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De 1872 a 2010: o que mudou?
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Sugestão de leitura
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O conjunto dos dados coletados e trabalhados estatisticamente permitirá o 

conhecimento da realidade brasileira nos seguintes aspectos:

• tamanho e composição da população;

• situação habitacional;

• características gerais da população;

• movimentos migratórios;

• nível de instrução;

• nupcialidade;

• fecundidade;

• força de trabalho;

• padrões de rendimentos individual e domiciliar, e

• mortalidade
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Os resultados respondem a questões fundamentais, como:

• Qual é o total da população  por sexo e faixa etária e como está distribuída no Território Nacional?

• Qual é a expectativa de vida da população?

• Qual é a estimativa de brasileiros que vivem fora do País?

• Qual é o número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil?

• Qual é o tipo de habitação em que vive a população?

• Qual é a proporção da população que tem acesso ao saneamento básico?

• Qual é o nível de instrução da população?

• Quais são as condições de trabalho e o rendimento da população?
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Qual foi a metodologia utilizada para a coleta de dados?

As informações serão obtidas por meio de entrevista

presencial feita pelo Recenseador sendo as respostas

registradas em um computador de mão ou pelo

preenchimento do questionário via Internet.

Para a coleta de dados, será usado um dos modelos

distintos de questionário:

Básico ou da Amostra, em todos os domicílios ocupados

do Território Nacional.
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&p

id=S1413-81232017002300831

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232017002300831
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&p

id=S1413-81232017002300831

Figura 1 Mapa da taxa de incidência de tuberculose após o alisamento 

bayesiano por setor censitário

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232017002300831
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Quem foi recenseado?

Foram recenseadas todas as pessoas que moravam no domicílio na data 

de referência - noite de 31 de julho para 1º de agosto de 2010. De acordo 

com esse critério:

•  as  pessoas  que  nasceram  depois  de  31  de  julho  de  2010 não  serão  

recenseadas,  ou  seja,  estão  excluídas  do  Censo Demográfico 2010; e

•  as pessoas que faleceram depois de 31 de julho de 2010 devem ser  

recenseadas,  pois  faziam  parte  do  domicílio  na  data  de referência e, 

portanto, estão incluídas no Censo Demográfico 2010.
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Data de referência da pesquisa

A noite de 31 de julho para 1º de agosto de 2010

Âmbito da pesquisa

As pessoas residentes em domicílios no Território Nacional, na data de referência.

Constituída pelos 

moradores do domicílio na 

data de referência.

É a pessoa que tem o domicílio como local habitual de

residência e nele se encontrava na data de referência, ou

que, embora ausente na data de referência, tem o

domicílio como residência habitual, desde que essa

ausência não seja superior a 12 meses em relação

àquela data

Data de realização da pesquisa

1º de agosto a 30 de setembro de 2010

190.755.799 habitantes
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Domicílio particular (É a

moradia onde o relacionamento

entre seus ocupantes é ditado

por laços de parentesco, de

dependência doméstica ou por

normas de convivência).

Domicílio particular permanente

(É o domicílio que foi construído a fim de servir exclusivamente para habitação)

Domicílio particular permanente ocupado

Domicílio particular permanente fechado

(É o domicílio que estava ocupado na data de referência, porém seus moradores 

estiveram  temporariamente ausentes durante todo o período da coleta.)

Domicílio particular permanente de uso ocasional (república de estudantes)

Domicílio particular permanente vago

Domicílio particular improvisado ocupado

(É aquele localizado em uma edificação que não tenha dependências destinadas 

exclusivamente a moradia, assim como qualquer local inadequado para habitação 

e que, na data de referência, estava ocupado por moradores e onde tenha sido 

realizada a entrevista).

Domicílio coletivo

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

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

de subordinação administrativa.
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É o domicílio que foi construído 

a fim de servir exclusivamente 

para habitação

• Tenda ou barraca - abrigo feito de lona,

náilon ou materiais similares de

construção leve e facilmente removível;

• Dentro do estabelecimento - espaço não

destinado a moradia ou simplesmente uma

acomodação (cama ou colchão) dentro de

um estabelecimento; e

• Outro (vagão, trailer, gruta, cocheira,

prédio em construção, paiol, etc).

Qualquer dependência que não tenha

finalidade exclusiva de moradia, mas que

esteja servindo como tal.

•  asilos, orfanatos, conventos e similares;

•  hotéis, motéis, campings, pensões e similares;

•  alojamento de trabalhadores ou estudantes, 

repúblicas de estudantes  (instituição); 

•  penitenciária, presídio ou casa de detenção; e

•  outros  (quartéis,  postos  militares,  hospitais  

e  clínicas  – com 

internação), etc.
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Questionário da Amostra

É o instrumento de coleta utilizado para o registro das características do domicílio e dos seus moradores, na 

data de referência, em cada unidade  domiciliar ocupada que foi selecionada para a amostra. Para a aplicação 

do  Questionário da Amostra é utilizada a técnica de amostragem.

A amostra foi  formada por:

•  Domicílios Particulares e seus moradores; e

•  moradores  de  Domicílios  Coletivos,  individuais  ou  grupos  de 

pessoas com laços de parentesco.

