E SE~O, SEGUNDO OS GRUPll$ DE lOAOE 

.................................................................................................................................... 
• 
u ................................................................................................ . 

• • 
TOTAL ECO/\OllJ(.l.l'IE~l[ .lllYllS NJIC ECOl«llll(Afl!fNTE ATIVAS ................................................................................................... . . . . . . . . 

• TOT.ll O llOl![NS o MUlf<ERES • TOT.l.t o HOMENS O MULHEPES O l014l • ttlMfNS • MUlHERCS 
• • • .................................................................................................................................... 

lCT ~L •••• ••. •• ••• •• "' "' ... "' ~3! ~C'I .. , '" '"' "' '" ... '"' ... '" '" "' '" 
'" " ANOS •••••••••• ••••,.••••. "' 

,., 
" '" 6') 5~1 " 

,,. 
' "' ' 

.,, 
"' "' " ~· " "' 

" • " ANOS•••• •••••• • ••••••• •·. "' "' " "' " "' " 
.,. ., 

"' " "' 
,. 
"' " "' " ... ,,. 

" ANOS ••••••••••••••••••• 110 '170 " "' .. '" ., ... " "' " "' " '" " '" 23 ,., 
" ' " ANO~ ••• •• ••• •• •••• •• ••• .. '" " "' " '" " ... " "' ,. 

"' 16 456 ' "' " "' 
20 • ,. UICS •• ••. •• ••• ••. •• •••••• '" '" " "' " '" " 

,,. 52 ')')2 " "' " '" .. 601 " 
,., 

,,. 29 .t.N05•••, ••.•o o••••••••••. '" '" .. '" " "' •• "' .. "' 20 366 " "' '" " "' 
" "' AOOS •• , •••••••••••••• • • •. "' "' n "' " '" "' "' " "' " "' "º 944 "' " 

.,, 
"º ... "" .t."fOS •••••••••••••••••• • •• " "' .. "' 50 ~65 .. ... ., "' " "' " "' ' '" " 

, .. .. • " ANOS •••••••••••••••• _ •••• " "' " "' " ... " "' 26 '159 • "' 29 376 • .... ,. "' 
60 -'NOS ' llAI S •• , •• ••• ••,., •••••• " "' 

,. "' " "' " "' " 
.,, 

' º" 311 611 " "' 
,. 

"' 
JOACE IGNOR.t.P,t. •• •••••••••••••• ••• 

-••oo••••••oo•••••••••••••••••••oo•o•••••o••oooooo•oooooooooooo•O•tOO•oio•oo;.o••••••••••••••oooo••ooo•o•o••••o•o•OOOUooooUo••••••o 

" 



6 - FAMILIAS 



ilREA l''ETROPOt.JTAN• oe CURITl IUI .................................................................................................................................... 
6- FA!tlllilS 

6.1- FAl'ILUS llESIDENTES E!t DOMIClllOS PARTICULARES, POR RENDIMENTO MENSAL FAl'!lt.IAR, 

SEGUNDO D NUMERO DE CCPIPCM"r.TES o•s FA!llt.US .................................................................................................................................... 
• 

NUllERO 

" 

FAMILIAS RESIDENTES Ell OOMICILIOS P"ll!CULARES ...................................................................................................... 
• 

RENDlllENTD llENSAI. CSAl.AAIO MINll'!OI 

• ..................................................................................... 
COMPONENTES DAS FAMIUAS TOTAi. • • t • 

MAIS OE ltAIS OE llHS OE • SEM • SEM 
• ATE l l A 2 2 A 5 5 •RENOlllENTOCLI• OECl.ARACID . . . . .................................................................................................................................... 

TOTAi. ••••••••••••• 260 921 20 980 " '" " 
.., 

" '" ' '" 
,., 

' ' ' PESSOAS.•••••••••••••••• " "' " m " ''" .. '" " "' ' "' 
PE~SOAS· • • •• • ·• •• • • • • ••• •• •• " "' "' u '" n "' " "' ' "' 

• PESSOAS ••••••••••••• •••••••• 'o9 'ol5 ' "' "º " "' 20 'il17 

' ' ' PESScis ••••••••••••••••• 66 .. ,,,, ' "' " "' " .. , ,. ... "' 
,., 

7 PESSOAS ' llA!S, •• , ........ •• " rn ' "º ' "' " 
,,. u '" .................................................................................................................................... 

NOTA - EXGLUSIYE PENSIONISTAS E EMPREGADOS OOllESTICOS. 
Ili INCLUSIVE IS fAlllLJ.IS CUJCS COllPONENTES REGEBERAll SOMENTE EM llENEFICIOS. 

6.2- FAMILIAS RESIDENTES Ell DOMIGILIOS PAll:llCULARES, POR RENDlllENTO MENSAL FAl'llLIAR, 

SEGWtOO o NUllERO DE COl'IPONENTES E OE PESSC•S OCUPADAS NA se11•NA CE llEFERENCIA .................................................................................................................................... 
HU"IERO DE COl'PONENTES 

E DE PESSOAS OCUP•CAS 

F.l.fllllUS RESIDEMTES EM DOlllCILIOS P•llTICULARES ...................................................................................................... 
• • . 

• .................................................................................... 
f.A SEf'UN.1 OE AEFERENCU TOUL • • • t * 

+ l!AlS OE llUS OE • llUS DE t SEM • SEl'I 
.&.TE l l A 2 2 A 5 t 5 tRENOIKENTOlll• DECL.IRACJllO . . . . . .................................................................................................................................... 

TCTit. ••••••••••••• "º "' " "º 
' ' 2 PESSO.IS ...... ••••••••·•· " "' " "' 

' CCUPAO.I. •• ••• •••••• ••• ••••• " "' ,, 26~ 

' CCUP•D~S •••• ••••• ••••••••• " "' "' 
" ~ PESSOAS ••••••••••••••••• '" "' "' 

OCUPAO.&. •• ••• •••. • • ••• • • ••• " 
.,, "' ' l'AI s OCUPADAS ••••••••••• " '" "' , PESSO.IS ' M.115 ••••• ••••• •••• " '" 5 322 

' OCUPADA.•••• •••••• •• .... " ., 
"' • "' Z OCUPADAS ••••••••••••••••• , " 
,., 

"' ' ' l'ilS OCUPADAS ••• •••• •••• 30 222 "' 

" "' " "' .. ... .. ... 
" '" • "' ' '" • "' 
20 "' 

,. "' 
" "' 20 311 , .,, " , .. 
" "' .. "' 
10 'o511 .. m 

' "' " '" ' "' " '" 

" ... 
" "' 
' "' • "' 
" "' .. "' " 

.,, 
,. 

"' 
" "' ' '" " "' 

... 
"' 

' "' 
" 
"' 

"' 

"' 
"' " 

.................................................................................................................................... 
NOTAS- 1. EXCLUSIVE PEf.SIONISTAS E EllP~EGAOOS OOllESTICOS. 

2. INCLUID.l.S EM "ltUl'tERO OE COllPCf.ENTES• .IS PESSOAS NIO OCUPADAS. 
Ili INCLUSIVi AS FAlllLUS CUJOS COMPONENTES RECEllERAI' SOllENTE El'I llEHEFICIOS. 

" 



PESQUISA NACIONAL POR Al'IOSTRA DE DDf'JCILlOS - 19TO ................ ·-················································································································· 
t- fA"1LfAS 

6.3- FAl'llLIAS E PESSOAS RESIDENTES El'I 00-'llCILIOS PARTICULARES, PCR CONOICAO NA FAMILIA, 

SEGl.A'.IOO ALGUllAS CARACÍ"ElllSl1CAS DO CHEFE ...................................................................................................................... -........... . 
CARACTER IS TICAS 

00 CHEFE OA FAMILIA 

PE~SOAS llESIOENTES Eff DC"1CILIOS P'RTICUL.lllfS . 
• . ................................. _ ................................................. . 
• FAMILIAS -" 
* RESIDENTES . " 
-" DO!HCILIOS • 
•PAR t ICULARE S• 

. 
• 

TOTAL 

CONOIC~O NA FAMILIA ..............•.....•................................................... . . . 
*' • -" OUTROS * AGREGA- * EMPRE-

CHEFES * CONJUGES • f !LHOS -" * DOS E * GADOS * PARENTES * PENSIC- • Oí'i'\ES-
* NISTAS • llCOS ...................................................................................................................................... 

TOUL ••••••• ••••••• 

SEXO 

HGMH/S •• •• •• •• •••• ••. • • • • •••••. 

JllULHERES •••• •• •• •••••••••• •• ••• 

15 A 19 Ah'OS •••••••••••• ••••••• 

20 A 29 ANOS •••••• ••.•• •••••••• 

30 A 39 ANOS •• ••••••••••••••••• 

40 A 49 ANOS ••••• •••••••••••• •• 

50 - 59 ANOS •••••••••• ••••••••• 

60 ANOS E ,.AIS, •••••••••••••• ·• 

1 OAOE 1 GJ<fORAOA ••••••••••••••••• 

ANCS rw ESlUOO 

SEI'! 1 NS T llUCAO E '11'.NOS OE l ANO, 

l A 4 ANOS •••••••••••••••• •• •• 

5 A 8 ANOS •••••• ••••••••••• ••• 

9 A 17 ANOS•••••••••••••••••••• 

ANOS OE ESTUOO NAO OETERMINAOOS 
E SE." DECtlR.lC.lC ••••••••••••• 

~ONC!Cac DE ATIVIOAOE CIJ 

ECCNO!'ICA,.ENTE UIVOS •••••••••• 

NaO ECOhC~ICA~fNTE ATIVOS.,.••. 

HNOIMEhH l"ENHL 0( TODAS .l.S 
FCNl E S 

AlE 1 Sll.l.RIC ~INIMO ••••••••••• 

MAJS OE l " 2 SAL.1.RICS MINJ ~os. 

MATS CE 2 A 5 S&lARIOS l'INIMQS. 

MAIS OE 5 SALllRIOS l'INll'OS ..... 

