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- INSTRUQOES GERAIS

As necessidadessempre crescentes de informa~Oesfizeram dog recenseamentos,na atualidade, a pedra angular dog sistemas estatisticosoDeles se derivam os inqueritos de menor
periodicidade, retiram-se os parametros para
0 planejamento e aferi~ao de outros levantamentos e obtem-se a visao completa da estrutUfa economica e social daB na~Oes.
Evoluindo assim, desdesuas finalidades fiscais,
os Censosrepresentam hoje 0 ponto basico da
a~io dog governos na elabora~aodog pIanos de
desenvolvimento sOcio-economicodog paises.

Os tres primeiros Recenseamentos
Gerais do
Brasil, realizadosem 1872,1890e 1900;compreenderamapenasa contagemda popula~ao.
0 Censode 1920abrangeupopula~ao,predios,
agricultura e indUstria. Os tres ultimos Recenseamentos- 1940,1950e 1960 - investigaram popula~ao,domicilios, ,agropecuaria,
industria, comercioe presta~aode servi~os.
Em 197Gsera realizado 0 VIII Recenseamentc
Geral do Brasil.
0 Censo Demografico de 1970 tera como data de referencia 0 dia 1.° de setembro e abran.
gera pessoas,familias, domicilios e predios.

QUEM SERA RECENSEADO

Serio recenseadastOdasas pessoaspresentes
no territOrio nacional na noire de 31 de agosto
para 1.° de setembro,bemcomoas residentes
que se encontrarem temporariamente ausentes do pais na referida data.
Serao tampem recenseadosos membros de representa<;ao diplomatic a ou militar que se
encontrarem residindo nas embaixadas do
pais no estrangeiro, suas famllias e os tripulantes
de navios e aeronaves
brasileiros no es.
trangeiro.
1

Nio serio recenseados,porem, o~ aborigines
que vivem em tribos, arredios ao cantata dog
civilizados, e que mantem seus habitos primitivos de existencia e os estrangeiros (tripula~io e passageiros) embarcados em navios estrangeiros, em transito, surtos nos portos
nacionais.
A investiga~ao das caracteristicas das familias
sera limitada a popula~ao residente no terri-

torial nacional.

.

As caracteristicasdos domicilios serio obtidas
para os ocupadosna data de refer~ncia.
Serio recenseadostodos os predios em condi~Oes
de utiliza~ao, ocupadosou 'nao, na data
do Censo.

FlNALlDADE

DO CENSO DEMOGRAFICO

A realiza~io do Censo Dernografico tern pOl
objetivo principal a obten~io de informa<;Oes
sobre os seguintes indicadores essenciais da
estrutura e situa~io s6cio-econornicasdo con.
tingente populacional do pais:

a) Tamanhoe compos~ao
b) Estrutura familiar
c) Movimentos migrat6rios
d) Escolaridade

e) Nivel de instrucsao
I>

Potencial e qualtftca~ao da mao-de-obra

g) Padr6es de rendas individual e familiar
h) Fecundidade

i) Situa~ao habitacional
2

~

~
SIGILO DAS INFORMA~()ES
,:

:"~C' '.:::.'

~~;i~~f:

As informa~Oes prestadas ao Censo terio carater confldencial e serao utillzadas exclusivarnente no preparo de cadastros e s~ries estatisticas.
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Em hipatese alguma os questtonariospreenchidospoderio ser vistaspar pessoasestranhas
ao servi~ocensitArio.
Os responsaveispela viol~ao do Sigilo Cemitdrio serio punidos com demissio sumaria e
ficario sujeitos a processo criminal.

OBRIGATORIEDADE DA PRESTACAO DE
INFORMAC6ES

Todos os indivfduos civilmente capazes, hem
como tOdas as pessoasjurfdicas estabelecidas
ou representadas no pais, estio obrigadas, pOl
lei, a prestar as inform~oes solicitadas nos
questionarios. Em caso de silencio, sonega~io,
falsidade ou emprego de termos evasivos ou
irreverentes, estarao sujeitos a san~Oes.
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Indispensavelsera entender, entretanto, que
a finalidade do Censoe a obten~io de informa~Oes,
nunca a aplica~io de san~oescontra
os informantes.
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Partindo °desteprincipia, as atitudes dos funcionAriosdo Censoserio semple de cortesia e
concllia~io. Nos casosde recusasirremoviveis,
0 fato devera ser levado ao conhecimentodo
Supervisorde Coleta,que adotara as providencias necessArias.
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0 RECENSEADOR - SEU TRABALHO E
REMUNERACAO
-,-

~

c1.:""c
..::~~~

0 Recenseadore urn servidor temporario, remuneradoa basede tarefa realizada. Sua 1mportante fun~io consistena execu~io da cole3

~

ta das informa~oescensitarias.De sua atua~io
correta e diligente depende todo 0 exito do
Censo,porque a qualidade da inform~ao obtida nio e suscetivelde aperfei~oamentonas
rasessubseqtientesde apura~ao.e divulga~io
de resultados.

.

I

A capacita~io funcional do Recenseador 6
efetuada atraves de urn curso de treinamento
intensivo. 0 presente Manual de Instru~Oes
sera usado nesseperiodo e devera acompanha-10 quando estiver recenseando.
Depois de apro"ado no curso de treinamento,
0 Recenseador recebera urn Carma de Identifica~io que 0 habilltara a recolher as inforrna~6escensitarias.
Born sensa, cordialidade, rapidez de raciocfnio
e alta noc;ao de responsabilidade sao qualidades essenciais ao Recenseador.
A quebra do sigilo das informa~Oes,0 registro
de pessoase unidades inexistentes, a omissao
proposital de informantes e a concilia~ao de
atividades de venda, angaria~ao de assinaturag para "causas especiais" e outras nao censitarias durante 0 periodo de caleta constituirao motivo de demissao sumaria, gem prejuizo
da aplica~ao de ou~ras san~Oeslegais.
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MATERIAL E SISTEMA DE TRABALRO

'; ,:j

0 Recenseador recebera todo 0 material necessario ao seu trabalho (instru~oes, formularios, etc.). inclusive uma pasta que tera dupla
utilidade - preservar 0 material e identificar
0 Recenseador, facilitando sua apresenta~io
aos informantes.

;if{f;;
'.,

rl~!