SEM RENOl~ENTO C21•·•··•··••••• 

SEI" OECLARAC~O •••••• •••. ••.,., • 

260 921 

223 155 

37 T66 

2 495 

63 287 

TI 250 

53 334 

38 458 

32 097 

44 342 

123 423 

43 719 

48 410 

J 027 

221 21 l 

39 104 

34 918 

71 425 

81 •H\ 

64 4'>3 

e 224 

l tOT 985 

1 001 649 

1 º"' 331> 

5 603 

213 370 

338 726 

286 604 

11>6 850 

96 832 

194 999 

558 249 

170 9TO 

" 525 

980 122 

121 e63 

134 714 

315 692 

358 768 

26T 050 

31 701 

260 92l 

223 155 

37 T66 

2 495 

63 287 

Ti 250 

3! 450 

32 O'il 

44 3"2 

123 423 

43 T\9 

48 411l 

1 027 

221 21 7 

39 704 

34 'H8 

71 425 

OI 911 

o zz4 

210 812 

210 812 

l 135 

54 034 

1>2 492 

44 ecs 

28 540 

19 803 

30 930 

103 IH 

36 098 

l 027 

192 655 

18 157 

19 63~ 

58 853 

71 034 

se 46e 

2 822 

1 455 

78 023 

188 371 

176 309 

88 1 71 

33 21'? 

109 650 

305 823 

11 810 

70 025 

2 238 

soe 300 

71 51>9 

J 71 986 

184 055 

li B 700 

19 236 

3111 958 

9 4T9 

"' 
12 846 

8 329 

1 T41 

7 497 

7 765 

8 876 

18 321 

8 09T 

9 058 

" 

' '" 

7 5'10 

9 780 

15 622 

10 253 

l 192 

12 689 

9 850 

2 839 

2 949 

3 459 

2 242 

l 893 

l 887 

''° 
2 601 

3 4H 

'" 

10 247 

2 442 

"' 
3 648 

3 599 

4 455 

2 02T 

2 231 

2 tTO 

2 291 

2 01>3 

2 03'> ... 
' ... 

li T30 

1 850 

" 

10 131 

......................................................................................................................................... 
Ili NA SE'IAJ<fA OE REFERENCIA. 12) INCLUSIVE AS f-.ll!JLIAS CUJOS CkEFES RECEBERA~ SOl'IENTE EM SHIEFJCIOS. 



J.f!EA llETROPOLJTJ.ilA ce CURITlllJ. .................................................................................................................................... 
6- FJ.~lll~S 

6.4- PESSOAS RESIOENTES EM llOMICtllOS P.&RllCULARES, POR SEIC0 1 SEGUNOO J. CONOICllO N• F•lllLIA 

.................................................................................................................................... 
CONOIC40 N.& FAMILIA 

. 
• PESSQAS llESIDENTES EM CClllCILIOS PAATICUlARES .............................................................................................. 
• • 

HCl'ENS MULflERES ..................................................................................................................................... 
TOTAL.,.,•••••••••••,. ' "' "' "' '" "' '" 

CflEFES ................................. "' '" "' "' " "' 
CONJUt;ES ........ "'''''""'"''"'""•••••• "' "' '" "' 
FILHCS ................................. '" ... "' "' m '" 
Q)TROS PJ.RENTES,•••••,.,,,,,.,,.,.,,,,, .. rn " "' " .., 

"' PARENTESCO.,,••,, .... ,, .. •••,,•• ... " '" '" " 1!3 

.................................................................................................................................... 

" 



7 - DOMIC!LIOS 



AR.EA 'IETR.CPCLIT.lNl DE CUIUTIBA ... ,.. ............................................................................................................................... . 
7- DCl!ICI LICS 

1.1- DD'llCILIDS PARTICULAl\ES PEll'l.lNENTES, POll llE!ôlMENTC HEllS.ll 00 OO~IClLID, 

SEGU.~OD A DENSIDADE DE HCllAC{:llES PCll CONDDD E PGR DOllMITClllO .................................................................................................................................... . 
DENSIDADE DE MCllADORES 

POR CCMOOD E PCR 00P"llTOlllD 

. 
• ................................................................................................... . 
• 

TOTAL 

. 
• RENDl'IENTD MENSAL (SAURlD .'llt.JMOI ................................................................................ . . . . 

t 'Ili$ O~ MAIS OE • • Sf"I REN- • SElll 
ATE l t l A 2 2 .l 5 • /'IAIS DE 5 tOJ/'IENTO Ili • OECtMIAClC ..................................................................................................................................... 

TOTAL ••••••••••••••••• 

DENSlDlDE DE MDRAOOllES POR CO'IODO 

ATE 0,5,,,,, .. ••••••••••••• .. ••• ••••• 

'"AIS OE 015 A l,Q ................... . 

,o1i1s DE ltO A 2,0 ................... . 

MAIS OE 2,0 ........................ .. 

SE~ OECLAP•Cno DE l'IU~ER.O OE CCMCCOS •• 

OENS IDADE OE MClllOQllES POR OOll'llTOPIO 

ATE 1,0 ............. ·•· •· ···••·••···• 

MAIS DE l10 A),~ .................. .. 

MAIS DE 1,5 A 2,0 ................... . 

MAIS DE 2t0 A 3,0, ................. .. 

MAIS DE J,O ........................ .. 

SE~ CECLAllACJ\0 OE NUMERO OE OOP.MJTO-
RIOS .............................. . 

2<t5 192 

8'1 321 

n 002 

" 

2L 8<t6 

39 •nt 

57 011 

" 

18 11 ~ 

5 773 

5 263 

3 736 

3 26'1 

l 23~ 

"' 
2 eeo 

7 1'58 

12 281> 

l'I 5SO 

q 213 

" <t30 

10 ?73 

LS 5'13 

89 29'1 

16 "93 

32 219 

28 361 

12 221 

26 ~9 

28 295 

20 564 

93 "61 

3 .. 331 

12 675 

3 019 

5 825 

2S 61 l 

3B 8BI 

16 'ili" 

6 22'1 

"' 
.. 

"' 
" 

.................................................................................................................................... 
NOTA- VER CONCEITUAcnc 0.1,S CAR.ACTElllSTlCAS lNVESTIGADAS. 
! l) INCLUSIVE CS COM IC IL lOS CUJOS COMPONENTES llECE!IE11.l'4 SO'"f"lE EM BElo.EFI CI CS. 

" 



PESQUISA J'IACIONAl POR AMOSTRA DE OOMltlLIOS - 1978 .................................................................................................................................... 
T- COJlllltlllOS 

1.2- D~l(ILIOS PARTICULARES PERMANUtTES E MORADORES, SECUNOO O NUMERO DE COMODOS E DE DORMlTORlOS 

.................................................................................................................................... 
• 

NUMERO OE CO!'IOOOS 
OOMICILIOS PARTICULARES PERMUIENlES 

E Of DO<!MllORIO~ 

. 
• 

.'IDRAOORE S C.'I 

OOl'lltlllOS PARTICULARES PERMANENTES 

........................................................................................................................................ 
101Al •••••• , •••••••••••••• 

NUMERO OE (OMODOS 

l (QMCOO ••••••••••••••• • • • • •• •• • ••• • •• • • •• •• 

(CMGOOS. •••••••••• •• ••••••••••••••••••••• • 

3 toMCDOS.,. , •••••••••••••• ••• •••••••••••••• 

" ((l!ODOS •••••••• ••• •••••••••• •·• ••• ••• ••••• 

5 CC~COfil ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6 co•-ooo~ •.•.....•..........•••••• · •••. •· • · • 

1 cc11ocos ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8 (011000$ E MAi $ •••••• • ••• • • •• • • • • • ••• •• • • •• 

SEM DECLARAÇao •••••••••• •••••••••••••• •••••• 

l OCPl'ITORIQ •• •••••• ••• ••••• •••••• ••••• ••••• 

2 OO~!'ITORros ••••••••••••••••••••••••••••••• 

3 CQR,..lTCRJCS ••••• •••••• •••••• •••••••• •••• •• 

"OOR~JTORIOS E MAJS •••••••••••••••••••••••• 

SE"! OECL~l\AC~O ••••••••••••• ••••••••••••••• ·• 

2 .. s 192 

6 7"l 

" '" 
" "' 
" "' ,. "' 
" '" 
" ... 
" "' 

" 

86 154 

89 38l 

12 733 

" 

22 2"3 

un s11 

H7 "55 

LSS 986 

157 368 

1 .... 636 

120 .. 09 

'" "' 
" 

2T7 632 

407 983 

327 72" 

" 
. ·····································································*······························· ... ····························· 



AJl.EA NETROPOt IT AtllA OE CUR IT 18A ...................................................................................................................................... 
'1- CCIUCILIOS 

7.3- DOMICltlOS PMITICULMtES PERMANENTES E MOUOORES, SEGUNDO •tOUMAS ClRACTERISTICllS 

.................................................................................................................................... 
MORADORES EM 

ClflllCTERISTICAS DOS DDl'tlCILIDS Dm'tlCILIOS PARTICULARES PERMANENTES 
OOlllCJLJOS PARTICUlJiRES PERMANENTES 

• ............................................................................................................................................. 
TOTAL••••••••••·•••••••········ 

71PC 

CASA ••• ,·•••••••••••••••••••••••••••••••"•• 
APlRTAllE,.TO ••• ,,,,, ........ ,,, •••••••••• ,,,, 
RlSTICo ...... , ... ,.,,,, •• , ................. . 
QUARTO OU CCiMOOO !IJ .. ,, •• , ..... M ....... , .. 

se~ DECLU•At.110 ............................. . 

CONOICAO OE OCUPACJ\0 

PRCPRIOS ........... ••• ••• .................. . 
PAGOS•••••••••••••••••••••••• ............ . 
EJOI AOVISICAO ............................. . 

AlLOADOS, ••••• '"''' .. ••••••••• ............ . 
CEDIDOS ........... ~ ••••••••••••••••••••••••• 
OUTRA,,,,,, .. , ... •••••••,,••, .. , ........... . 
SEM O(CLAR.liCAO •••••• ••• •• , ................. . 

ABASTEC fl!ENTO o• AGUA 

REDE GERliL .................... , ............ . 
COl't CANAL IZACUI INTER.NA ...... •••• ........ . 
SEM Cli~Alll.liCJ.O INTERNA .................. . 

PCCO OU NASCENH ........................... . 
COI' CA~.ILIZACIO INTERNA •••• ,, ... , ••••••••• 
SEl't CA~ALIZACllO INlERNA ••• ••• ............ . 

OUTRA FORMA ...... ••• ....................... . 
COM (AN.ILIZACllO INTERNA .................. . 
SEI! C.li!ULJZACIO l~TERN.li .................. . 