~"
~~~~'

_

~.oI ...
".I

.1,

~

~

~
\

Na pasta 0 Recenseador devera carregar unicamente 0 material necessaria a caleta do dia.
Os questionarios preenchidos, sempre que passivel, devem ser entregues diariamente no POsto de Caleta.
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A QUEM

ENTREVISTAR

No Censo Demografico a pessoa a ser entrevistada e 0 Chefe do domicilio. Na ausencia
deste a sua espOsaou pessoascom responsabilidades semelhantes na dire~ao da casa, com
suficientes conhecimentos das caracteristicas
individuais dog residentes e do domicilio.

COMO REALIZAR AS ENTREVISTAS

0 Recenseadordeve exibir seu Cartio de Identidade e explicar as finalidades da visita. :t;
importante estabelecf:r,desde 0 inicio da apresenta~ao, urn clima de cordialidade com 0 informante. Pressa e inseguran~a indispOem
0 entrevistado. Assuntos controvertidos ou
alheios as perguntasdos formularios nio deverao ser abordados. As informa~oes ja recebidas
sao confldenciais e nio proem ser comentadas.
As entrevistas devem ser rapidas. Fazer perguntas e registrar respostas e 0 objetivo da visita. 0 agradecimento ao informante e obrigatario.
Nos casas de ausencia do informante na primeira visita, dever' 0 Recenseador retornar
ao local, se possivel no mesmo dia, certificando-se se a ausencia e temporaria ou se havera
uma bora propicia para a entrevista. Nio devem ficar para a rase de finaliza~io do trabalho as visitas aos informantes nio encontrad~
na primeira vez. Isso pode desajustar 0 sistema
de trabalho e onerar as despesasde locom~ao.

0 SETOR CENSITARIO

0 Setor Censitarioe a area de trabalho do HecensE:ador.
Um Croqui e uma descri~aoda area
do Setor constarao do sell material de trabalbo.
:t. necessariaque seus limit~ sejam rigorosamente abedecidos.
5

Como Recensear as Unidades do Setor Censitario

Em primeiro Iugar 0 Setor devera ser percorrido inteiramente, para que 0 Recenseadorconh~a bem a area que lhe foi destinada.
Os Setores poderao estar localimdos nag Zonas
f

urbanas ou rurais. Conforme a situa~io deveria ser observadasas seguintesrotinas:

P_,.~
-'~

Setores Urbanos em Areas Divldidas em QuartelrOes

..

P...

Fazer a cobertura de urn quarteirio de cada
vez. Corne~ar por urna esquina e contornar 0
quarteirio seguindo a dir~io dog ponteiros do
re16gio ate retomar ao ponto de partida. Efetuar os registros das unidades nos rnodelospr6prios seguindo a ordern de disposi~io no terlena.

c.~

~

Nos edificios come~ara caleta pelo ultimo an.
dar. Usar a escadapara descer.certificando-se
da existenciade unidadesno subsolo.
Recomenda-seainda, no caso de edificios a ortenta~io do sin.dico ou do porteiro, pessoasjurldicamente responsaveis pelos mesmos, quanto a disposi~aodaB unidades e seus ocupantes.

Setores Urbanos em Areas nio Dlvididas em
Quarteir6es

Fazer a cobertura de cada rua ou estrada, pel'.
correndo UEalado de cada vez.
86 em casosexcepcionais interromper 0 recenseamento da rua principal para.atender a unidades situadas em ruas laterais.

..-
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;ow"'.. ~
0c.~
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Setores Rurais

Tomar como refer~ncia a estrada principal do
Setor. Segui-la desde 0 com~o ate 0 final, indagando, ao concluir cada entrevista, qual a
6

..

.

-""
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casa mats proxima e 0 nome de seu chefe. t.
comum a existencia de casas que nao podem
ser avistadas par quem esteja seguindo a estrada.
N~ casas em que 0 Setor rural envolver urn
Povoado (Arralal, Vilarejo, etc.), devera ser
interrompldo 0 lan~amento do roteiro que estava sendo seguido e recenseadotodo 0 Povoado como urn conjunto separado.
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INSTRUMENTOS DE COLET A

BOLETIM DA AMOSTRA

..-

Formulario a ser utilizado: 1) para 0 recensea~
mento daB ~
e dos domicilios da amostra; 2) para 0 recenseamento daB caracteris.
ticas d~ domicilios.

N- .. C.h. F-"e

,~~

-

- CD 1.01

.

186£ - INSTITU1O NA8LE~

DEPA~TAMENTO DE CE~
VIII IECENS£AMEN1O E~AL

DE UTATIST~

DO 8~A"L

-

.

..70

BOI.ETIM DA NAO-AMOSTRA - CD 1.0%

CENIO DEMOGRAFICO

CD 1.02- BOLETIMriA

NAO-AMOSTRA

Formulirio a ser utilizado para 0 recenseamenta daB pessoase dos domicllios da nao-

lee

No...do CII- .

F"'O~

IBIE

-amostra.

F_t..

-

IC8TrTUTO 8RASLEao

OEPARTA_NTO DE CEN~
VII R£CENSEAMENTO
_ERAt.
CENSO

co

,

DE ESTAT1sTI:A

00 BRASI..

-

- LISTA

DE

,

CD .03

I.'PO

OEM08AF1CO

.03

LISTA DE DOMICtLIO COLETIVO

DOMICaLIO COLETIVO

Lista de enumera~io das familias e das pessoas
sos encontradas em cada domicllio coletivo e

que dttermina as que serio recenseadas
com
Oi.trlte

..- .. £81

0 questionario da amostra ou da nio-amostra.
'l

CADERNETADO RECENSEADOR- CD 1."

...-

~

Documentoque apresenta 0 Croqui e a Descri~io do Setor Censitario e se destina ao registro do resumo das inform~Oes coletadase
ao acondicionamentodas F6lhas de Caleta e
das Listas de Domicilios CoZetivos.

FOLBAS DE COLETA

MTITUTO MA~

DIMRT.-w1'O DE CI~
VIII R£C~~'!TO
8£RAL DO MAR
~

01

£8TAT8TICA

- .,70

DEWO.AFlCo

CD1.06- CA~RtETADO RECEN~
D[lQIeio

DO8 L~n.

DO ~.

- CD 1.01 e CD 1.08

Listas de enumera~ao dos ~nder~os e Domes
dog responsaveis pelas unidades visitadas, que
determinam os domicilios particulares da
amostra e da nao-amostra e reglstram 0 numero de formularios distribuidos, 0 n\imero de
~oas
recenseadas e as caracterlsticas dog
prMios. .

A ordemde utiliza~io dogInstrumentos de Coleta, durante as E:ntreYistas,sera a seguinte:
1.°) FOlha de Caleta - CD 1.07 ou CD 1.08;
2.°) Lista de Dornicillo Coletivo - CD 1.03se fOr 0 caso; 3.°) Boletim da Amostra - CD
1.01ou Boletim da Nio-amostra - CD 1.02; e
4.°) Cadernetado Recenseador- CD 1.06.
'-
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- CONCEITOS

BASICOS

PRf.DIO

Para fins c~nsitarios, considera-se predio qualquer edifica~ao ocupada ou nao.

As constru~Oesnio concluidas, mas que estejam com as paredesexternas levantadase os
telhados colocados,tambem serio consideradas como predios.
8

"

au

Nio serao consideradascomo predios
a) as constru~Oesr\isticas da zona rural que
nio tenham moradores e sirvam como
pai6is, cocheiras,abrigos contra a chuva,
etc.;
b) as constru~Oesque nio possuam paredes

externas;

c) as constru~Oesanexas a principal, destinadas a residenciade empregados,guarda
de vefculos,animals, etc.

Unidades Predials

As unidades prediais serio contadas de acordo com os seguintes criterios:
a) construl}lio isolada au nao - com entrada
comum para todos os moradores ou entrada
principal para cada pavimento: 1 predio;
b) cO1Z8tru~dode telhado corrido (caso das
vilas) - porem repartidos internamente por

paredesdivis6rias, as quais correspondam
entradas independentes: tantos predial
quantas forem as entradas independentes;
c) constru~6es de conjuntos residenciais tantos predios quantas torero as entradas
principais e independentesdos blocos residenciais;
d) constru~6es instituciOnais - dentro de hospitals, sanat6rios, quarteis, colegios, etc. cada ediflc~io sera considerada como 1 predio.

DOMIctLIO

Para 0 Censo, 0 domicilio e a moradia estruturalmente independente, constituida por um
ou mais comodos, com entrada privativa.
9

Par extensao, edificios em constru~ao, embarca~oes,veiculos, barracas, tendas e outros 10cais que, na data do Censo, estejam servindo
de moradia tambem serio considerados domicilios.

Domlcillo Particular

Considera-sedomicilio particular 0 que serve
de moradia a uma, duas ou tres familias, mesmo que a moradia esteja localizada Iium estabelecimento industrial, comercial, etc.

Par extensaa,a predia em canstru~aaande residam ate 5 pessoastambem $era cansiderada
domicilio particular.
As casas de comodos (cabe<;as-de-porco,corti~os, etc.) e os edificiosde apartamentos constituirio urn conjunto de domicilios particulare.!.

As fazendas,estancias,engenhos,~tc. tambem
constituirio um conjunto de domicilios particulares.

Domicilio Coletivo

Domicilio coletivo e 0 ocupadopar gruposconviventesou familia8, nos quais a relac;aoentre
os moradoresse restringe a subordinac;iode
ordem administrativa e ao cumprimento de
normas de convivencia.
Sac exemplos de domiciZios coZetivos: hotels,
pensOes,recolhimentos, conventos, penitenciarias, pastas militares, quarteis, navios de gl,lerfa, colegios, asilos, orfanatos, etc.
Os domicilios particulares que, na data do
Censo, estiverem servindo de moradia a mais
de tres familias ou a um grupo de mais de 5
pessoassem rela~ao de parentesco (grupo convivente) , serio consideradoscomo ctomicilio8

9<

coletivos.
10
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Os alojamentos construidos para os trabalhadares contratados para execu~ao de tarefa e
os predios em constTU~aoonde residant mais
de 5 pessoassera" consi~erados domicilio$ ':0letivos.

Domicilio Fechado

Sera considerado fechado 0 domicilio que sirva
ocasionalmente de moradia (casas de praia ou
campo, normalmente usadas para descanso de
rim de semana ou ferias) .e.cujos moradores
nao estejam presentes na data do Censo. Nestes casas, os lan~amentos limitar-se-ao a f6lha de caleta, de acordo com as instru~Oes pr6prias.

Para os domicllios que, na data do Censo,estiverem ocupados,porem fechadospor ausencia temporaria de seusmoradores,ocasionada
por viagensde passeio,neg6cio,tratamento de
saude,etc., ~erio feitos os lan~amentoscorrespondentesna f6lha de caleta, voltando posteriormente ° Recenseadorpara coletar os dados referentesa familia e ao domicilio.
No casode permanecera familia ausente ate
0 termino da caleta, 0 Recenseador, recorrendo

a vizinhan<;a, registrara, pelo menos, as informa<;Oes
dog quesitos 1 a 4 referentes as pessoas
e os quesitos referentes ao domicilio e ao prediD.

FA~tLIA

Para as finalidades do Censo serio considera-

dos como familias:
a) conjunto de pessoasligadas par la~os de
parentesco ou de dependenciadomestica
que morem no mesmodomicilio;'
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b) pessoa que more sOzinha. Dum domicillo
particular ;

c) conjunto de, no maxima, cinco pessoasque
morem Dum domicilio particular, embora
nio estejamligadaspar la~osde parentesco
ou de dependenciadomestica.

Familia Convivente

Definem-secomo conviventesas lamilias de,
no minimo duas pessoas,que convivam no
mesmo domicflio particular. Dependendoda
extstencia ou inexis~ncia do vinculo de parentesco,as familias serio consideradas:fa.
milias conviventespareT'.tese familia.~conviventesnao parentes.
Sic exemplos de familias conviventes
a) pai e filho, com suas respectivas famiUas,
residindo Dum mesmo domicilio;
b) irmios, com suas respectivas familias, residindo num mesmo domicilio;
c) parentes do casal chefe da familia responsavel pelo domicilio, desde que vivendo em
companhia de conjuge ou de pelo menDs
urn descendente;
d) patroes e empregados,com suas respectivas
familias, residindo num mesmo domicilio;
e) amigos e colegas, com suas respectivas familias, residindo num mesmo domicilio.
Cada familia convivente sera recenseadaem
urn boletim separadamente, sendo que, para
urn mesmo ~omicilio, sera utilizada uma sO
especie de formulario - CD 1.01 ou CD 1.02,

conforme tenha sido 0 domicilio incluido ou
nao na amostra.
12
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Familia Residente em Dols Domlcilios

Nos casasdas familias que possuam dais domicilios estaveis (casosde fazendeiros com filhos
menores estudando na sede do municipio, parlamentares, etc.) 0 procedimento sera 0 seguin te :

a) no domicilio onde estiver presentena data
do Censoa malar parte da familia, serio
recenseadostodos os seus membros,registrando-secada urn deles,conforme 0 caso,
comomorador Fuente ou morador ausente"
.
,

b) no domicilio onde estiver presentena data

do Censo a menor parte da familia, serio
recenseadassOmente estas pessoas, como
nao moradores presentes.

GRUPO CONVIVENTE

.
I

, ,

;~_i

p

~~~~:

Constltui grupo convivente 0 conjunto de pessoas, sem la~os de parentesco, que vlvem Dum
mesmo domicillo, ligadas par vinculo de disciplina ou interessescomuns (h6spedesem horeis, estudantes em internatos, militares em
quarteis, etc.).

Cada pessoacomponentede urn grupo conviventesera recenseadaem boletim - CD 1.01 ou
CD 1.02

('

- separadamente.

AMOSTRAGEM

~

A aplic~io da amostrageme faro comum na
vida de todosn6s e, muitas ve-res,se impOecomo unico processoadmissivel.
I

~

~.~

;
~-

Quando queremos examinar uma rnercadoria,
por urna simples amostra identificamos e determinamos 0 padrio da rnesma. Urn punhado
de griDS de arroz classifica urn saco do produto.
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~ta aplica~io da amostra nio difere, em essencia, da que e feita em inquerit~ estatisticas. Apenas, nestes levantamentos, torna-se
necessaria 0 emprego de sistema adequado a
rim de garantir uma perretta sele~io e 0 conhecimento do erro provavel.
No Censo de 1960 a amostragem foi aplicada
com exito. 0 Censo de 1970 vai ampliar a apli~ao.

A amostra sera formada par 25% dog domicilias particulares e pessoasnelesrecenseadas
e
257c das familias ou componentesdos grupos
conviventesrecenseadosem domicilios coletivas.
As F6lhas de caleta, nos domicilios particulares, e as Listas de domicilios coletivos,nestes
domicilios,indicarao os domiciliose pessoasda
amostra.
Assim,para os domicilios particulares, sempre
que na Folha de caleta 0 domicilio for registrado na linha em negrito, os seusmoradores
serio recenseadospelo Boletim da Amostra.
Nos domicflioB coletivoB serio recenseadaspe10Boletim da Am~tra tOdas as familial e pesBaasavulsaB que torero registradas nas linhas
em negrito da Lista de damicilio coletivo.

IV - PREEN CHIMENTO DOS
FORMULARIOS

CADERNET A DO RECENSEADOR

-CD 1.06

A Cadernetado recenseadorserapreparadape10 Supervisor de Coleta. Ao Recenseador cabers.:

a) na la. pagina - assinar e registrar as datas
de inicio e encerramentoda coleta e transCleveros dados de resumo do trabalho do
Setal;
14

b) na 3a. pagina - transcrever 00 totais das

F6lhas de caleta,.
c) colocar dentro da Caderneta as Folhas de
coleta preenchidas, em ordem crescente e,
no final, as Listas de domicilios coletivos.

FOLBAS DE COLETA

- CD 1.07 e CD 1.08

As Folhas de caleta CD 1.07 e CD 1.08 serRa
usadas em todos os Setores, alternadamente.
Nos Setores de numera~io impar 0 arrolamento dos domicilios come~ara na Folha CD 1.07.
Nos Setores de numera~ao par a Folha CD 1.08
sera usada para iniciar 0 trabalho.
As Folhas de caleta serao numeradas, em cada
Setor, a partir de 1.
Nos Setores urbanos divididos em quarteirOes,
cada face sera registrada numa pagina da Folha de caleta.
Nos Setores urbanos em que nio haja divisao
em quarteirOes, para cada logradouro - rua,
avenida, estrada, povoado, etc. - sera usada
uma pagina da F6lha de caleta.
As propriedades rurais com mais de 5 domicilias serio consideradas como um logradouro e
em conseqtiencia cada uma sera lan~ada numa
F6lha de coleta. Neste caso, 0 primeiro domiciliD a ser registrado sera 0 do dona ou responsavel pela propriedade.

Tambem serio consideradoscomo um logradouro e, portanto, recenseadosem pagina separada da Folha de coleta, os Povoados(Arraiais, Vilarejos, etc.) existentesnaB areasdos
Setoresrurais.
~ indispensavel que os registros sejam feitos,
rigorosamente, na ordem em que 0 Setor for
percorrido, para que nao haja influencia na
sele«;aodos domicllios de amostra.
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As linhas em negrito assinaladas como de domicilio de amostra indicarao os domicilios
particulaTes em que devera ser usado 0 Boletim
CD 1.01.'Para os domicilios coletivos, a indic~ao do Boletim a ser usado .sera determinada pela Lista de domicilio coletivo, independentemente da linha de lan~amento na 'F6lha de caleta.
Na parte superior da Folha de caleta serio
transcritos os dados constantes da Caderneta
do recenseadOT,relativos a: Municipio, Distri-

to, Situ~ao e Numero do Setor.
0 preenchimento dog demais campos sera
efetuado de acordo com as seguintes instru~Oes:

Localidade

Registre 0 nome pelo qual e conhecido 0 local
ou regiio. Ex. : povoado de Barra Grande,
Bairro Jardim America, Arraial do Cabo, etc.

Logradouro

Registre a categoria e nome do logradouro.
Ex. : Av. das Bandeiras, Rua Bambui, Pra~a
XV, etc.
Na falta de denominac;ao use registros que
permitam a identificac;ao precisa da area.
Ex.: Morro dos Cabritos, ~trada do ContOmo,
Fazenda Santo AntOnio, Igarape Pacara, etc.

Numero do Quarteirio

Registre 0 nUmero e a face do quarteirao, de
acordo com a identificac;ao do Mapa do Setor.
Quando nao houver quarteirao, registre 000
(tres zeros).
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PRACA XV

Nlimero da ParmI

Numere em ordem crescente,a partir de 1
tOdasas paglnas do Setor.

C91una 1

- Numero do Predj(

Regtstre, conforme 0 caso:
a) 0 nUxnero do predio no logradouro;
b) 0 primeiro e 0 Ultimo nUmero, aeparados
par urn tr~o (ex.: 37../43)se 0 pr.edio tiver
mais de urn nUmero;

c) 0 nUmeroda entrada e, a seguir, separados
par urn tr~o, os nUmerosque identificam
as casasnas vUasparticulaTesou avenidas
(ex.: 27/1, 27/2 ... 27/6);
d) 0 ndmero do predio principal

e, a seguir I

separadospar um tra~o, letras que identifiquem os demaisprMios'de quarteis, hospitais, hotels, etc.;
e) 0 n\imero cia entrada principal dos predios
que ocupemuma quadra inteira, ou deem
fundos para outro logradouro;
I>

urn (mico ntimero para edificios de aparta-

tamentose casasde comodos;
g) sin, se 0 pre-diDnio tiver numer~io;
h) para os domicilios locallzadosem embarca-

c;aes,veiculos, barracas, tendas, etc., nio
serio efetuados registros nas colunas 1 a
10, registrando-se 0 seu tipo nag linhas da
F6lha de caleta.

Coluna 2

- Nlimero

de Ordem

Numere em ordem crescente,a partir de 1
todos os predios registrados na cotuna 1.
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Coluna 3

- Numero de Pavimentos

Registre todos os pavimentos dog predios CODsiderando:
a) como pavimento 0 andar terreo dog edificios construidos sabre "pilotis";
b) 0 ntimero de pavimentos da face mats alta
dog edificios cujos andares nao forem
iguais em todos os lados.

Coluna 4

- Parede

Registre 0 nUmero que antecede0 nome do
material predominante nag paredes externas
do predio. Ex.: se as paredesforem de alvenaria (tijolo, pedra, cimento armada, adobe
ou taipa revestida), registre 1.
Para as paredesfeitas de madeira nao aparelhada, vasilhamesusados,etc., registre 0 nu-

mero4 - outro tipo.

Coluna 5

Registre 0 ntimero

- Cobertura

que antecede 0 nome do

material predominante na cobertura do predio. Ex.: sea cobertura for de zinco,registre 3.

Coluna 6

-Piso

Registre 0 nUmero que antecede 0 nome do
material predominante no piso do predio.
Ex.: se 0 piso for de terra, registre 2.
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Coluna '7

- Forro

Registre 0 numero que antecede 0 nome do
material predominante no fOrro do predio,
mesmo que nem tod~ os cOmod~ sejam forrad~.

Colunas 8 e 9

- IIumina~io

Eletrlca e Acua Encanada

Registre 1 ou 2, conforme a situac;io do prMio.

Coluna 10

- Instala~io

Sanitaria

Registre 0 numero que antecede a situa«;aodo
predio, considerando as seguintes defini«;aes:
Rede geral - quando 0 aparelho sanitario estiver ligado a uma rMe coletora geral;

Fossaseptica - quando 0 aparelho sanitario
estiver ligado a esse tipo de fossa, mesmo que
essa sirva a mais de urn predio;
Fossanldimentar - quando nio houver aparelho sanita.rio e 0 predio for servido par fossa
rUstica (fossa negra, ~o, buraco, etc.);
Dutro escoadouro - quando a instal~ao sanitaria (havendo ou n&.oaparelho) estiver ligada a urn escoadouro qualquer, que nao rede
de esg6to ou f~,
tais como. rio, lago, ctc.;
Ndo tern - quando 0 predio nio possuir instala~Oes sanitarias de qualquer especie, ou
quando os seus ocupantes utilizarem instala~Oescomuns a mais de urn predio.

Colunas 11 a 14

Estas colunas naG serao preenchidas pelos
Recenseadores.
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Colunas 15 a 11

- Unidades Registradas

Para cada unidade independente de urn rnesmo
predio tera de ser efetuado 0 registro das inform~Oes correspondentes .as colunas 15 a 17.
Exernplos:

a) para urn predio com loja no andar terreo
e residencia no sobrado,isto e, com duas
. unidades independentes, registre nurna
linha a loja e na seguinte a residencia;
b) para wn predio de varios andares com 20
domicilios e 35 escrit6rios ou consultOrios,
isto e, com 55 unidades independentes,
registre 55 linhas.
Note que, para UI1) mesmo predio, s6 havera
uma linha com lan~amentos nag; colunas 1 a
10, mesmo que seja ocupado par mais de uma
unidade de caleta (lan~amentos a partir da
coluna 15). As colunas 1 a 10 correspondentes
as demais unidades do predio ficarao em
branco. Os registros referentes a primeira unidade (ou quando se tratar de unidade unica)
serao feitos na mesma linha em que foram
registrados os dados do predio.

Cotuna 15

- Numero

de Ordem

Registre as unidades em ordem numerica
crescente a partir de 1. 0 n\imero do UltiIIc1o
registro correspondera ao total de unidades
arroladas no Setor.
.
Cotuna 16

- Numero

da Dependencia

Registre urn indicador da unidade dentro do
predio, como par exemplo: Apt.o 101, Grupo
202, Sala 17, Terreo, Sobrado, etc.
~~
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Coluna 1'7

- Especie

Registre a farIna de utillza~ao da unidade na
data do Censo. Ex.: Dom. Part. (domicillo
particular), Hotel, Pensio, As110,Cinema, Loja
de cal~ad~, Escola, Quartel, Hospital, Consult6rio medico, Consult6rio dentino, Farmacia,
etc., mesmo que numa dessas unidades com
fins nio domiciliares esteJa residindo alguem.

Para as unidades recenseaveisdesocupadas,
registre Vaga,esclarecendaa finalidade a que
se destina.
Ex.: Dam. vaga, Loja vaga, Sala vaga, etc.
Para as unidades domiciliares que sirvam de
residencia temporaria (casas de campo, domicilios de veraneio, etc.) e nas quais nin.guem
tenha passadoa noite de 31 de agOsto,registre
Fechado.

Colunas 18 a 25

- Domicilios

Estas Colunas serio usadassomente para as
unidades domiciliirias ocupadas.
Quandovanos prediosconstituirem uma mesma unidade domiciliaria os dados referentes
ao domicilio serio lan~adosna linha corres.
pondente ao primeiro predio, ficando as demais em branco, como no caso dos quarteis
com mats de um alojamento, hospitals com
mats de um pavllhio, etc.