SEM OECLARACJ.O, ... ,, ... , •• ,, .. , ........... ,, 

CSGDTD S.l.NI TAlllD 

TEM••••••••••••••••••••••••••••""""'"'º'' 
REOf GERAL.,, ••••• '"•••••.,.""•••••••,, 
FOSSA SEPTICA ............................ . 
fOSS.I RUDIMENl.1.R ......................... . 
CUTRO .......... ••• .............. ~ ........ . 

NJ.C TUI .... ,,., ... ,, ................ ,,, ... .. 

SEM OECLAPACIO ...... ••• •••• ••••••••••••••• •• 

INSTALACllO SANIURIA 

lEM. •••••••••••••••••••••"'ºº'""""'"'º'"º 
EXCLUSIVA 00 DOMICILIO •• , •• , •• , •• , ....... . 
COMu,11 A MAIS OE UM DOMICILIO ............. . 

NIO lEM. ••••••••••. •••• ....... , ••••••••••••• 

SL~ OfCL.l.R.1.CIO •••••••••••••••••••••••••••••• 

COLETA OE LIXO 

TEM .......... ,.,,.,,,.,, .. ,, .............. ,, 
MENOS OE 3 VEZES POR SEMANA .............. . 
3 VOES OU l'IAIS POR SE~ANA ••• •••• ••••••••• 

N.10 lCM .................................... . 

SEM OCCLllR.liCllO .... •• •• , ••• ••, •• •• ••. •• ...... 

ILUl'INACIO ELETRICA. 

TEM ........................................ . 
COM MEDIDOR.•••• •• •••••••••••••••••••••••• 
SE.w l'ECICOR., •• ,.,,,,,., ................ ,, 

NllC TEM •• ••• •• ,•••••••••••••••• ............ . 

SEM OECLARACllO ••• •• , ....................... . 

,,,5 1 Ç2 

'" "' " "' " "' ' ... 
152 179 
129 768 
22 411 
6Ç eoc 
22 550 

'" .. 
15b 358 
131, 076 

22 282 .. '" " '" " "' 
l 999 

1 99<1 

23' 496 
89 863 
34 8S2 
li o 20~ 

"' 
9 696 

"' "' "' '" " "' 
9 i!t96 

1oê 

'" "' " '" "' "' 
" "' 

" 

"' "' 1" "' " ". 
" '" 

'" 

1 103 524 

946 302 
83 212 
65 409 

8 5-H 

700 640 
t>O] 107 
97 5"1 

305 430 
94 907 

2 0&9 

"' 

671 765 
5b3 281, 
108 4Bl 

"20 Of>I 
83 295 

33i!t 76i!t 

" t.98. 

" "' 

1 058 998 
36-4 062 
157 909 
533 332 

3 695 

1 058 oe.22 
917 222 
HI 400 .. "' 

'" 

633 208 
175 862 
457 346 

"' '" 
'" 

694 456 
800 050 ,. "' 
"' "' 

"' ........................................ ,. .............................................................................................. . 
Cll CU.l.RTO CU COllOOO E"I OOMJCILIO DURAVEL OU RUSTICO. 

" 



PESOUJSA NACIO!ll•L POR IUIOSTRA OE DC1'HCILIOS - 19T8 ............................................................................................ _ ...................................... ... 
T- DOIHCILIOS 

7.4- DOIUCILIOS PARTICULARES PEIO\ANENUS. P()ll CONDICllO CE ocuPACllO oos OOHICILIOS. 

SEGUNOO ALGUMAS CARACTERISTICAS .................................................................................................................................... 
• 

DCl'ICILIC's PARTICULAAES PER~ANENTES 

CARAC TERI St ICAS ............................................................................................... 
• • 

'"" 
OD."I (CIL 105 . 

• 
TOTAL 

CONOICIC OE OCUPACIO ............................................................................ . . . ' 
PROPRIOS AtU6AOOS t CEDIDOS OU OUTR.t. • SEI'! OECLAR.t.ClC . ..................................................................................................................................... 

TOT.t.t. •••• •••• •••••• • 

TIPO 

CASA ••••• •••••.·• ••• •••.•••.••••••• 
APIRTAl'llENTQ ••• •••••••••••••• ••••••• 
RlSllCO. •••••••••••••••••••••••••·• 
QIJIRTO OU CCl«JOO t li••••• ••••••••• • 
SEH DECllRACIO ................ , ., •• 

AEASTECll'llENTC D'AQJA 

REDE GERAL .... ••••••••••• •• ,.·••••. 
PCCD OU NASCENTE ••••••• •••••••••••. 
OUTRA FORHt. •••• •• ••• ••• •• ••• ••• ••• • 
SEM OEClAIUCllQ,, .... ,,. .... •••• • ••, 

ESGOTO SAN ITARIO 

TEM .......... , .................... . 

llEDE GERAL••••••"••••••••••••••• 
FOSSA SEPTICt. ................... . 
FOSSA RUDll'IENTt.Fl ••••••••••••••••• 
CUTllO ........................... . 

NAO TEM.•••••• ...... •••,••••••••••• 

SOi CECLARACllO ................... ,. 

(NSTALAClD SANITARIA 

TEM,, ............................ .. 

EXCLUSIVt. 00 OOMICILIO .......... . 
COMUM A JllAIS OE UM OOHICILJD ••••• 

NJO TEM ........... ••••••••••"••••" 

SEI'! OEClARACllO •••• ••••••••••••••••• 

ILUMINAClO ELETRICt. 

TEN •• •••••••••••••••••••• ......... . 

N.110 TEH ........................... . 

SEM OEClt.Rt.CllO,,,, •• , ............ .. 

OENS IDADE oe l'IORt.OOllES POR COl'IOOO 

ATE o,s •• , ........................ . 
"·llS OE o.5 A l,o ................. . 
NAIS OE l,C A 2,0 •••• , ••••••••••·•• 
NllS OE 2,0,, ..................... . 
SEH OECLARACAO .... •••••••••.,•••••• 

245 192 

205 123 
24 711> 
12 919 

2 434 

156 358 
81> !35 

l 999 

235 496 

89 81>3 
)4 852 

110 Z09 
rn 

9 696 

Z35 308 

203 l87 
32 IZl 

9 696 

'" 

203 149 

4L 867 

'" 

13 460 
84 :32l 
59 530 
21 eoz 

" 

152 1'79 

128 738 
l'o 020 

9 026 

"' 

91 9Z4 
52 519 

1 736 

"' '" 
" "' 23 552 
64 483 

"' 
5 1911 

1'>6 381 

132 375 
14 006 

s T98 

125 433 

Z6 570 

51 656 
5:3 091 
33 973 
)] 3!0 

" 

6<; BQO 

56" Z4Z 
9 347 
2 412 
l T99 

48 Z55 
21 545 

6e Toe 

Z6 864 
1 4"1C 

34 2eo .. 
1 092 

68 520 

54 596 
l! 924 

l 092 

"' 

61 755 

e 045 

L5 956 
24 !99 
18 312 
10 1>33 

23 119 

20 049 
l !49 
1 481 , .. 

10 085 
12 7ll 

"' 

20 313 

5 "' ' '" " ... 
' ·~ 

20 313 

16 122 
4 191 

2 806 

15 867 

7 252 

5 848 
6 23T 
1 245 
3 T89 

.. 

.. 

" .. 

.. 

.. 
~tt+t+t .. tt•t•tttt••••••••••t•t••Ut••tt•ttt•t••••••+•t•••••••tt••••••••t••+•••••••••••••t•+••••t••••ttttttttt .. •t•t•t•t•ttttt••tttt 
1L1 QUARTO OU C01'1000 EH OOl'llCll!O DURAVEL OU RUSTICO, 

" 



AREA "'FfROPOLITANA DE CUl.ITIBA .................................................................................................................................... 
7- DOMICtllOS 

7.5- "'ORADORES EM OOMICILIOS PAllTICUtJ.RES PER,,.ANENTES, POR COHOIC.110 DE OCUPAC.110 

aos DO,,.ICILIOS, SEGUNDO ALGU,,.AS CARACTERTST IC•S .................................................................................................................................... 
"'ORADOP.ES EM DC,,.ICILIOS PARtlCUlAIHS PEPMANENT~S 

CARACTEl 1 ST ICAS ............................................................................................... 
• • 

005 CONDICAO DE OCUPACllO DOS OOMICILIOS 

OO"'ICILIOS TOTAL ............................................................................ 
• • • • * PROPRIOS ALUGADOS * CEDIDCS OU OUTRA t SEM OECLARACll.0 .................................................................................................................................... 

TDT AL, •• •• ••••••••••• 

TIPO 

CASA o·••.•••••.•••••••••,••••••• ... 
APARTAMENTO.,,,"•• ...... •• •••• -... • 
RLST ICO ......... , ...... ,. •• , ,, , •• , • 
OUARTO OU COMODO Cll .. ,,,, ....... .. 
SE~ CECtARACllQ •••••• ••• ........ •••. 

A8ASTEC IMENTO D' AGUA 

REDE GERAL .................. ••• •••• 
PCCO OU NASCENTE ................. .. 
CUTRA FOllM-'••, •••, .. ••. ••, •• •••••,, 
SEM DECL.aRAC.110 •• , ............ ,,,,,, 

ESGCTO SANIT-'RID 

TE~ .............................. .. 

llEOE GERAL .... , ................. . 
fOSSA SEPTICA ................... . 
FOSSA RUOIMENUR •• ••••, •• , • , , , , , , 
CUTRO .......................... .. 

NJIO TE/I,,.,,,,.,,.,,,.,., •• ,""'•• 

SEM DECtARACAO,.,, •• .... •••.,,, .... 

IHSTALA(;AO SANlTAR!A 

TEM ............ , •••• ,, .......... ,,, 

E~CtUSIVA 00 DOM!CltlO .......... . 
COMUM A MAIS OE UM DOM!CIUQ ... .. 

NAC TEM .................... , ..... .. 

SEM OECtARACJiQ,., ...... , .... , ...... 

ltUHtlACAO HETRIO 

TEfl' • ., ............................ . 

tlAC TEM••••••••••'º*""'""""'"*" 

SEM DECLAll.1.C80 ................... .. 

DENSIDADE OE /llORAOORE 5 POR COMOOO 

t.TE 0,5 ........................... . 
MAJS OE 0,5 A 1,0 ................. , 
1'1.1.IS OE t,O A 2,Cl ................. . 
MAIS DE 2,ç • .,,.,., •• ·, •••• ., ..... .. 
SEM DECL-RACJi.O .. ,., ............... . 