Coluna 18

- Numero

do Questionario

Numere em ordem crescente,a partir de 1, a
medidaque forem sendoutilizados os Boletins
- CD 1.01ou CD 1.02- e as Listas de domicilios coletivos.
Os Boletlns dog domicilios onde residirem
lamilias conviventes terio urn linico numero.
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Como a numerac;io sera. continua, 0 ultimo
indicara. 0 total de domicilios (particulares ou
coletivos) recenseadosno Setor.

Coluna 19

- Nome do Responsivel

Registre 0 nome do Chefe da Familia nos
domicilios particulares e 0 do Responsavelpela
Lista, nos domicilios coletivos.

Cotuna 20

- Questionario

da Amostra

- CD 1.01

Registre 0 JlUmerO de Boletins CD 1.01 usados
no domicilio. Geralmente 0 registro sera de 1
questionario. Exce<;8esserio os domicilios coletivos e os domicilios particulares "onde residam familias conviventes ou familias de mais
de 10 pessoas (utiliz~ao da Folha suplementar).

Coluna 21

- Questionarioda Nio-Amostra - CD 1.02

Proceda conforme as Instru~oes da Cotuna 20,
com referencia ao CD 1.01.

Coluna 22

- Lista

de Domicilio Coletivo

- CD

1.03

Registre 0 nUmero de Listas usadas no domicillo coletivo. Note que, sOmente nestes casos,
.tambem podera haver registro do nUmero de
questionarios nag colunas 20 e 21.

Coluna 23

- Total

de Pessoas Recenseadas

Registre a soma das informa~Oesdas colunas
24,25
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e 26.

Cotuna Z4

- Homens Moradores

Registre 0 nUmero de Homens moradores no
domicilio, totallzando as pessoasem que foram
assinalados 0 retangulo.O do Quesito 2 e os
retangulos 0 ou 1 do Quesito 3 do Questionario.

Coluna 25

- Mulheres Moradoras

Registre 0 nUmero de Mulheres moradoras
. no
domicilio, totalizando as pessoasem que foram
assinalados 0 retangulo 1 do_Quesito2 e os retangulos 0 ou 1 do Quesito 3 do Questionario.

Coluna 26

- Nao Moradores Presentes

Registre 0 ni1mero de Nciomoradores presentes,
totalizando as pessoas em que foi assinalado
0 retangulo 2 do Quesito 3 do Questionario.

Coluna 2'7

- Censo Agropecuario

Nestacoluna, para os moradoresem domicilios
situados dentro das unidades de explorac;io
agropecuariae que possuamuma das condi~Oesindicadas,deveraser registrado:
a) 0 n1imero correspondente 'a(s) atividade(s)
desenvolvida(s), quando 0 morado. do domicilio tiver lavoura ou c~ao
de sua
propriedade;
b) tra~o (-). quando 0 morador do domicilio
nao tiver lavoura ou cria~ao de sua propriedade.

LISTA

DE DOMICtLIO

COLETIVO

- CD 1.03

As informa~Oesrelativas a Municipio, Distrito,
Situaf;do e n.o do Setor serao transcritas da
Caderneta do recenseador.
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Numero da Lista

Numere dentro da sequencia da Folha de
coleta, como se fosse urn Boletim CD 1.01 ou
CD 1.02. Quando forem usadas varias Listas
Dum mesmo domicilio coletivo, acrescente ao
numero, que sera 0 mesmo, letras, em ordem
alfabetica, a partir de A e na ultima, alem
da letra, coloque a palavra Final.

Boletins Coletados

Registre 0 n\imero de boletins preenchidos nos
domicillos.

Nome do Estabelecimento

Registre a denomina~io do domicilio coletivo..
Exemplos:
Hotel Cruzeiro
6.° Batalhao da Policia Militar
Mosteiro Bao Bento

~~;

Colegio Independencia
Manicomio Judiciario
Hospital das Clinicas, etc.

",-""~,.ff'£-.-~",.",~iI,,,..~"

Numero de Ordem

0 numero de ordem ir licial dos lan~amentos
das Listas de domicilios coletivos sera 0 correspondente ao algarismo da unidade do nUmero do Setor.
Exemplos:
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Setor 82

-

Setor 85
Setor 90

-

-

inicio na linha 2
inicio na linha 5
inicio na linha 10

N.9

:c

:...~:~
3
:... -,~4

.
tJ

Nome do Responsivel pelo Questlonario

Registre os namesdos responsaveispelos Boletins distribuidos. De preferencia,em primeiro lugar os names dos ChefesdaB familias e
depois0 de cada urn dos componentesdo grupo convivente.

PessoasRecenseadas

Procedaconforme as Instru~Oespara preenchimento das F6lhas de caleta.

BOLETIM DA AMOSTRA E BOLETIM DA
NAO-AMOSTRA
(CD 1.01 e CD 1.02)

Para cada familia e para cada componente
de um grupo conviventesera usado urn Boletim CD 1.01ou CD 1.02,conforme determine
a Linha de amostra da Folha de caleta ou da
Lista de domicilio coletivo.
Quando se tratar de familia, cada pessoa sera
.recenseadaem uma coluna, Benda a primeira
obrigatOriamente destinada ao Chefe da familia. Nas colunas seguintes serio consignados,
sucessivamente, os dados referentes aos demats membros da familia, na seguinte ordem:
conjuge, filhos, enteados, pais, sogros, genros,
noras, netos, outros parentes, agregados, pensionistas, empregados e h6spedes.
Os dados relativos a Municipio, Distrito, Situ~ao, Numero do Setor e do Quarteirao serao
transcritos da Cademeta do recenseador.

N.D do Boletim

A numerac;io d~ Boletins sera efetuada em
ordem crescente, a partir de 1, conforme 0
nilmero correspondente registrado na Coluna
18 da F61ha de caleta.
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Tern - quando 0 Boletim f6r complementado
com uma F61ha suplementar;

t - quando se tratar de urna Folha suplernentar.

Nome do Cbefe da Familia

0 Registro sera do nome completo do Chefe
da familia, de modo a permitir sua identifica~io no caso de pesquiSascomplementares. No
caso de ser mats conhecido par uma alcunha
ou apelido, devera. este ser registrado apOs 0
nome.

Assinatura do Informante

Os Boletins deverao ser aMinados pelos Responsaveis pelas declara~6es,que serio identificados com X no retangulo ao lado do numero de ordem da pessoano Boletim.
No caso do inforDlante nio saber assinar,
devera ser registrado 0 seu nome antecedido
da expressio A rago.

Quesito 1

- Nome

Registre 0 primeiro nome ou nome de batismo.
Ex.: Joao, Teresa, Maria Dulce, Marco Antonio, etc.

Quesito2 - Seso

Assinale 0 retangulo correspondente
da pessoa recenseada.

ao sexo
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Quesito 3

-Condl~io

de Presen~a

Assinale :

MOTadorpresente - para os moradoresdo do-

micilio que estejam presentes na data do
Censo;

-

Morador ausente
para os moradorescuja
ausencia temporaria for constatada na data
do Censo,em decorrencia dos seguintes motivos:
a) viagem a passeio .au neg6cio;
b) interna~ao em colegio ou hospedagem em
pensionato, casa de parente, etc.;
c) interna~ao temporaria em sanatOria, hospital ou estabelecimento similar;
d) deten~ao gem senten~a definitiva;
"e) embarque de maritimos.

Nio serio consideradascomo Moradoresausentes,nem serio incluidas nos Boletins das
respectivasfamilias, as pessoasque, devido as
condi~Oesde exce~io exemplificadas, serio
recenseadascomo Moradores presentes nos
lugares onde realmente residam:
a) internados perrnanenternenteern sanat6rios, asilos ou estabelecimentos serneIhantes;
b) detidos em cumprlmento de pena;
c) aqueles que, pela natureza de suas ocupa~oes, sao obrigados' a permanecer fora de
seus domicilios, como: milltares residentes
em quarteis, medicos e enfermeiras residentes em hospitais, empregados domesticos residentes em casa dos patr6es, etc.;
d)

os trabalhadoresque migram de uma para
outra Regiao do Pais, em busca de trabalbo'J
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Nao maTadorpresente-

para as pessoas
nao

moradoras no domicilio, mas que Dele se
achavam presentestemporariamentena data
do Censo.
Constituirao exce~aoaos criterios estabelecidos
as seguintes situa~oes:

a) familias que possuemduas residenciasfixas, comoe freqiiente entre os fazendeiros,
estancieirose outros que tern filhos menores estudandona cidade.Nestescasas0 procedimentosera 0 seguinte:
I~

u-

no domicilio ondeestiver presentena
data do Censoa major parte da familia, serio recenseadostodqs os
seus componentese registrados,para cada urn deles,no Quesito3, conforme 0 caso, morador presente ou
morador ausente;
no domicillo onde estiver a menor
parte da familia, somenteserao recenseadasas pessoaspresentes na
data do Censoe registrado,para cada
uma delas, no Quesito 3, nao morador presente;

b) familias que possuem residencia de veraneio (casas de campo). Nestes casos 0
procedimento sera 0 seguWnte:

1-

11-

Be na residencia de veraneio ninguem houver passado a noire de 31
de agosto para 1.° de setembro, 0
domicilio nao sera recenseado,ficando 0 registro limitado 'a F6lha de
caleta, onde sera lan~ado na coluna
17 Fechado;

No CaBO
da familia ou parte da familia haver passadoa noite de 31 de
ag6sto para 1.° de setembro na residencia de veraneio,ali sera recenseadacomonao moradorapresentee
em seu domicillo permanente como
moradora ausente.
29

Queslto 4 - Parentesco

ou Rela~ao com 0 Chefe da
Familia

Registre conforme as especifica~Oesdo Boletim, considerando:
Chefe

-- a pessoaresponsavelpelo domicillo;

C6njuge - a pessoaque vive conjugalmente
com 0 Chefe da Familia, exista ou nio 0
vinculo matrimonial;
Filho

- inclusive os enteados e filhos adotivos,

exclusive os filhos de cria~io;
Pais e 8ogros - inclusive madrasta e padrasto.