1 103 52to 

9<t6 302 
83 272 
65 to09 

8 5tol 

6H T6S 
to20 061 

11 69! 

1 058 998 

36" 062 
157 909 
533 332 

3 695 -'" 

l 058 622 

917 222 
ltol toOO 

toto 526 

"' 

89to to56 

208 716 

"' 

2lto 336 
359 720 
330 333 
199 056 

" 

700 6"8 

601 e25 
so 367 
t,7 210 

1 2to6 

to31 019 
258 719 

IC 910 

673 809 

2to0 596 
108 275 
321 525 

3 tol3 

U> 83Y 

673 009 

60e Tito 
65 095 

2t 839 

566 163 

!!to 133 

"' 

161 710 
238 081 
198 55T 
102 22l 

" 

305 to30 

251 553 
29 616 
li 368 

6 893 

19Ç TCD 
tos 730 

300 194 

tOto 763 
33 031 

162 118 

"' 
' 231> 

299 eu 

2tol 325 
58 to93 

"' 
"' 

39 657 

toe llBC 
98 212 
94 866 
Tl toT2 

96 976 

86 to5to 
3 289 
6 1131 

"' 

toO 576 
55 612 

"' 

.. "' 
" "' 16 603 
to9 689 

12 to51 

6A 713 
11 812 

u to5t 

62 050 

3to 926 

11 746 
22 957 
36 910 
25 363 

"' 

"' 
"' 

.................................................................................................................................... 
tll QJAHO C!U COJllODll Ei'I DOMICILIO OURAVEl OU RUSTICO, 

" 



PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA OE OOM!ClLIDS - 1978 
............... ,. ,..,. *** .,. • ** .,. ,. ••••• ,. ...... -·· - .......................................................................................... . 

1- DCMICillOS 

1.6- OOMIClllDS PARTICULARES PERMANENTES, POR ABASTECIMEHlO O'AliUA, 

SEGUNDO ALGUMAS CARACTERrSTlCAS ..... ,. .................................................................................................................................... . 
CARAC TERI ST ICAS 

"" 
DCJ'llCILIOS 

OOllClllCS PARTICUU.llfS PERMANENTES ................................................................................................ 
• 

• TOTAL ......................................................................................... . . . . 
·* REDE GERAL * POCO OU NASCENTE t OUTRA FORMA • SEM OECLARAC~O . ........................................................................................................................................ 

TOTAL.•••••• •• ••••••. 

ESGOTO SANllARIO 

TEI' ••••••• •••• •••. •• ••. •• •• •• •• •••. 

REOE CERAL OU FOSSA SEPTICA •••••• 
F-OSSA RUDIMENTAR •• ••••••••••••••. 
OUTRO.••••••••••••••••••••••••••• 

NIO TEM •• ••.••.••.,,.••.••••.••.••. 

SE'I DEClARACf.O ••• ••••• ••••••••••••• 

TEM.••.••• •••• •-•.••.•• ••• ••••••••. 

C~CLUSIVA DO DOMICILJO •••• -•••••• 
COMUM A MAIS DEU"' DOMICILIO ••••• 

NIO TEM •••••••••••••••••• , ••••••••• 

S!M CEClAli.AC~O··•••••••···•·•····•• 

COLEU OE tl~O 

TE"•.•• •• ••,••.••.••••• ••• •• ••••••• 

!!~NOS CE 3 VEZES POR SEMANA ••••• , 
3 VEZES C!U u.is POR. SE"IANA ••••••• 

N~O TEM.•••••••••,••••••••••••• •••• 

SE!I tECLA!IACAO •••••••••• , ••••• , ••• , 

llU)IJNAC~O ElETll.ICA 

TE"I, ••. •• ••. •• •••••••••••••••••••• • 

N~O TEM.••••••••••••••••••••••••••. 

SE"I DEClMUC.!O •••••• ••• ·••·•·•••••• 

2"'5 1<;2 

235 "'96 

124 715 
L 10 209 

"' 
9 696 

235 308 

203 107 
32 121 

9 696 

"' 

38 118 
109 668 

97 327 

" 

203 H'I 

"1 867 

'" 

156 358 

155 999 

115 IBI 
"'º .. 10 

"' 
"' 

155 999 

l 39 001 
l~ 190 

'" 

l~C 666 

26 b~8 
te~ 028 

25 {)13 

" 

1 52 699 

3 659 

17 131 

n 5"'<; 

61 720 
15 829 

9 090 

"' 

\6 5"'6 

11 250 
5 2eo 

10 2B9 

50 0~3 

36 616 

1 999 

1 760 

l 760 

l 160 

1 666 ,. 

'"' 

, .......................................................................................................... ~ ....................... . 



AllEA MfTROPOLITAN• 0[ tURIT!e• .................................................................................................................................... 
1- OCl'ltlllOS 

7.7- i'IOP.AODP.ES Ei'I OOMltlLIOS PARlltUtAllfS PEll~•NfHfS, POR •USTECJl'IOITO 0 1 AGUA, 

SEGUNDO ALGU~AS tARAtlflllSTltAS .................................................................................................................................... 

'°' 
DO~ 1 Cl l IOS 

i'ltRAOCllES E/< OC~ICILIOS P~~TICULARES PERl'ANENTES ............................................................................................... 
• 

ADASHtlMENTO D'AGUA OCS OG"ltlllCS . 
TOTAL u ......................................................................... . . . . . 

• llWf GER.Al • POCO OU N•SCENH • GUTllA FORMA • SEM OECU1llAC~O 

• • ••••••••••••u•+•u••••,..•••••••••••••u•••••••u•••••••n•••••••u••••••n•••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••u 

TOTAL •• ••••••••••••·· 

Tf;I'•••••••••••••••••••••••••••••••• 

REOE GERAL OU FOSSA SEPTICA •••••• 
FOSSA RUOll'IENUR ••••••••• •••••••• 
CUTRO ... •••• •••• •• ••••• ••• ••••••• 

NMl H!'I •••••••••••••••••••••••••••• 

SEM CfCL.IR.ICAO., •• •• .. , .. •••••••••• 

JNSTALAC~O S.INITARIA 

TEM ••••• •••••• ... •••••••••••••••••• 

eicLUSIY.I [10 OOl'llCILIO .......... . 
CO!'IUM A MAIS Df UI" DOHltllJO., •• , 

r.io l (M ••••••• •• •• ••, •• • ••• •• ••••,. 

SE"' O(CLM<ACAQ •••••••••••••• ••••••· 

COLEU CE l !~O 

TEl'I ............................... . 

"'ENOS DE 3 VEZES PCll SEMANA •••••• 
] YEUS OU "'AIS PCP. SEMANA ••••••• 

NIO l EM.•••••• ••• •• ••• ••• ••• ,••••,. 

SEM OEtlJfl..IC~O ••••••••••••••••••••• 

ILU"'lli.ICJO ELETP.ICA 

lE"'··••••············ .. ···•• .. ••••• 
N~C TE!'I. ••••••••••• ••••• •••• ••••••• 

SE"l OEClAllAC.10 ................... , , 

1 103 52(o 

1 OS8 998 

521 911 
5H 332 

J t.95 

44 SZ6 

l 058 622 

91 l 222 
J'll 400 

ll5 862 
451 346 

410 L56 

"' 

894 (oSó 

2011 fl 6 

611 165 

(o76 678 
191 72B 

') 553 

'" 

670 959 

so;e oso 
12 !()') 

'" 

SS5 069 

123 168 
loJI SOi 

11(; 538 

'" 

1>51 522 

20 243 

lo20 ObL 

n1 481 

45 293 
331 0(,6 

1 u~ 

42 5BO 

371 1C5 

308 108 
68 9<;7 

42 580 

'" 

73 371 

so 916 
12 '-~? 

346 6'l0 

240 '-IS 

179 2'l4 

"' 

11 696 

10 558 

10 556 

1 1'-0 

10 558 

10 464 

" 
l 140 

4 768 

1 716 
2 992 

6 930 

"' 
'l 119 

.................................................................................................................................... 

.. 



PESQUISA NACIONAL POR Al'IOSTRA OE DOl'llCILIOS • Hll8 , ............................................................................................ -...........•.....•............•........ 
T- DDMl(1llOS 

7.8- DOMICILIOS P.o\RTICVLU.ES P[RM.o\NENTES 1 PQll. (ONOICAO OE OCUPACJOo 

SEGUNDO O RENOIMfNTO MENSAL 00 DOMICILIO 

, .................................................................................................................................. . 
• 
• OOMICILIOS PARTICULARES PERl!ANE ... TES 

• .....•................•..•....•............•.......•........••............................ 
• • 

RENDll'~ENTO MENSAL CONDICJO OE DCUPACAO 

00 DOMICILIO 
. .. . ...................................................................... . 

TOTAL • • • . 
• PP.DPlllOS 

. 
• ALUGADOS . . . 

• • • 

CEDIDOS 

º" OUTRA OECL AP.ACnD .................................................................................................................................... 
TOTAL •• •••·•··•••••••••• ,., 

'" "' "' " '" " "' .. 
'" ' SALAP.10 Ili NIMO •• •• ••. •• ••• •••• ••• ••• " "' 9 8D9 ' ... ' 

,., 
MAIS " ' • ' SAL AR IOS MINIMOS •••••••••••• " "' 

,. 
"' " ... • "' 

MAIS " ' SALARIOS MINl/'IOS •••••••••••• " 
,,. 

" . " " 
,., 

' 
,., 

MAIS " ' SALARIOS MINIMDS ••• ••••••••• •••• " "' 6 .. 909 " "' ' "' .. 
... P.ENDHIENTC 111 •••••••••••••••••••••••• "' "' 
SEM D~CLAP.A,AQ •• •••• ••••••••••••••••• ••••• '" " "' 
, .................................................................................................................................. . 
'f!JT.o\- EXCLUS l\JE PENSlONISTAS E EMPREGADOS DOl!ESllCOS. 
Ili IN(lUSIYE CS COMlCILIOS CUJOS COMPONENTES RECE8ERAlt SOMENTE EI'! BENEFICICS. 