,

Genro ou nOTa- a pessoaque viveu conjugalmente com f1lha ou filho do casal chefe da
familia, independente da existencia ou naG de
vinculo matrimonial;

Neto

-

inclusive bisneto e tetraneto;

Dutro parente - avo, bisavo, lrmao, cunhado,
primo, sobrinho, tio, etc.;
Agregado - a pessoaque tern resldencla fixa
no domicilio, gem ser parente, pensionista ou
empregado;

Pensionista -

pessoa que, gem ser parente,
tern residencia fixa no domicilio, pagando hospedagem;

Empregado - a, pessoa que presta servi~os
domesticos remunerados aos moradores do domicilio, ai dormindo habitualmente, tais como:
cozinheira, ama-seca, arrumadeira, jardineiro,
copeiro, chofer, etc.;
H6spede- a pessoa,parente ou nio, que nio
tendo residencia fixa no domicilio, se acha
presente na data do Censo.
Nos domicilios coletivos, para os componentes
dog grupos conviventes, independente da condi~ao no domicilio, sera sempre assinalado 0
retangulo 9 - Inaividu~l.
30

Quesito 5

- Data

do Nascimento

Registre dia, mes e ana do nascimento. Be 0
informante nao sauber responder, preencha 0
quesito com tra~os e passe ao seguinte.
Para os informantes que declararem haver

nascido antes de 1.° de setembro de 1870, isto
e, aqueles que tenham completado 100 anos
ou mats, nao podera haver informa~ao neste
quesito devendo ser registrado no quesito 6,
retangulo Maior de 1 ana, 0 c6digo 99.

Os registross6 poderaoser feitos em DUmeros
arabicos.

Quesito 6 - Se nao Souber a Data do Nascimento,
Indicar Quantos Anos Supoe Ter; se For Menor
de 1 ADo, Indicar 0 Nlimero de Meses

Be 0 informante nao sauber 0 dia, roes e ana
de nascimento, registre a sua idade presumida.
Be a idade for 1 ana ou mais, registre 0 numero de anos completos no retAngulo Maior
de 1 ana.

Be a idade for inferior a 1 ano, registre 0 numero de meses completos no retangulo Menor
de 1 ana. Para os recem-nascidos, de idade
inferior a um roes, registre 00.
Em ambos os casas,quando a idade presumida
for de 1 a 9, anteponha urn zero (0), como
par exemplo: 02 anos, 05 meses,etc.
Registre 99 para as pessoas de 100 anos e
mais.

Quesito 7

- Religiio

Registre:

Cat6licaromana- para ~ que se declararem:
CatOlico Apost6lico Romano, Cat6lico Cristao,
Cat6lico Romano ou sOmente CatOlico;
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-

Evangelica
para os que se declararempertencentes as Igrejas Evangelicas ou Protestantes (Anglicana, Batista, Biblia, Calvinista,
Cat61ica Luterana, Cat6lica Protestante, Congrega~ao Crista do Brasil, Congregacional,
Conven~ao Batista Brasileira, Crente Evangelica, Crista Congregacional, Crista Evangelica,
Crista Presbiteriana, Crista Reformada, Episcopal, Escola Dominical, Igreja de Deus, LuteraDa, Metodista, Presbiteriana, etc.);
Espirita - para ~ que, alem desta decIara~ao,
informarem: Crista ~piritualista,
Espiritua.
lista, Kardecista, Umbandista, Espirita RacionaI, etC.;
Dutra - para os que declararem: Adventista, Bramanista, Budista, Cat61icaBrasileira,
Cren~a de Jeova, &'oterica, Israelita, Maometana, Mormon, Nova Jerusalem, Ortodoxa,
Positivista, Rosa Cruz, Sabatista, etc.;

Sernreligiao - para os que, alem desta declara~io, informarem: Agn6stico, Ateu, Laica,
Livre Pensador,Racionalista,etc.

,.",;:... . ,,~

~,
..:;~
...~~
1't4,t:

Em CaBOde duvida na definl~ao da rellgiao de.
menores de Idade, sera registrada a rellgiio
da mae.

Quesito 8

:~;,~

- Nacionalidade

Registre:

Brasileiro nato - para as pessoasque tenham
nascido no Brasil ou para aquelas que, nascendo em pais estrangeiro, foram registradas
como brasileiras, segundoleis do Brasil;
NaturaUzado brasUeiro - para as pessoasque,
havendo nascido em pais estrangeiro, obtiveram a nacionalidade brasileira pol meio de
titulo de naturallza~ao, ou valendo-se de disposi~ao da legisla~ao brasileira;

'L--":
".\

'

~

-

Estrangeiro - para as pessoasque, nascidas
fora do Brasil, nio se naturalizaram brasileiras.
-,
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Qoeslto 9 - Unldade da Federa~io 00 Pais
Estrangeiro de Nascimento

Para os brasileiros natos registre, no espa~o
reservado,os seguintesc6digos,de ac6rdo..com
os lugares de nascimento:

02 03 04 05 01

06

RondOnia
Acre

Amazonas
Roraima
Para

- Amapa

07 08 09 10 11
12
13

-

Maranhao
Piaui
Ceara
Rio Grande do Norte
Paraiba

14

--

Pernambuco
Alagoas

Fernando de Noronha

15 - Sergipe
16

-

17 18 19 20
21 -

Minas Gerais
Espirito Santo
Rio de Janeiro
Guanabara
Sio Paulo

22

Parana

-

23 -

~;C:;t

Bahia

24
25 ---

26

27

-

-

00 -

Santa Catarina

Rio Grande do SuI
Mato Grosso
Goias
Distrito Federal (Brasilia)
Brasil. gem especifica~ao da Unidade da Federa~ao e brasileiros
natos nascidos no exterior ou a
bordo.

Para ~ estrangeiro8 ou brasileiro8 naturali20008,registre 0 nome do pais de nascimento.
Quando a declara~io for Distrito Federal, 0
Recenseadordevera esclar.ecerse se refere ao

"GiORGiJ~1JRTARArr
CE~Tf~O
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J
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atual Distrito Federal (Brasilia) ou ao antigo
(atual Estado da Guanabara). Tambem a declara<;aode Rio de Janeiro necessi~ade malar
esclarecimento, a rim de verificar se se refere
ao Estado do Rio de Janeiro ou a Cidade do
Rio de Janeiro (Estado da Guanabara).

Quesito 10

-

Nasceu Neste Municipio?

A indaga~io nio sera feita aos nao moradores
presentes. Para estas pessoasassinale 0 retangulo Sim.

Para os moradorespresentesou ausentes,considere tambemcomo Nascidosno municipio as
pessoasque atenderemas seguintescondi~oes:
a) residirem na mesma area territorial em
que nasceram, embora nessa area tenha
sido criada nova Unidade da Federac;ao,.
novo municipio ou tenha mudado tip nome;
b) tiverem nascido em maternidade, casas de
parente, etc., localizadas tora do municipio
da residencia materna, mas que voltaram e
ainda residam no mesmo municipio;
c) tiverem emigrado e, posteriormente, voltaram a residir no municipio de na~cimento.

Quesito 11

- Ha Quanto

Tempo Mora Nesta Unidade
da Federa~io'!

(Samente para os que responderamNio no
quesito 10)
Registre 0 tempo de residencia na Unidade
da Federa~ao, conforme as classes estabelecidas.
No caso do informante ser natural de outro
municipio da propria Unidade da Federa~ao.
registre a sua idade, como tempo de permanencia.
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Queslto 12 - Hi Quanto Tempo Mora Neste
Municipio?

(Somente para os que responderamNio no
quesito10)
Regtstre. em aDOScompletos. 0 tempo de moradia do informante no municipio, contado a
partir da ultima data em que fixou residencia.

Quesito 13 - Em que Unidade da Federa~io ou Pais
Estranreiro Residia Antes de Mudar-se Para t.ste
Municipio?

(Somente para 08 que responderam Nio no
quesito 10)
Registre a Unldade da Federa~ao ou Pais de
procedencia.
Quando se tratar de uma Unidade da Federa~io, registre 0 cOdigo correspondente, relacionado no Quesito 9 - Naturalidade. No CaBO
de
pessoasprocedentes do exterior. registre 0 no.
me do Pais.
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- Situa\,ao da Residencia
Onde Morava

no Municipio
Anteriormente
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(S6mente para os que responderamNio no
quesito 10)
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Quesito

;~.

;j;c.
.'~
.~~
I,. ..

Registre Cidade ou Vila sempre que a reslden.
cia anterior estiver localizada em zona urbana ou suburbana e Povoado ou Zona rural
quando estiver situada fora dog limites das
Cidades (sedesmunicipais) e Vilas (sedes dis.
tritais) .

~.!~
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Quesito 15

- Sabe ler e Escrever?

(Somentepara as pessoasde 5 anos e mais)
Registrecomo Sim as pessoascapazesde ler e
escreverpelo menDSum bilhete simples no
idioma que conhecer.
Registrecomo Nao:
a) as pessoasque nao tenham aprendido a
ler e escrever;
b) as pessoas capazes de escrever somente 0
proprio nome;

c) as ~soas que aprenderam a ler e escrevel e que, par qualquer motivo, esqup.ceram.

Quesito 16

- Freqiienta

Escola"

(SOmentepara as pessoasde 5 anO8e mail)

Deveraoser consideradascomo frequentando
escolaas pessoasque, emborana data do Censo estejam de fcriss 9u impedidas tempora.
riamente, freqtientem:
a) escolas regulares - cujos cursos sejam
regulamentados por lei e obede~am seria<;aonos respectivos curriculos (l.a serie ou
ano, 2.a serie ou ano, etc.), inclusive cursos
eclesiasticos regulares;
b) cursos de alfabetiza~ao de adultos, admissao, vestibular, artigo 99 ou primario ministrado em domicilios.
Nao deverao ser consideradas como freqilen.
tando escola as pessoasque, na data do Censo,
estejam freqtientando:
a) cursos rapidos de especializa~ao profissional ou extensao cultural, como: costura,
dan~a, etc.;
b) cursos de Jardim de Infancia.
36
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Quesito

17

-

Se Freqiienta ou. Freqiientou Escola'
Indicar a Ultima Serle e 0 Grau da Mesma que Concluiu com Aprova~a.o

(Somentepara as pessoasde 5 anas e mais)
Quanto

a Serie

Registre a Ultima serie do curso de grau mais
elevado conclufdo com aprov~8.0.
Ex.: para os que estio freqiientando 0 2.° ana
primario, sera assinalado 0 retAngulo 1.a. serie; para os que interromperam os estudos no
3.° ana ginasial, sera assinalado 0 retangulo
2 a ,.
. sene.