7.9- MORADORES EM llOMlCtLIOS PARTICULARES PEllMANENTESo POP. cmm1c~o OE OCUPllCll.O DOS 

DOMIClllOS, SEGUNDO O llENDIMEHTC MEHSAl DO OCl'lClllC ................. _ ................................................................................................................ . 
AENl>IKENTC HENSAt 

00 

DOMICILIO 

. 
• llWR.l.OORES Elll OOMICILICS PARTICUUllES PERIOMENTES ....... ,, .. , .. ,, ........................................................................... . 
• • . 
• 

TOTAL 

CONDlCiO OE OCUPACAO OOS OOMICILIOS ........................................................................ 
• • • • • 

PAOPRIOS 

• 
CEDIDOS 

º" OUTRA 
"' 

OECtARAC~O 

, ................................................................................................................................. .. 
TOT4L •• ••••. •••. •• •••••• • "' "º 698 400 "' '" .. '" 

"' ' SALAAIO HINlMO •••••••••••• •••••• , ••• " "' " an " ... " "' 
MAi S OE • • ' SALARIOS MI NIMOS •• • ••• ••• ••• m ,., 

" '" " 
.,, ,. "' 

MAIS " ' • ' SALARlCS MINIMOS ••••••• ·•••• ... '" Z~I ... "' "' .. "' 
•UIS " ' SALARIOS /UNIMOS •••••••••••••••• "' ... "' '" 109 457 " "' 
SEM RENDIMENTO [!) •••••••••••••••••••••••• • "º • "º 

'" OECl.ARllCAO •••••••• ••• •••••••• ••••••••• ' "' "' • "' ................................................................................................................ _ ................... . 
~! ·~N~~~~ ~~~ \J~s'~~ ~~~~ ~6~s C~J~~p~~~g~~N~~E!~~~~~~-11! SOMENTE e,. BEl\EF 1 CI os. 



A~EA lo!ETROPOLITAHA Qr CURITl&l .................................................................................................................................... 
1- OOMICILIOS 

7.lO- l'IOR,;OORES EM QOMICILIOS PARTICULARES PER/UNENTES, POR SEXO, SEGUNDO A CDNtllCll.C MO OOMICILIG 

.................................................................................................................................... 
• 

MORADORES EM OOMICIUCS PARTICULARES PERM.IHOITES 
• C.ONDIC.1.0 NO DOHIC!t!O ............................................................................................. 
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Secretaria de Planejamento da Presidência da República 

IBGE - Diretoria Técnica 
sUPERINTENOtNc1A OE ESTATISTICAS PRIMARIAS 

DEPARTAMENTO DE ESTATISTICAS DE POPULAÇÃO E SOCIAIS 

PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMIC(LIOS - 1978 

PNAD 1.01 - BOLETIM DE FAMILIA 

localidade ou logradouro 

Nomo 
do i::hefe . - . - . - . - . - . - ·-

CARIMBO DO MUNIClPIO 

. - . -

N.• 

• • 
N.0 DO 
SETOR 

[j] 

do prédio----------------------- Dependtlncie 

Assinatura 
do informante ____________ _ ·-

10 
Urbana 

20 
Rural 

SITUAÇÃO N. 0 DE CONTROLE N.0 OE S~RIE 

. --
. - ·- ·- . - ·- ·- --

Pasta 1 N.0 na pasta 
PARA USO 00 ôRGÃO CENTRAL 

BOLETIM SUPLEMENTAR N. 0 DE FOLHAS 
INTERNAS 

O O O 
Não 1em Tom É -------------------

<D TIPO DE 
ENTREVISTA 

TIPO A (unidade oi::upade) TIPO B (unidade vaga) TIPO C (Unidada inexistente) @ N.0 DA UNIDADE 
VISITADA 

@ N.0 NO PNAD 2.02 
ou 2.03 

{!) UNIDADE ADICIONAL PARA USO DO ÓRGÃO CENTRAL 

º'º 
Entrevista 
realizada 

02Q Fechado 

03Q Recusa 

040 Outras 

OS O Em condição 07 D Em construção 
de ser habitado ou reforma 

06 O Uso ocasional 08 o.Em ru[nas 

09 D Demolida O Não 
1 1 residencial 

@ TOTAL 6 10 ANOS E MAIS 0 FALECIMENTOS 

10 O Não foi 12 O Fora do 
encontrado setor ___ J __ J __ J ___ _)_ ____ [___J ___ [___j 1 O s;m 2 O••o ________ ]__ ______________ ! _________ ·---- ___ --------- __ 

® ESPÉCIE ·I® TIPO 1 . @ PAREDES @ 
; , O •O 2 O 10 

PARTICULAR 

PISO 

20 10 
@- CoB.ERTURA 

20 30 
(!] ABASTECIMENTO De AGUA 

Com canalização interna 

·· - , @ COLETA j@ 1LUMINA· 168> côMobõs· 169) coND1ÇÃO oe ocuPÂÇÃol @ ALUGUEL 1 TEMPO 
OE LIXO ÇÀO ELÉTRICA 1- 1- OU PRESTAÇÃO DtE 

Próprio MENSAL RESID NCIA 

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

@ 
10 

ESCOADOURO 1 @ USO 

20 10 
1 D PERMANENTE 

2 o IMPROVISADO 

COLETIVO 

3 o PERMANENTE 

4 O IMPROVISADO 

{QUesitos seguintes só 
pa1a domicUio par1icular 

permanente) 

L2-
N.• 
DE 

OR
DEM 

01 

l---
02 

-----i---
03 

1- --

04 

------!---
os 

---
06 

---
07 

08 

------!---
09 

10 

-----i---
11 

ea.. Alvenaria 

30 

20 
Apartamento \ 3 O 

Taipa niio 
revestida 

RUstico 

•O 'º 

Madeira 
preparada 

•O 
Madeira 

aproveitada 

Ouano ou 
cômodos 

Outra 

Madeira 
aparelhada 

30 
Cerâmica 

sO 
Madeira 

aproveitada 

Cimento 

•O 
lena 

'º Outra 

Laje de 
coni::reto 

•O 
Zinco 

Telhe de 
barro 

sO 
Madeira 

10 •O 
Material 

aproveitado 
Outra 

Telha de 
cimento

-amianto 

60 
Palha 

10 
Rodo 
geral 

•O 
Rodo 
gerei 

20 
Poço ou 
nascente 

30 
Outra 

forme 

Sem canalização intoma 

sO 
Poço ou 
nascente 

60 
Ou1" 
forma 

Rede 
geral 

Fossa 
séptica 

30 .o 
Fossa Outro 

rudimentar 

sO 
Não ter:n 

S6 do 
domicflio 

20 
Comum a 
mais de 

um 

,o/ 
Não tem\ 

10 
Menos 

de 3 vezes 
por semana 

20 
3vezes 

ou' mais 

,../~~ana 
, ./O. ' /3 

N.ão ·ter:n ,) 

coN01ÇAo 
SE

1
X1 (Ver c6digos_l 

DATA DO 
NASCIMENTO 

TEM 
MÃE 
VIVA 

PARA PESSOAS DE 5 ANOS E M~IS \ .:à / 

NOME 

2 

Ho-
[TIOm 

2 
Mu
lher 

3 

·--1----1 

D·l"ºI"' Pre· do- fa-
sen- mTi;f- mf· 
ça ho lia 

4 s 6 

N.' t----,.----i 
DA 
FA· 
MI
LIA 

7 

Mês l Ano 

8 9 

1. Sim 
2. Niio 
3. Não 

"'"' 
10 

Saba 
ler e 

escrever 

1. Sim 
2. Esqueceu 
,3. Não ~prendeu.1 

11 

-------i-

Onde 
aprendeu 
a ler e 
e:SCJever 

(Ver 
código) 

12 

Série 

13 

Freqlienta escola 
{Série fleqüonteda) 

Grau /t~rie 
- ~ (' 

,. .. f.~ão fr~qüema .eSCoJa / 
_,. {U~ima sê.~ie coopluida) 

'\ \~ •,V 
··~;v~Grau 

14 
, 
- C6d. l.151"./ 16 C6d. 

___________ ;:_,: / , '\I" 
1- -- ------!-----~-

-------------l----~-----1-----i-----·---i-------~-------1-------4- ·---~--------

/ . ...,; j . 
--- -- -----_) __ ;:;~~; ~'.:::.::: 1--- -----!-----;-/ > ('/ 
~-

----~----------------------·---~--------

' 
·---!-----+-------{----~----1-----i-----t---;-------·-------l-------i--

/ / 

----1---

/ 
------·----{-

__ _j ___ - ~-f- -- -f----

---!------·---

·-----!------·---

·-+----4--

-----1------i-

·---!-----~--

----!-----+--

----r-- _/'. __ :'._ ____ ---- ----
. \ _,./ 

'-·1 . ----------7-. -----/-. ~-.:.- -

----<(~[>;/ ---+--

-------\;-

~----~-----4-----+---4-------~-------1-------~-------------

-----~----~-----1-----~-----~---4-------~------~-------

·----~----~----~-----~-----~---~-------~------~-------

·1----1-----1-----i-----r---;-------•-------1-------i-- . -- ~ ---- -----1- ·- -1- --- -----!------·--- -+----4---

-~----~----1-----i-----t---;-------·------1-------í-- ·--·--------1----~--- ·- ---1---- --1- ---{-- ·-<----+---

-----~-----·---~-------~-------!-------+-- -- -- ---->-- ----- --- - ---1-----t---

- -- --1- -- -- - - - -- ------ -- -- ,_ --- - -1- --+-- --1- -- --j- - - --t-- -j-- -- -- -f----- -+- -- ---i-- ----~---------!----~------ ------·----!-- ---!-----~---

12 

13 PESSOAS QUE MORAVAM NO DOMICILIO E 
NOS ÚLTIMOS DOZE MESES 

Se.Xo·· DATA 

FALECERAM 
CÔOIGOS 

10 
Tem com 

medidor 

____ _!_ ____ _ ~lo 20~ 
,. 

Total Jé acabou Niio acabou 
de pagar de pagar 

l~_l __ _l ___ J 
Meses 

Cedido por 
~ 

--- _l_ _ _l ___ I __ . J __ _ 20 
Tem sam 
medidor ____ _J_ _____ , 

30 -----:;[]~ 
Empregador Particular 

. CrS 
99999 

l~_l __ _l_J ,o 
Nãótem· 

Servindo 
do 

dormitório 

Espécie do Curso 
{Que freqüenta 
ou freqüentou) 