Nos casasque se seguemassinale:
a) 0 retangulo I (um) para os que estiverem
freqtientando a l.a serie elementar;
b) 0 curso freqiientado e nao a Ultima serle
conclufda para as pessoasque estejam frequentando os cursos de admissao, vestibular, artigo 99 e de alfabetiza<;aode adultos;
c) admissao para as pessoasque estiverem ire-.
qllentando a 6.a serle do curso primario;
d) 0 retAngulo 0

- Nenhum para os que nao

estiveremfreqtientando ou nunca tenham
freqtientado escola;

~ffl;~Zflix

e) 2.a serle para as pessoasque estiverem freqiientando, simultAneamente, a 3.a serle
do curso media 2.0 cicIo e 0 curso vestibu.
lar.
Quanto ao Grau

Registre :
Elementar - para as pessoasque tenham concluido Ulna serie do curso Primario ou a &te
equivalente. como os cursos profissionais de
nivel elementar e para as pessoasque cursam
l.a serie elementar, cursos de alfabetia<;ao de
adultos e admissio;
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Media 1.° Cicio
para as pesoasque tenham
concluido Ulna serie do curso Ginasial ou qualquer outro curso de Divel equivalente e para
as pessoasque cursam 0 artigo 99 para exame
de curso ginasial;
Media 2.° Ciclo - para as pessoasque tenham
concluido Ulna serle do curso Classico, CJ..;l1
tifico ou outro curso de nivel equivalente e
para as pessoas que cursam 0 artigo 99 para
exame de curso colegial e curso vestibular;
Superior

-

para as pessoasque tenham con-

clufdo uma serle de curso Superior como: Direito, Medictna, Odontologia, Farmacia, Engenharia, Economia, Arquitetura, Agronomia,
Escola Militar, Sacerdotal, Fil~ofia, etc.;

Nenhum- para as pessoasque responderam
Nenhuma no quesito anterior.

Quesito 18

- Especie do Curso Concluido com
Aprova~io

(Somentepara as pessoasde 10 anos e mats)
Registre:
a) 99 no retAngulo destinado aos c6digos,
quando 0 informante nao tiver concluido
nenhum curso;
b) 0 curso de major gradua~ao, efetivamente
concluido pelo informante. Ex.: Primario,
Ginasial, Classico, Cientifico, Normal, Direito, Medicina, Engenharia, Escola Militar, Pre-sacerdotal, Sacerdotal, Curso de
Sargento, etc.

Os cursos rapidos de especializa~aoprofisslonal ou extensao cultural nao devem ser registrados.
38
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Quesito

19

- 1.&Parte - Se Vive em Companhiade
Conjure. Indique a Natureza da Uniio

(Somentepara as pessoasde 10 anos e mais)
Registre, conforme 0 caso:

Casamento civil e religioso - para as pessoas
que forem casadas no civil e no religioso; inclusive para as que, embora s6 tenham comparecido a cerimonia religiosa, de acordo com
a legisla<;aovigente, regularizaram 0 ato civil;
S6 casamento civil - para os que forem CJ1Sadog somente no civil;

para os que torem
casadossomentenn religioso em qualquer sel.
ta ou religiao;
S6 casamento religioso

-'--

Dutra - para (Ai que vivam conjugalmente,
gem terem realizado, entre si, casamento civil
ou religioso.
Quesito 19

- 2.&Parte - Se nio vive em companhia
de conjuge, indique se e:

Registre, conforme 0 caso
Solteiro - para os que nao tenham contraido
matrimonio civil nem religioso e nao vivam
em companhia de conjuge;
Separado - para os casados (civil, civil e religioso ou somente religioso) que se tenham
separado gem desquite ou div6rcio homologado
e nao vivam em companhia de Dutro conjuge;

')~"

Desquitado- para os que tenham este estado civil homologadoe nao vivam em companhiade outro conjuge;
:.-

';""
:~~:'.
;',,:

.,

.

Divorciado - para os que, havendocasadosegundo leis estrangeiras, tenham obtido divorcio e nao vivam em companhia de outro con-

.'

.,

juge;
39

Viuvo -

para aquelescujos conjuges hajam
falecido e aDs quais estivessemligados par
casamento (civil, civil e religioso ou sOmente
religioso) ou par uniao consensual,e nao vivam em companhia de outro conjuge.

Quesito 20

- Rendimento

Medio Mensa)

(Samentepara as pessoasde 10 anas e mail,
quer estejam ou nao exercendouma ocupaflao)
Registre :
a) 9999 para as pessoas que nao tern rendirnentos;
b) 0 rendimento do Ultimo mes, para os que
auferem rendimentos fixos (salarios, ordenados, vencimentos contratuais, soldos de
militares, pensOes,etc.);
c) a renda media dog Ultimos doze meses,para os que percebem importancias variaveis
(honorarios de profissionais liberals, comissOes de vendas ou corretagens, pagamento pela presta~ao de servi~os, etc.);
d) 0 rendimento fixo do ultimo mes acrescido da renda media dos Ultimos doze meses
da parte variavel, quando 0 rendimento total for composto de parte fixa e de parte
variavel;
e) a media das importancias mensalmente recebidas provenientes de donativos regularmente recebidos, alugueis, retiradas de
empresarios de neg6cios, etc.

Nao serio computadoscomo renda:
a) recebimento decorrente da venda de propriedades (im6veis, semoventesou m6veis),
computando-se entretanto a diferen~a entre 0 pre~o da aquisi~ao e 0 de venda (lucro operacional) no caso de pessoasque viyam de tais neg6cios (vendedores de im6veis, automoveis, objetos usados, etc.);
40
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b) emprestimos obtidos de institui~Oes bancarias ou previdenciarias ou de particula~
res;

c) heran~ recebidas (exclusive as quantias
, auferidas pelo usufruto de bens);
d) .recebimentosdecorrentes de resgate de
apOlice(de vida, de acidente,etc.) e de capitaliz~io, computando-seentretanto as
quantias periOdicamenterecebidas.par se.
guros de renda vital1c1a;
e) ganhos de loteria e outr~ jogos (salyo no
CaBOde jogador profissional).

Quesito 21

- Municipio

Onde Trabalha ou Estuda

(Sdmente para as pessoasde 10 anos e mais)

Registre:
a) 1 (urn) para as pessoasquE;n~o trabalham
nem estudam;
b) 2 (dois) para as pessoasque trabalham ou
estudam no Municipio de z-esidencia;
c) 0 nome do Municipio para I>Sque trabalham ou estudam fora do Municipio de residencia;
d) 0 nome do Municipio onde trabalham, para
os que estudam e trabalham fora do Municipio de resid~ncia.

Quesito
22 - Se nio
Trabalha,
Nem Procura
Trabalbo, Qual a Ocupa~io
ou Situa~io
que tern e Con-

sidera Principal?

(SOmentepara as pessoasde 10 anos e mais)
Registre:

a) uma das seguintes situa~Oespara os que
nao exercemnenhuma ocupac;aoe nao estao procurando trabalho:
41

Afazeres domesticos- pessoaque executa ser-

vi~osdomesticosno proprio lar, sem rernunera~ao;
Estudante - pessoa que est&.freqiientando ~scola;
Aposentado - pessoaque tem rendimento proveniE:ntede aposentadoria em trabalho que
exerceu anteriormE:nte (aposentado, reformado, jubilado, etc.) ou pensio de Caixas ou Institutos de Assist~ncia Social deixada par morte
de pessoade quem era dependente;
Vive de renda - pessoaque tem rendimentos
provenientes de emprego de capital proprio;

DOent;aau invalidez - pessoaque nao trabalhou durante 0 ano anterior a data do Censo
em virtude de doen~aou invalidez permanente, gemser aposentadaou viver de renda. Sera
incluida nesteCaBoa pessoade 70 anos e mais
que nao exer~auma ocupa~ao;
Detento - presidiario em cumprimento de pen~, mesmo que exer~a uma ocupa~ao no presidio;

s~

ocup~ao - pessoa que nio exerce UIna

ocupa~ao,embora tenha capacidade para exerce-la. Sera incluida neste caso a pessoa que,
em condi~Oesde trabalhar, vive de donativos,
ajudas, etc.;

b) Trabalha ou procura trabalho - pessoaque
exerceocupa<;ao
ec0n6mica,isto e, que visa
remunera~io em dinheiro ou especie(par.
te dos produtos obtidos em explora~Oes
agropecuarias,extrativas ou industriais) e
a que procura trabalho, ainda que, nunca
tenha trabalhado.
Considere tambem como ocupa~ao econOmica 0 trabalho exercido par membros da
familia dog proprietarios ou s6cios de uma
firma, ainda que gem recebimento de remunera~ao, e os servi~os exercidos par religiosos (padres, pastores, frades, freiras. etc.).
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Queslto 23 - Ocupa~ao, Profissao, Carro, Fun~ao,
Etc., que Exerceu Durante mais Tempo

(Somentepara as pessoasde 10 anos e mais
que trabalharam nos doze mesesanteriores a
data do Censo - 1.19/1969a 31/8/1970 - au estoo procurando trabalho pela 1.a vez)
Registre
a) a ocupat;ao habitual, ou seja, aquela em
que 0 inform ante se ocupou durante a
maior parte do ano, ainda qu~.na data do
Censo esteja desempregad~,em g6zo de Ii.
cen~a ou ferias, presQ aguardando juIgamento, ou ainda, executando um trabalho
temporario como e comum entre os trababalhadores agricolas que em determinadas
epocas trabalham em usinas de a~ucar,
maquinas de beneficiamento, etc.
A ocupaflao habitual nao deve ser confundida
com a especializa~ao profissional; assim, urn
gerente de banco ou professor de ginasio que
seja . medicoou advogadodeclarara sua ocupa-

qaohabitual, e nao a profissaopara a qual esta habilitado (medicoou advogado).
Nao devem ser aceitas as resp9stas vagas como: Agricultor, Auxiliar, Comerciario, Professor, Bancario, Funcionario publico, Industriario, .Operario, Trabalhador, Domestica,
Profissao Liberal, Militar para identificar as
ocupaf;Oes.0 registro certo sera: Capataz, Trabalhador de enxada, Retireiro, A uxiliar de escrit6rio, Estatistico-auxiliar, Balconista, Caixeiro, Caixeiro-viajante, Professor primdrio,
Professor secUndario, Professor superior, Continuo, Oficial Administrativo, Amanuense,
Contador, Quimico, Economista, Engen.heiro,
Cardador, Soldador, Caldeireiro, Contramestre,
Carpinteiro, Servente de pedreiro, Cozinheiro,
Ama-seca, Medico, Advogado, Sacerdote, Ca-

pitao, etc.;
b) a ocupaflcioexercidana data do Censo,
quando a nova ocupa~io, diferente da ha,bitUal, tiver sido adotada com animo definitivo;
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c) Primeira vez quando a pessoaestiver procurando trabalho pela l.a vez.
Sempre que 0 inform ante exercer, simultAnea~ente, duas ou mats ocupaf;oes econOmicas,
devera ser registrada aquela em que se ocupa
a maior parte do tempo.