17 

sO 
Alugado 

PARA PESSOAS 
OE 10 ANOS 

E MAIS 

Estado 
conjugal 

(ver códigos) 

" 

60 
Outro 

O 
Não paga 

.PARA MULHERES 
OE 15 ANOS 

E MAIS 

Anos 

Filhos tidos \Filhos nascidos 1 Filhos vivos 
nascidos vivos que jê em 
mortos morreram 31-10·78 

Homem! Mulher IHomeml Mulher IHomemlMulhe1 

19 20 21 22 23 24 2S 

01 

• --1-- ·---~-----~-----~-----!------!-----+-----

>--

. ->- -

-- -

----1----

----

. --

---

02 

----+-----~-----~-----!------!-----+-----

03 

---~-----~-----~-----!-----~-----+-----

04 

---~-----~-----~-----!-----~-----+-----

os 
---~-----~-----~-----!-----~-----+-----~-----

06 

---~-----~-----~-----!-----~-----~-----~-----

·-1-----t-----t----j-----j-----1-----t-~'. __ 
·- ----- ----- ---- -----~----- ----- -~~-

~ 

·---+-----~-----~-----!------!-----~-----~-----

10 

---~------------

11 

--- ·----l-----~-----~----i-----1-----J-----f-----12 

N.o 
OE 

OR
DEM 

1. Ho· DO 
NOME 1 mem NASCIMENTO 

2.Mu-f---,-----t-~---,----t 
lher Mês Ano 

ÓATA DO 
DO 

FALECIMENTO 

Mê5 1 Ano 

CONDIÇÃO DE PRESENÇA 
(Quesito 4) 

CONOIÇÂO NO DOMICILIO (Quesito 5) E 
CONDIÇÃO NA FAMILIA (Quesito 6) 

ONDE APRENDEU A LER E ESCREVER ESTADO CONJUGAL 

2 3 4 6 

01 
-----r---
02 

m 
----->----------------- . -- -
~ 

6 7 

1 Morador presente 

-------->------- 2 Morador ausente 

3 Não morador presente 

01 - Chefe 
02 - Cônjuge 
03 - Filho e Enteado 
04 - Filho adotivo 
05 - Genro e Nora 
06 - Neto 
07 - Pais e Sogros 
08 - Avô 
09 - Irmão 

10 - Cunhado 
11 - Primo 
12 - Tio 
13 - Sobrinho 
14 - Agregado 
15 - Pensionista e 

Hóspede 
16 - Empregado 

doméstico 

17 - Cônjuge do 
empregado 

18 - Filho do 
empregado 

19 - Outros parentes 
do empregado 

20 - Individual. em 
domicilio 
coletivo 

EM ESCOLA REGULAR 
(Pública ou Particular) 

1. Curso seriado 
2. Curso do Mobral 
3·. Outro curso não 

seriado 

EM OUTROS LOCAIS 

4. Mobral 
5. Outro não seriado 

6. Não aprendeu 

CASADOS 

1. Civil, 
Civil e 
religioso 

2. S6 religioso 
3. Outro 

NÃO CASADOS 

4. Solteiros 

{

Desquitados 
5. Divorciados 

Separados e 
Viúvos 



NOME DA PESSOA ENTRE· N." DE ORDEM NA ENTREVISTA DAS 
CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS ____ _L __ _ VISTADA DE 10 ANOS E MAIS 

w 

~ 

6. 

NOS ÚLTIMOS 12 MESES - 31 OE OUTUBRO DE 1977 A 30 DE OUTUBRO DE 197B 

G}rRABALHO-U ?I PARA AS PESSOAS COM CÔDIGOS 1 OU 2 NO QUESITO 1 

@M~S OU MESES EM QUE TRABALHOU 2)POR QUE NAO TRABALHOU OS 12 MESES . IBCOMEÇOU A 
. BALHAR NOS 
ULTIMOS 12 MESES 

@ocUPAÇAO QUE EXERCEU OURANTE 
MAIS TEMPO NO ANO 

l§}ONOE EXERCEU G)POSIÇÃO NA 
OCUPAÇAO 

-
1.aoc1osos 1977 1978 

12 meses 1.DNão encontrou soNfio pôdo 
1.0Empregado 2 e o trabalho ou 

99999 ·i e o niio quis D " _g 
~ 

D ... -··----------------·--·-·----·-----------------·- -·-- ----------·-------··---------------------··-----
2QMenospe w E E o _g o E " 2.DAposentou-se 2. oconta própria ~ ~ • 

~ " ] .2 e ~ • , os;m ON•o Atividade do Estabelecimento ou Negócio 
12 meses o ~ ~ • , , m , 

G.OFatores z o -< ~ , , -< ~ o 

3 
estacionais 

3.0Antes de 3.ocomeçou no 3. ºEmpregador 31·10-1977 Prejudicado '"º -------------·-···--------·-----· ------------·----··-·------------registro 

_ ___l ___ J ___ J_J_ __ C6digo Tipo do la<;al do trabalho Código 
4.DNunca 99 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 4.Dlnvalidez ou 7.0Prejudicado 4. O Não remunerado 

trabalhou doença 

1 1 1 1 
MO• Aoo 

@NA SEMANA DE 22 A 2B DE OUTUBRO OE 197B 
PROCURA DE TRABALHO 4 PARA AS PESSOAS QUE TINHAM TRABALHO NA SEMANA OE 22 A 28 DE OUTUBRO DE 1978 (Quesito 8 - Códigos 1 ou 2) 

01 ºTrabalhou 07.QPensionista @PROCUROU @QUE FEZ NOS ÚLTIMOS 2 MESES 
4 

@ OCUPAÇAO QUE EXERCEU NA @ ONDE EXERCEU @POSIÇÃO NA @ EXERCEU NA SEMANA 
TRABALHO PARA CONSEGUIR TRABALHO SEMANA DE REFER~NCIA OCUPAÇAO DE REFER~NCIA 

NOS ÚLTIMOS A OCUPAÇÃO OECLA-
02.DTinha trabalho OB.OVive de ~ndas 2 MESES 

RADA NO QUESITO 11 
mas não trabalhou 

4 O Colocou ou EM OUTROS LOCAIS 

09.olnvelidcz oU ' 
1oconsultou respondeu 

llgência anúncio 6 
QPROCURA~DO TRABALHO. doença 

-----·····---------------·····--·----------------···- ----------------···-----------------·--······------- 1.0Empregado 
Atividade do Estabelecimento ou Negócio 

1 º·O Freqüentou soRecebeu 
03.QJá trabalhou 04.01·ª vez escola .1.

0
sim proposta 2.ocon1a própria 1.osim 

2oeonsu1tou 
1 t ·QAfazcres empregadores 

9 domésticos 

ºAPOSENTADO 
2.QNão 

soNade fez 3.0Empregador 

"ON•o 1 2. Oão qUis ~aballiar Consultou -------------------------- --------------------------
30parente. amigo Código Tipo do local do trabalho Código 

05.DFUNRURAL os.oouiros 
13.0outros 

ou colega 
70Prejudicado 1 1 1 1 

4.QNão remune-

""° 
PARA AS PESSOAS,QUE TINHAM TRABALHO NA SEMANA DE 22 A 28 DE OUTUBRO DE 1978 (Quesi10 8 - Códigos 1 ou 2) 

@ TEVE OUTRA OCUPAÇÃO NA SEMANA DE REFE- QUANTAS HORAS TRABALHA HABl- ~H POR QUE NÃO TRABA- @ ~ CONTRIBUINTE DE INSTITUTO @ TEM CARTEIRA 5J AFASTOU-SE DO TRABALHO NO ME[jE OUTUBRO 
R~NCIA AL~M DA DECLARADA NO QUESITO 11 TUALMENTE POR SEMANA HA 40 HORAS OU MAIS OE PREVID~NCJA DE TRABALHO ºSim Não 

POR SEMANA PARA ASSINADA PELO 
-~NOTRABA· 

L O DECLARA-
DO NOS QUESI-

ros··11 a 13 

1.0 sim -----------------------·------
(Especifique) 

.. 
------------------------------

2.0 Nfio Código _____ J ____ : 
1 1 

Horas 

PARA AS PESSOAS COM CôDIGO DIFERENTE DE 4 NO QUESITO 7 
OU ÇôDlGO DIFERENTE DE 4 NO QUESITO 13 

-@RENDIMENTO MENSAL DO' TRABALHÕ DOS QUES1Tos 11 A 13 
RENDIMENTO DO QUESITO 5 PARA OS QUE NAO 

RESPONDERAM AOS QUESITOS 11 A 13 

EM DINHEIRO EM BENEFICIO$ 
Sim 

Moradia 

@NOS PUTR05. ~EM TODAS ~TOTAL OE GANHAR MAIS ATUAL EMPRE-
TRABALHOS S OUTRAS ORAS TRA- GADOR 

QUE TEM NA OCUPAÇÕES BALHADAS 1.0Fec1era1 
OCUPACÃO DO (Ex-INPS; ex-IPASE; ex-SASSE) 

QUESITO '11 1.0 Trabalha 40 
horas ou mais 

. 

2.Q ~ão encontre 
2.0Estadua1 tQSim 

3.QNão·pode 
3. OMuniclpel "0"'º _____ J _____ _____ J _____ ~ ____ J ______ 4.0 Niio pensou 

5.QNão quer 4.QNãoé 3.ºNão. 
Horas "~' "º"''" ampiegado 

RENDIMENTOS PROVENIENTES DE TRABALHO E OUTRAS RECEITAS NO MES DE OUTUBRO 

7 
Não 

7 IPARA AS PESSOAS COM CÓDIGO 1 NO QUESITO 14 

@ RENDIMENTO MENSAL DO(S) OUTRO(S) TRABAi.HO(S) 
QUE EXERCEU NA OCUPAÇÃO DECLARADA 

NO QUESITO 't 
EM DINHEIRO EM 

BEN~FICIOS 

8 

8 

PARA AS PESSOAS COM 
CôDIGO 1 NO QUESITO 15 

~ RENDIMENTO MENSAL DA(S) OÜTRA(S) 
àt"UPAÇÁO(ôES) QUE EXERCEU NA SEMANA 

EM. DINHEIRO EM 
BENEFICIO$ 

5 

6 

9 

@ MOTIVO DO AFÃSTAMENTO @NÚMERO 
DE 

'0 

DIAS 

1.0Acidente de trabalho 

2.oooença 

________ \ ________ 
3.00utro motivo 

Dias 

PARA TODAS AS PESSOAS DE 10 ANOS E MAIS 

@ OUTRAS RECEITAS ALEM DAS DECLARADAS 
NOS QUESITOS 26, 27 e 28 

"" Aposentadoria 

@ TIPO OE ATENDIMENTO 

1.0Hospitaler 

2.ambu1atoria1 ou 
onsulta médica 

3.DOdontoJogia 

4.QFarmaceutica 

s.oou1ros 

6.0Nenhum 

PARA USO DO 
ÔRGÁO CENTRAL 

6ro NÚMERO 
~OTAL DE 

RENDAS 

1 1 1 '"O '"O Cr$ - --- - -- -- --- ------ --- -- -- :-
Pene fixe 'º 

8 ers --------p~n;ii;;·------------ Cr$ --------Pãrt;ti;ã·-----·----- 'O 
Tom 
Quais? CrS - ------ ·p;;sã~-- - - - - - - -- ----------

Refeições 
Tom 

Cr$ ------------·-------------- Qual? Transportes 
Pane variável 

'0 Roupas etc. 