Quesito 24 - Classe de Atividade em que Exerceu a
Ocupa~io Declarada no Quesito 23

(Somentepara as pessoasde 10 anos e mau,
que trabalharam nos doze mesesanteriores ci
data do Censoau estao procurando trabalho
pela 1.a vez)
A ~vestiga~io e do setor de atividade em que
e exercida a ocupa~io. A classe de atividade
na maioria dog casos nio esta ligada diretamente a ocupa~io. Assim, um motorista tanto pode exercer sua ocupa~io no Transporte
rodovidrio (motorista de taxi ou de empresa de
transporte) , como pode exercer na IndUstria
textil (motorista de uma fabrica de tecidos) ,
no Ensino particular (motorista de um colegio particular), na pecudria (motorista de
uma fazenda de gado), na Assistencia hospitalar particular (motorista de um hospital
particular), no Comercio de alimentos (motorista de urn supermercado) , nag Diversoes
(motorista de urn circo) , etc.

Nio devemser aceitas as respostasvagas como: Agricultura, Comercio,Industria, Servi~o
publico, etc. Certo sera: Cultura de cana,
Comerciode jerragem, IndUstria de cal~ados,
Limpeza publica, etc.

.

Para os que nunca trabalharam e procuram
trabalho
.

vez.
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pela

l.a vez, sera registrado

Primeira

Para orienta~ao apresenta-se Ulna Itsta daB
classesde atividade mats comuns, onde sac
exercidas inUmeras ocupa~OeS:.

Agricultura e Pecuaria
Cultura de aTTO2
Cultura de cacau
CUltura de cafe
Cultura de cana
Cultura de milho
Horticutura
Fruticultura
FlOTicultura
Silvicultura
Avicultura
C~ao de gada bovino
C~ao de porcos

C~ao

de ovelhas.

SeTicicultura, etc.

Produ~io Extrativa
Extra<;ao de madeira (nao cultivada)
Extra<;aode tibras
Extra~ao de borracha

.

Extra<;ao'de resinas
Extra~ao de petr6leo
pesca

A

Ca~a
Minera~ao
Garimpagem
Extra<;aode pedra

~

~

l

Extra<;ao de barro
Extra~ao de cal
Extr~ao de areia
Extra~ao de sal
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IndUstria

Indmtria siderUrgica
Indmtria metalurgica
Indmtria mecanica
Indmtria de cimento
Indmtria de ceramica
Indmtria de vidro
Rejina(}ao de petroleo
Produ~ao de oleos vegetais (nao alimentfcios)
Indmtria
rial)
Indmtria
Indmtria
IndUstria
IndUstria
Indmtria
Indmtria
Indmtria
IndUstria
i

de brinquedos (de qualquer matede mOveis (de qualquer material)
jarmaceutica
de perjumaria
de j6sjoros
de explosivos
de tintas e verni~es
do vestudrio
de cal~ados

Industria de COUTO
(exceto calgado e vestuario)
IndUstria textil
IndUstria da borracha (exceto artigos dO"vestudrio e brinquedos)

Industria alimentar (inclmi.ve oleos alimentfcios)
Industria de bebidas
IndUstria de fumo
IndUstria grcifica
IndUst1ia do papel
Constru~ao civil
Produ~ao e distribui~ao de gas
IndUst1ia da eletricidade (produ~ao e distribu~ao de energia eletrica)
IndUstria da madeira
IndUst1ia de produtos de matenas plasticiJs
Industria de automOveis
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Comercio de M.ercadorias
Comercio de mantimentos (exceto bar, cafe
e restaurante)
Comercio de tecidos
Comercio de roupas
Comercio de calf}ados
Comercio de armarinho
Comercio de medicamentos
Comercio de moveis
Comercio de jerragens
Comercio de veiculos
Comercio de maquinas
Comercio de combustiveis (gasolina, carvao,
lenha, etc.)
Comercio de material de construf}ao
Comercio de papel
Comercio de artigos de escrit6rio
Comercio ambulante

Comercio de Imoveis e de Valores Mobilia.rios

Bancos
Casas Bancdrias
Caixas Economicas
Seguros
Capitalizac;ao
Corretagem de im6veis
Corretagem de titulos
Corretagem de cambia
Casas lotericas
Financeiras

Prestac;aode Servic;os
Higiene pessoal (barbearias, cabeleireiros, etc.)
ServillO de alimentallao (bares. cafes. restaurantes e similares)

e

c::O

~
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Servic;ode hospedagem(hoteis, pensOes,etc.)
Servic;odomestico(empregadosdomesticos)
Servic;odo vestudrio (alfaiatarias, oficinas de
consertode sapatos,lavanderias,tinturarias,
etc.)
Diversoes (teatros, cinemas, clubes desportivas e recreativos, radiodifusao, televiscio,
etc.)

fransporte rodovidrio (empresa de 6nibus,
tdxi8:, caminhoes de /rete)
Transporte ferro-carril (oondes)
Transporte ferrovidrio
Transporie aereo (comercial)
Marinha mercante
Servic;osportudrios
CON'eiose TeUgrafos
Telefonia
Armazenagem

Servi~os
blica

Publicos,

Sociais

e de Utilidade

Pu-

Previdencia Social (Inclusive seus hospitais)
Assi8tencia social
Justi(}a
Ensino particular
Ensino publico
Assi8tencia medica publica (hOspitais, ambulatorios, etc. da administra(}Qo publica)
Assistencia medica particular (hospitais, ambulatorios, etc. de particulares)
Culto
Legislativo
Bombeiros
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Policia civil
Policia militar
Exercito
M arinha de Guerra
Aerondutica
Abastecimento de dgua
Limpeza pUblica
Serv~o de esgoto
Sempre que houver dificuldade em caracterizar a classe de atividade do informante, 0 Recenseador devera registrar 0 ramo de neg6cio.
Ex: Fazenda de cafe, Chacara de flores, Sitio
de cana, Mina de ouro, S~ringal, Barco de pesca, Fabrica de automoyeis, Fabrica de biscoito, Tipografia, Reda~ao de ,jornal, Divisao do
Impasto de Renda, Correios, Navio mercante,
Hospital publICO, Hospital particular, Hotel,
Supermercado, Loja de tecidos, Pasta de gasolina" Bar, Mercearia, etc.
S~mpre que a ocupa~io do informante for
exercida em mais de uma atividade, registre
aquela relativa a sua principal ocupa~io.

Quesito 25

- Posi~ao na Ocupa~ao Declarada no
Quesito 23

(SOmentepara as pes8oasde 10 anos e mau,
que trabalharam nos doze mesesanteriores d
data do Censoou estao procurando trabalho
pela 1.a vez)
Registre:
Empregado publico - para as pessoasque recebem remuner~io de 6rgao da administra~
~ao publica - federal, estadual, municipal e
autarquica (inclusive os empregados publicos
regidos pela CLT) ;
Empregado particular - para as pessoasque
recebem remunera~io em dinheiro ou em es~
pecie (parte da produ<;8O) pelo trabalho que
prestam a individuo, firma ou institui($io;
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Conta propria - para as pessoasque exereem
a atividade individualmente ou com ajudu de
pessoasda familia (desde que estas nio sejam
remuneradas em dinheiro);

Parceiroau meeiro- para as pessoasque exploram um ramo de atividade econOmica(cultura, cri~io, pesca,etc.) com certa autonomia, pagando pela explor~ao uma parte da
produ~ao.Bao consideradosneste casoos parceiros e meeiros que trabalham individualmente ou com ajuda de pessoasda familia
(desde que estasnao sejam remuneradasem
dinheiro); aquelesque tem empregadOsdeveria ser assinaladoscomo Empregadores;
Empregador- para as pessoas
queexploram,
com seus proprios recursos,urn ramo de ati-'
vidade economlca,ocupandourn ou mats empregados.Nio serio incluidas neste grupo as
pessoasque sO tenham empregadosdomesticas;

-

Nao remunerado
para as ~as
que ajudam 0 trabalho do chefe ou de outras pessoas
da familia, sem remunera~ao em dinheiro, e
para as que fazem parte de uma instituic;io religiosa, escolar, beneficente, de caridade, etc.,
e nao recebem remunera~ao direta, inclusive
para as pessoasque nos dois quesitos anteriores foi registrado Primeira vez.

Quesito 26 -

Na Ultima Semana (25 a 31/8/1970),
Estava Exercendo:

(Samentepara as pessoaSde 10 anos e mail,
que trabalharam nos doze mesesanteriores ci
data do Censoou estdo procurando trabalho
pela 1.a vez)
Registre:

S6 ocu~ao habitual - para as pessoas
que,
na semanaanterior a data do Censo,exerceram somente a ocupa~io registrada no que~
sito 23;
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Ocupa(]ciohabitual e Dutra ocup~cio - para
as pessoasque, na semana anterior a data do
Censo, exerceram, alem da ocupa~ao registra~
da no quesito 23, Dutra ocupa~ao;
Outra ocupac;ao- para as pessoasque, na se~

mana anterior adata do Censo,exerceramso..

mente uma ocupa~io diferente da registrada
no quesito 23;
Desempregado- para as pessoasque exerce.
ram uma ocu~io economica nos doze meses
anteriores a data do Censoe na ultima semana
estavam desempregadas;

Procurando trabalho pela l.a vez - para as
pessoasque nunca trabalharam e estavam
procurandotrabalho na data do Censo.

Quesito 27 - 1.a Parte - Se a Declara~io do Quesito
23 For uma Ocupa~io Agropecuaria
ou de Extra~io
Vegetal, Indicar 0 Numero de Meses que Trabalhou
nos Doze Meses Anteriores
Data do Censo

a

SOmente havera registro nesta parte .~ a de.
clara~ao do quesito 23 for uma ~ ocupa~ao agropecuaria ou de extra~ao vegetal.
Exemplos: .
Trabalhador de enxada na agricultura; Tra.
balhador na pecudria; Madeireiro; Lenhador;
Carvoeiro jabricante; Seringueiro; Ervatetro;
Apanhador, Descascador e Quebrador de produtos vegetais; etc. Nestes casos registre 0 numero .de meses que 0 informante trabalhou
nos doze meses anteriores a data do Censo.

Quesito 27

- 2.&Parte - Se a Declara~iodo Quesito

23 Nao For uma Ocupa~io Agropecuaria
ou de Extra~io Vegetal, Indicar 0 Numero de Horas Traba-

lhadas na Ultima Semana

Somentehavera registro nesta parte
a) se a declar~ao no quesito 23 nao for uma
ocupa~ao agropecuaria ou de extra~ao vevegetal;
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b) para as pessoasque.procuram trabalho pela primeira vez.
No primeiro caso registre 0 numero medio de
horas trabalhadas por semana.
No segundo caso assinale 0 retAngulo 9 -Pro..
curando trabalho.