EM PRODÜTOS NOo 
Outras OU MERCADORIAS "m ",. 

e" 

'·'O ''O· 

3.10 3.2[) 
4.10 4.20 
5-'0 520 

9 
Cr$ ------·--------------·------

e~ 

Pane variável 

EM PRODUTOS 
OU MERCADORIAS 

'0 9 Sim 
Sim 

Cr$ - - --- - --Pãrte"';ãri·á~êl- -- -- -- -- -

20 'O 
NOo EM PRODUTOS Não 

OU MERCADORIAS 

e~ 

"0 
NO o 
tom 

Cr$ -------------------------· 
Doação ou mesada 

Cr$ ---------------------------------Aluguéis em geral 

Cr$ - -· - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - --- - --
Outros 

{Vende de imóveis; ativos mobiliários etçJ 

4 

1 



NOME DA PESSOA ENTRE
VISTADA DE 10 ANOS E MAIS 

N.0 OE ORDEM NA ENTREVISTA DAS 
CARACTERISTICAS INDIVIDUAIS _____ [__ __ 

w 

ldJ 

6 

NOS ÚLTIMOS 12 MESES - 31 OE OlJTUBAO OE 1977 A 30 DE OUTUBRO OE 1978 

G)TRABAl.HOU 21 PARA AS PESSOAS COM CÓDIGOS 1 OU 2 NO QUESITO 1 

@Mtsou MESES EM QUE TRABALHOU ~POR QUE NÃO TRABALHOU OS 12 MESES illCOMEÇOU A @OCUPAÇÃO QUE EXERCEU DURANTE (.ê)ONDE EXERCEU @POSIÇÃO NA 
BALHAR NOS MAIS TEMPO NO ANO OCUPAÇÃO 

ÚLTIMOS 12 MESES 

1.0Todosos 1977 1978 
1.0Não encontrou 6QNãopõde 12m~ 1. OEmpregado 2 o e trab21lho '" 99999 

" _g o e o ~ o não quis -··-·-··-···--···--·····--·-·---··-·····-····-·-·--·· .... ·--·-·----·-·--···-··--·-···--··--·----··-· ··-· w E E -~ ~ 
o o 1i g " 2.QAposen1ou-se 2.QMenos~e ~ ; • ·º ~ ~ 

, o sim 0"'º 
Atividade do Estabelecimento ou Negocio 2.oconta própria 

12 mesas o li .! ~ " • < ., ~ .li s 
z o ~ ~ "' ~ ~ ~ o GQFatores 

estacionais 
3.QAntesde 3 3.DComeçou no 3. OEmpregador 

31-10-1977 Prejudicado '"º ·····-.-··---····-·--·-··· --···· ·····--····-···--·-·------···--·· 
registro 

_ __l J __ _[__ _[_ ____ Código Tipo do local do trabalho Código 
4.DNunca 99 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 4.Dlnvalidez ou 7.0Prejudicado 4. QNão remunerado 

trabalhou doença 

1 1 1 1 
Mê• Aoo 

@NA SEMANA DE 22 A 28 DE OUTUBRO DE 1978 
PROCURA DE TRABALHO 4 PARA AS PESSOAS QUE TINHAM TRABALHO NA SEMANA DE 22 A 28 DE OUTUBRO DE 1978 (Quesito 8 - Códigos 1 ou 2) 

01.QTiabalhou 07.QPensionista ®TPROCUROU @auE FEZ NOS ÚLTIMOS 2 MESES 
4 

@ OCUPAÇÃO QUE EXERCEU NA (Ú) ONDE EXERCEU @POSIÇÃO NA @ EXERCEU NA SEMANA 
TRABAl.HO PARA CONSEGUIR TRABALHO SEMANA DE REFER~NCIA OCUPAÇÃO DE REFER~NCIA 

NOS ÚLTIMOS A OCUPAÇÃO DECLA· 
02.0Tinha trabalho 08.QVive de rendas 2 MESES 

RADA NO QUESITO 11 
mas não trabalhou 

4 O Colocou ou EM OUTROS LOCAIS 
1 O Consultou respondeu 

oo.01nvalidez ou agência anúncio 6 doença ºPROCURANDO TRABALHO ··-···--·······-···-···-···-··--····-··-········-··-· -···········--·--···--··-·-·-··--···-··-··-····----· 1.0Empregado 
Atividade do Estabelecimento ou Negócio 

1 º·O Freqüentou 5[JRecebeu 
03.0Jé trabalhou 04.01.• vez escola 1.0 sim 1.os1m 

2QConsultou 
proposta 2.oconta própria 

1 l .OAfozeres empregadores 
9 domésticos ' 

ºAPOSENTADO 
2.oN•o 

6QNada fez 3.Q Empregador 

2.oN•o ' 12. oão quis trabalhar -------------------------- -------------------------- . 
Consultou Código Tipo do local do trabalho Código 

05.QFUNRURAL os.oou1ros 
13.0outros 

{1§), TEVE OUTRA OCUPAÇÃO NA SEMANA OE. REFE-
R~NCIA AU:M DA DECLARADA NO QUESITO f1 

@NO-TRABA· 
O DECLARA· 

DO NOS QUESI· 
TOS11a13 

1.osim ------------------------------
(Especifique) 

-----------------------------

_____ J _____ 
2.0"'º 

Código 

1 1 
Horas 

PARA AS PESSOAS COM CÓDIGO DIFERENTE DE 4 NO QUESITO 7 
OU CÔDIGO DIFERENTE DE 4 NO QUESITO 13 

@RENDIMENTO MENSAL -DO TRABALHO DOS QUESITOS 11 A 13 
RENDIMENTO DO QUESITO 5 PARA OS OUE NÃO 

RESPONDERAM AOS QUESITOS 11 A 13 

EM DINHEIRO EM BENEFIC10S 
Sim 

Moradia 

30parente, amigo 
ou colega 

70Prejudicado 1 1 1 1 

4.0Não remune-

""° 
PARA AS PESSOAS QUE TINHAM TRABALHO NA SEMANA OE 22 A 28 OE OUTUBRO OE 1978 (Quesito 8 - Códigos 1 ou 2) 

QUANTAS HORAS TRABALHA HABI- ~H POR QUE NÃO TRABA- ® ~ CONTRIBUINTE DE INSTITUTO @ TEM CARTEIRA 5\ AFASTOU-SE DO TRABALHO NO M~t::j'E OUTUBRO 
TUALMENTE POR SEMANA HA 40 HORAS OU MAIS OE PREVIDtNCIA OE TRABALHO ºSim Nilo 

POR SEMANA PARA ASSINADA PELO 

@NOS OUTROS ~EM TODAS ~TOTAL OE GANHAR MA1S ATUAL EMPRE· @ MOTIVO DO AFASTAMENTO @NÚMERO @ TIPO DE ATENDIMENTO 
TRABALHOS S OUTRAS ORAS TRA- GADOR OE 

QUE TEM NA OCUPAÇÕES BALHAOAS 1.0Federal 5 DIAS 
OCUPACÃO DO (Ex-INPS; ex-lPASE; ex-SASSE) 1.0Hospi1a1ar 

OUESITÓ 11 1 ·O Trabalha 40 
horas ou mais 2.~bulatorial ou 

2QNáo encontra 
2.0Estadua1 i.osim 1.0Acidente de trabalho consulta médica 

6 3.00dOntologia 

3.QNilopode 
3.0Municipal 20N•o 2.0Doença 4.0Fermaceutica 

_____ J _____ _____ J _____ _ ____ J _____ 4.0Não pensou 

________ \ ________ 
5.ooutros 

5.QN!oquer •-oN•o• 3.0"'º' 3.00utro motivo s.ONenhum· 
Horas HOfaS Horas empregado Dias 

RENDIMENTOS PROVENIENTES DE TRABALHO E OUTRAS RECEITAS NO Ml!S DE OUTUBRO 

7 
Não 

7 !PARA AS PESSOAS COM CÓDIGO t NO QUESITO 14 

@ RENDIMENTO MENSAL 00(5) OUTRO(S) TRABAi.HO{S) 
QUE EXERCEU NA OCUPAÇÃO D.ECLARADA 

NO QUESITO 11 

EM DINHEIRO EM 
BENEFICIO$ 

8 

8 

PARA AS PESSOAS COM 9 PARA USO DO 
CÓDIGO 1 NO QUESITO 15 PARA TODAS AS PESSOAS OE 10 ANOS E MAIS ÓRGÃO CENTRAL 

68) RENDIMENTO MENSAL OA(S) OLlfRA(S) @ OUTRAS RECEITAS ALEM DAS DECLARADAS 1 6Õ'J NÚMERO 
~UPAÇÂO(ÔES) QUE EXERCEU NA SEMANA NOS QUESITOS 26, · 27 e ·28 'fOTAL DE 

EM DINHEIRO EM 
BENEFICIO$ '0 

RENDAS 

Cr$ ----------
Aposentad01ia 

1 1 1 1.1 o '-'O 
RefeiçõM 2.10 2-20 

e~ - ------ --- ------ ------ -- -- O 
Parte fixa 1 

8 

10 9 
ers --------Pãrt8f1~;------------- crs ------ --Pârte· fi;a ___ --------- -- 10 

Tom 
Quais? Cr$ ------·-p;;sã~-------- -----------

Tom 
Cr$ -------------------------- Oual? 

Parte variável 
Transportes 

.. 20 Roupas etc. 

Outras 
EM PRODUTOS Não 
OU MERCADORIAS tem 

e~ 

3.10 3.20 

•·10 •20 

5.10 5.20 

9 
ert --------Parte-vã;1é;e1·------

e~ 

EM PRODUTOS 
OU MERCADORIAS 

Sim 
Sim 

Cr$ ----------------------------Parte varlével 

'º 'O 
Não EM PRODUTOS Nio 

OU MERCADORIAS 

e~ 

'-O 
Não 
"m 

Cr$ --------------------Doação ou mesada 

crs - -- ---- -- -- ---------- -- -- ---- ----
Aluguéis em geral 

Cr$ ---------
Outros 

(Ve11da d'ª-.imóveiS; ativos mobillério:i etcJ 

4 

1 



NOME DA PESSOA ENTRE
VISTADA OE 10 ANOS E MAIS 

N.0 OE ORDEM NA ENTREVISTA DAS 
- CARACTERISTICAS INDIVIDUAIS -__ J_ -- -

1J 

~ 

NOS ÚLTIMOS 12 MESES - 31 DE OUTUBRO DE 1977 A 30 DE OUTUBRO DE 1978 

G)TRAeÃ1.HOU ?I PARA AS PESSOAS COM CODIGOS 1 OU 2 NO QUESITO 1 

@MES OU MESES EM QUE TRABALHOU wPúR QUE NÃO TRABALHOU os 12 MESES _ lliCOMEÇOU A 
BALHAR NOS 

ÚLTIMOS 12 MESES 

@OCUPAÇÃO QUE EXERCEU DURANTE 
MAIS TEMPO NO ANO 

{§)ONDE EXERCEU G)POSIÇÃO NA 
OCUPAÇÃO 

1.0Todos os 1977 1978 
•-oN•ooódo 12 meses 1.0Não encontrou 

1. QEmpregado 2 o nabalho º" 99999 o e E não quis .. .. o o e ------------ ----------------------------------------

[JJ 
E E ·e ª 

o E ~ -------------------·--·-----------------------····---
2QMenospe -~ o o li 2.0Aposentou-se o sim oN•o Atividade do Estabelecimento ou Negócio 2. oeonta própria ~ • ~ '.5 

~ ~ 

~ 
, 

12 meses o ~ • !; 
.. • , :t 5 

z e , ~ " ~ , o 6.DF11tor~:; . 

3 
estacionais 

3.DAntes de 3.ocomeçou no 3. OEmpregador 
31-10-1977 Prejudicado '"º 

__ J ___ ) __ _l_ _ _l_ ___ 
--------------·------------------ ---------···---------------------

registro Código Tipo do local do trabalho Cbdigo 
4.0Nunca •• 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 4.Dinvaridez ou 7 ·D Prejudicado 

1 

4. ONào remunerado 
trabalhou doença 

1 1 1 
Mb Ano 

-
@NA SEMANA DE 22 A 28 DE OUTUBRO DE 1978 

PROCURA DE TRABALHO 4 PARA AS PESSOAS QUE TINHAM TRABALHO NA SEMANA DE 22 A 28 DE OUTUBRO OE 1978 (Ouesito8 - Códigos 1ou2) 

01.·QTrabalhou 07.0Pensionista @PROCUROU @QUE FEZ NOS ÚLTIMOS 2 MESES 
4 

(Ú) OCUPAÇÃO QUE EXERCEU NA @ ONDE EXERCEU 'Ú) POSIÇÃO NA @) EXERCEU NA SEMANA 
TRABALHO PARA CONSEGUIR TRABALHO SEMANA DE REFERENCIA OCUPAÇÃ.0 DE REFERENCIA 

NOS ÚLTIMOS 
A OCUPAÇÃO DEClA-

02QTinha trabalho 08.DVive de rendas 2 MESES 
RAOA NO QUESlT0_11 

mas não trabalhou 
4 

Colocou ou EM OUTROS LOCAIS 
10Consultou Qrcspo~deu 

o9.Dlnvalidez ou agência .anuncio 6 
ºPROCURANDO TRABALHO doença ----------------------------------------- .. ····--··-- ----·-··-------------------------------------------- 1.0 Empregado 

Atividade do Estabelecimento ou Negócio 
1 º·D Freqüentou soRecebeu 

03.0Jª trabalhou 04.01.• vez escola 1.
0

sim proposta 
2.oconta própria 1.osim 

2oconsu1tou 
11.0Afazeres empregadores 

9 domésticos 

DAPOSENTAD~ 
'-0"'º 

6QNadafe.z 3.Q Empregador 

2-0"'º 12.0Não quis trabalhar -------------------------- --------------------------- Consultou 
Código Tipo do local do trabalho Código 30parente, amigo 

05.DFUNRURAL os.Doutros 
13.00utros 

ou colega 
70Prejudicedo 1 1 1 1 

4.0Não remune-

""° 
PARA AS PESSOAS QUE TINHAM TRABALHO NA SEMANA DE 22 A 28 DE OUTUBRO OE 1978 (Quesito 8 - Códigos 1 ou 2) 

@TEVE OUTRA OCUPAÇÃO NA S~Mo'°1N.A DE RE_fE- QUANTAS HORAS TRABALHA HABI- ~ POR QUE NÃO TRABA- @ ~ CONTRIBUINTE DE INSTITUTO @ TEM CARTEIRA 51 AFASTO[jE. ao TRABALHO NO ME:[jE OUTUBRO 
RENCIA ALEM DA DECLARADA NO .QUESITO 11 TUALMENTE POR SEMANA HA 40 HORAS OU MAIS DE PREVtDE:NCIA OE TRABALHO Sim Não 

POR SEMANA PARA ASSINADA PELO 
~ No-TRABA-

O DECLARA-
DO NOS OUESI-

TOS11a13 

1.osim ------------------------------
(Especilique) 

------------------------------

_____ J _____ 
2.oN•o 

Código 

1 1 
Horas 

PARA AS PESSOAS COM CôDIGO DIFERENTE OE 4 NO QUESITO 7 
OU CÔDIGO DIFERENTE OE 4 NO QUESITO 13 

@RENDIMENTO- MENSAL 00 TRABALHO ooS "auESnoS 11 A 13 
RENDIMENTO DO QUESITO 5 PARA OS QUE NÃO 

RESPONDERAM AOS QUESITOS 11 A 13 

EM DINHEIRO EM BENEFICIOS 
Sim 

Mouidia 

@Nos OUTROS ~EM TODAS ~TOTAL ÕE GANHAR MAIS ATUAL EMPRE- ·,@ MOTIVÕ DO AFASTAMENTO @) NÚMERO @ TIPO DE ATENDtMfNTO 
TRABALHOS S OUTRAS ORAS TRA- GADOR DE 

, QUE TEM NA OCUPAÇÕES BALHAOAS 1.0Federal 5 DIAS 
OCUPAÇÃO. 00. (Ex-INPS; ex-IPASE; ex-SASSE) 1.0Hospi1a1ar 

QUESITO 11 LO Trabalha 40 
horas ou mais 2.CTmbu1a1orial ou 

2.QNão encontra 
2.0Es1adua1 1.osim 1.0Actdente de trabalho onsuha médica 

6 3.QOdCmtologia 

3.QNão pode 
3.DMunicipal '-ON•o 2.oooonça 4.QFarm<iceutica 

_____ __l _____ _____ __l _____ _ ____ __l _____ 
4.0Não pensou 

________ ] ________ 
s.oouuos 

s.DNãoquer 4.ºNãoé 3.0Nãoé J.DOutro motivo 6.0Nenhum 
Horas Horas Horas empregado Dias 

RENDIMENTOS PROVENIENTES DE TRABALHO E OUTRAS RECEITAS NO ME:S DE OUTUBRO 

7 
Não 

7 JPARA AS PESSOAS COM COOIGO 1 NO QUESITO 14 

@ RENDIMENTO MENSAL DO(S) OUTRO(S) TRABALHO(S) 
QUE EXERCEU NA OCUPAÇÃO DE_CLARADA 

NO QUESITO 11 -

EM DINHEIRO EM 
BENl:FICIOS 8 

PARA AS PESSOAS COM 
CODIGO 1 NO QUESITO 15 9 PARA TODAS AS PESSOAS DE 10 ANOS E MAIS 

681 REN01MENTO MENSAL DA(S) oÜTRA(S) @ OUTRAS RECE.ITAS ALEM DAS DECLARADAS 
dêÜPAÇ.ÃO(ÕES) QUE EXERCEU NA SEMANA NOS QUESITOS 26.·27 e -2s 

EM DINHEIRO EM 
BENEFfCIOS '-0 Cr$ --------------~-----------------· 

Aposentadoria 

PARA USO DO 
ÔRGÃO CENTRAL 

~NÚMERO 
"fOTAL OE 

RENDAS 

1 1 l 1.10 '-20 

Refeições 2_10 2.20 
Cr$ - - - - - - - -p~n; fi;; - - - - - - - - -

10 
8 Ci$ - -- -- -- -Pârtáf1;ã- ---- ----- ---

10 

Cr$ - - -- -- --Pârte-fi;a·----- -- ---- -- 10 
Tom 
Quais? Cr$ --------p;,.;-s1~-------- -----------

CrS --------pa-rt""e-;a~~;I---------

EM PRODUTOS 
OU MERCADORIAS 

e~ 

Tom 
Qual? 

20 
Não 
tom 

Transportes 

Roupas etc. 

Outras 

3.10 3_20 
9 

•-'D 4.20 

•10 •-20 

CrS ------ --Pãrc;·v~;iá;~i--- -- ---- --

M 

EM PRODUTOS 
OU MERCADORIAS 

Sim 

20 
Não 

9 Sim 

c~ -------------------Parte variável 

20 

EM PRODUTOS Não 
OU MERCADORIAS 

CrS -----------

20 
Não 
1om 

Cr$ -- -- -- - -- -- -- - -- - -- -- -- -- - - - -- - - -
Doação ou mesada 

Cr$ ---------------------------------Aluguéis em geral 

Cr$ - - --- ---Õ~ir~;_·-- --- ------ ----- ---
IV<>nrlA tiA im,<,.,..;,.. Alivn<> rnnhilit.,in~ ,.,,. \ 

4 

1 


	