Quesito 28

- Hi

Quanto Tempo Proucara Trabalho?

Registre:
a) ha quantos mesesprocura trabalho, para
os que estavam desempregadosna semana
anterior a data do Censo (ou procuram
trabalho pela primeira vez);
b) 0 retangulo 3. para os que na Ultima semana estavam trabalhando.

Quesito 29 - Quantos Filhos Nascidos Vivos Teve, ate
a Data do Censo?

(Somentepara as mulheresde 15 anose mais)
Registre:
a) Nao teve, quando for 0 caso;
b) todos os filhos tidos nascidos vivos, legitimos ou ilegitimos, inclusive do conjuge anterior. No caso do nlimero de tilhos ser inferior a 10, complete com um zero a esquerda. Ex.: 02, 05, 09, etc.

Quesito 30

- Quantos

Filhos Nascidos Mortos Teve,

ate a Data do Censo?

Somentepara as mulheresde 15 anose mais)
Registre:
a) Hao teve, quando for 0 caso;
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b) todos os filhos tidos nascidos mortos, legitimos e ilegitimos, inclusive de conjuge anterior.
Nao sera considerado 0 feta de menos de 7
mesesnascido morro.

Quesito 31 - Dos Filhos Vivos que Teve, Quantos Nasceram nos Doze Meses Anteriores a Data do Censo
(1/9/1969 a 31/8/1970)?

(Samentepara as mulheresde 15 anose mais)
Registre
a) Nenhum, quando fOr 0 caso;
b) 0 numero de fllhos tidos nascidos vivos no
periodo compreendido entre 1/9/1969 e
31/8/1970.

Quesito 32

De Todos os Filhos que Teve, Quantos
se Acham Vivos?

Registre
a) Nenhum, quando for 0 CaBo
b) todos os filhos vivos inclusive os ilegitimos,
mesmo os que na data do Censo nao estejam residindo no domicilio. No caso do numero de tUhos ser inferior a 10, complete
com urn zero a esquerda.

CARACTERtSTICASDOS DOMICtLIOS

Quesito 1

- Familia

Registre,segundoos tipos
unica - nos domicilios particulares ocupados
por uma s6 familia e nos Boletin~ das familias residentesem domicilios coletivos;
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Individual - nos Boletinsreferentes.aspessoasavulsasrecenseadasem domicilios coletioos (neste caso os demais quesitosnao serio
preenchidos);
Conviventeprincipal - nos Boletinsreferentes as familias cujos Chejes BaOos donas,10catarios ou responsaveispelos domicilios particulares onde vive mais de uma familia;

Conviventeparente- nos Boletins referentes
as famllias secundarias,quando entre estase
as principais existirem lac;os de parentesco
(nestecaso os demais quesitosnio serio preenchidos);
c,'onviventenao parente - nos Boletins rete..
rentes as familias secundarias,quando entre
estas e as principais nao existirem la~os de
parentesco(nestecasoo~ iemais quesitosnao
serao preenchidos).

Quesito 2

- Especie

(Somentepara os Boletins onde foram registradas FamUias Onicasou Principais)

a) Particular;
b) Coletivo (neste caso os demais quesitos nio
se:rio preenchidos).

Queslto 3

- Tlpo

(Somentepara os domicilios particulares)
Registre
Duravel - para os domicilioo localizados em
predios em cujas constru~oes predominem:
~rede8 de tijolos, pedra, adobe ou madeira
preparada; cobertura de telha, amianto, madeira, zinco ou laje de concreto; piso de ma-

deira, cimento, ladrilho ou mosaico;
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.

Rtisttco - para os localizadosem predios em
cuJas constru~Oespredominem: paredes e cobertura de taipa, sape, madeira nao aparelhada, material de vasilhame usado e piso de terra
batida.
Quando os materials empregados nos tres
componentes da estrut~ura do predio (parede,
cobertura e piso) nao estiverem classificados
em urn mesmo grupo (Duravel ou Rtistico)
devera ser assinalado 0 grupo que contiver dais
componentes. Ex.: Predio com paredes e cobertura de vasilhames usados e piso de madeira, sera classificado como RU&tico.
Quando Dum dos componentes do predl0 for
usado mais de urn material, sera conslderado
0 empregado em maior quantidade;
Improvisado - para os domicllios localizado~
em predios nao residenciais (lojas, fabricas,
etc.), desde que nao tenham dependencia des.
tinada exclusivamente a moradia.

Tambemserio regtstradoscomo lmprovisados
os seguintes locais que estejam servindo de
moradia em carater transitOrio:
a) premos em constru~io. servindo de mora
dia a pessoal da obra;
b) embarca~Oes carr~as
de ferro, etc.

vagOe. de estrada

c) tendas, barracas, grutas, pontes, patios de
estac;aode estrada de ferro, marquises de
edificios, etc., que estejam servindo de
abrigo na data do Censo.

Para os domicilios registra.doscomo Improvisados,os demais quesitosnao serao preenchidos.

Quesito 4

Condi~i.o de Ocupa~ao

Registre
PrOprio - Jci pago

--

quando a familia resi-

dir .em domicilio de sua propriedade, totalmente pago;
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Proprio - Em aquis~ao - quando a familia
residir em domicilio de sua propriedade, mas
ainda nao tiver pago 0 valor total da aquisi~ao.

Consideram-setambem como domicilios Pr6prios (ja pagos ou em aquisiqao) os predios
pr6prios construidosem terrenos pertencentes
a terceiros;
quando a familia estiver pagando

Alugado
aluguel;
Cedido

-

quando a familia estiver residindo

em domicilio que nao seja proprio ou alugado;
Dutra - no caso dog domicilios de trabalhadores agricolas residente~ nag fazendas onde
exercem sua ocup~ao, mesmo que tenham
sido construidos pelos moradores.

Quesito 5

- Aluguel

Mensal

-

ADMINISTRACAO

Registre conforme 0 caso:

Valar do aluguel mensal
alugados;

para os domicilios

Nao paga aluguel

a) para os domicilios localiz~dos em predios
prOprios, cedidos ou de outra condi~cio;
b) quando 0 locatario pagar urn s6 aluguel
pelo dornicilio e pela parte nao residencial
(oficina, casa cornercial, etc.);
c) quando a familia residir em estabelecimento agropecuario arrendado.

Quesito 6

- Tempo

de Residencia

Registre 0 tempo de moradia do informante
no domicilio, de acordo com as classes estabelecidas.
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DE

,

IMOVEIS

Quesito 7

- Abastecimento

0' Alua

Registre, :onfonne 0 caso
Rede Geral

Com canal~ao interna - quando bouver cana~ao d'agua dentro do domicl
lio ligada a Ulna r~de geral;
Com canaliza~doexterna - quando 0 domicillo possuir canallz~io d'agua ligada
a uma rede geral, sem possuir distribui~io
interna;

Po~oau Nascente
Com canal~cio interna - quando houvel canaliz~ao d'agua dentro do domicilio ligada a p~o ou nascente;
Sern canaliza<;ao
interna - quando 0 domicilio possuir ~o ou nascente,sem canaliza~aod'agua para seu interior;
Dutra forma - quando f6r abastecido por
fonte publica, ~o ou bica localizadosfora do
domicllio.

Quesito 8

Instala~ao Sanitaria

Registre :onforme 0 :aso
Rede geral - quando 0 aparelho sanitaria es
tiver ligado a uma rede coletora geral;

Fossaseptica - quando 0 aparelho sanitaria
estiver ligado a bse tlpo de fossa, mesmo que
a fossa seja comum a rnais de urn domicilio;

Fossarudimentar - quando nio houver apa
relho sanitaria e 0 domicilio for servido PO]
fossa rUstica (fossa negra, po~o, buraco, etc.)

-

Outro escoadouro
quando a instala~ao sanitaria (havendo ou nio aparelho) estiver 11gada a urn escoadouro qUalquer, que nao rede
de esgoto ou fossa, tats como: rio, lago, etc.;
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Ndo tern - quando 0 domicilio nao possuir
instala~ao sanitaria, de qualquer especie, ou
quando os seus ocupantes utilizarem instala~ao comum a mais de urn dolnicilio.

Quesito 9

- Ilumina~ao

Eletrica

Registre, conforme 0 caso:

a) Tern -

independente de estar ligada ou
nao a uma rede geral;

b) Ndo tern - quando nao houver instal~ao
eletrica no domicilio.

Quesito 10

- Fogio

Registre, ronforme 0 caso:
a) 0 tipo de combustivel ou energia predominantemente usada.
Considere lenha todos os produtos de origem vegetal (serragem" palha de vegetais,
casca de coco, etc.) com exce~aode carvao;
b) Nao tem - .quando os domicilios nao os
possuirem ou torero servidos por fogoes
portateis, denominados fogareiros.

Quesito 11

- Radio

;"

Registre, conforme 0 caso:
:~~;
,

a) Tem;

b) Nao tern.
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~!I~

-

Quesito 1% Geladelr.

Reglstre, conforme 0 caso:

a) Tem;
b) Nao tem.

Quesito 13

- Televisio

Registre, conforme 0 caso:

a) Tem;
b) Nao tern.

Queslto 14

- Automovel

Registre, conforme 0 caso

a) Tem;
b) Ndo tem.
Nio serio considerados os autom6veis de usa
profissional.

QUMltO 15

- Comodos

Total de c6modos:
Registre 0 total de compartimentos separados
par paredes, com exclusao dos corredores, alpendres e varandas, e inclusQo d~ comodos situados em dependencias extemas do predio,
desde que constituam parte integrante do domicilio. Nac serio computados os comodos
ocupados para fins nao domicili8.ri~ (oficinas,
consult6rios medicos, gabinetes dentarios, labora.t6rios, garagens, patois, depOsitos, etc.)
embora ligados diretamente ao domicilio.
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COmodosservindo de dormit6rio:

Reglstre 0 nUmerode q1:lartose de outras depend~nciasque estiverem,em carater permanente, servindode dormitOrio,ainda que sOtenham essaaplica~io par falta de acomOda~Oes
adequadasaquelefim. Os quartos que nio siryam de dormit6rios (escrit6rios,swa de costura, etc.) nio deverio ser considerados.Serio
incluidos tambem os quartos situados em depend~nciasexternasdo predio, desdeque n~les
du"rmampessoas(inclusive empregad~) que
fa~am parte do domic1llo.

~:
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