Nos Domicílios Coletivos, a seleção da amostra será feita a partir dos registros  na Lista de Unidades com 

morador

Questionário Básico

É o instrumento de coleta utilizado para o registro das características do domicílio e dos seus moradores, na 

data de referência, a noite do dia 31 de julho para 1º de agosto de 2010, em cada domicílio ocupado que não foi  

selecionado para a amostra
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•  Características do Domicílio;

•  Emigração Internacional;

•  Responsabilidade pelo Domicílio;

•  Lista de Moradores em 31 de julho de 2010;

•  Características do Morador;

• Sexo;

• Idade;

• Orfandade Materna;

• Cor ou Raça;

• Etnia  e  Língua  Falada  (aplicável  

somente  para  a  população indígena);

• Religião;

• Registro de Nascimento;

• Deficiência;

• Migração (Migração Interna e 

Imigração Internacional);

• Educação;

• Deslocamento para estudo;

• Nupcialidade;

• Trabalho e Rendimento;

• Deslocamento para trabalho;

• Fecundidade; e

• Mortalidade

Conteúdo investigado no Questionário da Amostra
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Conteúdo investigado no Questionário Básico

• Características do Domicílio;

• Emigração Internacional;

• Responsabilidade pelo Domicílio;

• Lista de Moradores em 31  de julho de 2010;

• Características do Morador;

• Sexo;

• Idade;

• Cor ou Raça;

• Etnia  e  Língua  Falada  (aplicável  somente  

para  a  população indígena);

• Registro de Nascimento;

• Alfabetização;

• Rendimento Total do Morador; e

• Mortalidade.
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https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/instrumentos_de

_coleta/doc2601.pdf

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/instrumentos_de_coleta/doc2601.pdf


https://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/ques

tionarios/questionario_basico_cd2010.pdf
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https://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/ques

tionarios/questionario_amostra_cd2010.pdf

https://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/questionarios/questionario_amostra_cd2010.pdf


Acesso aos Microdados!!!
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?=&t=microdados
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Pasta Trabalho e Rendimento



Pasta PNAD Anual



Para acessar indicadores 
calculados e tabulados em 
planilhas escolha um ano











PNAD

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/

livros/liv98887.pdf

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98887.pdf


PNAD

ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesq

uisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anua

l/microdados/2015/Questionario_20170517.zip

ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/microdados/2015/Questionario_20170517.zip


Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua

(PNAD Contínua ou PNADC)



Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares



Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares



PNAD Contínua PNADs de 2001-2009

7.818 setores 

851 municípios

15.090 setores

3.464  municípios 

Amostra Mestra



PNAD Contínua

Periodicidade

Divulgação mensal
• Indicadores básicos de trabalho (nível de ocupação e taxa de desocupação)

Divulgação trimestral
• Trabalho(principais indicadores do tema)
• Rendimento

Divulgação anual
• Trabalho (indicadores complementares sobre o tema)
• Trabalho infantil
• Educação
• Migração

Outra periodicidade de divulgação
• Suplementos



PNAD Contínua

Tamanho da amostra

Aproximadamente 179.000 domicílios, por trimestre, em todo o
território nacional.

Desagregação geográfica dos resultados

Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões
Metropolitanas e municípios das capitais.



Rotação da Amostra

Um Domicílio é visitado 5 vezes com intervalo de 2 meses

entre uma visita e outra, ou seja, uma única vez no trimestre,

sendo 5 trimestres.

Após 5 entrevistas, o domicílio sera ́ substituído por outro

domicílio => Painel rotativo.



Rotação da Amostra



Temas investigados



Distribuição dos temas investigados

NB: Núcleo básico



Distribuição dos temas investigados

NB: Núcleo básico

TRA: Trabalho e rendimento ampliado



Distribuição dos temas investigados

NB: Núcleo básico

TRA: Trabalho e rendimento ampliado

TRR: Trabalho e rendimento reduzido



Distribuição dos temas investigados

NB: Núcleo básico

TRA: Trabalho e rendimento ampliado

TRR: Trabalho e rendimento reduzido

MIG: Migração

SUP1: Suplemento 1

SUP2: Suplemento 2



Divulgação dos resultados (inclusive microdados)

Trimestrais

Trabalho e 

rendimento

reduzido



Divulgação dos resultados (inclusive microdados)

Anuais

Trabalho e 

rendimento

ampliado



Divulgação dos resultados (inclusive microdados)

Como esse desenho, ao final de um ano de pesquisa é

possível obter 9 microdados representativos para as 

unidades territoriais amostradas (Brasil, UFs, RMs, 

Capitais):

4 microdados trimestrais

5 microdados anuais



https://ibge.gov.br => voltando à seção Estatíticas => 

Downloads

https://ibge.gov.br/


Na pasta Trabalho e Rendimento:



Tanto na Anual quanto Trimestral estão disponíveis

planilhas com indicadores das publicações, bem como, os

microdados



Pesquisa Nacional de Saúde

(PNS)



Pesquisa Amostral Domiciliar que coleta

essencialmente informações sobre:

- acesso e uso dos serviços disponíveis e à

continuidade dos cuidados

- condições de saúde da população

- vigilância de doenças crônicas não

transmissíveis e fatores de risco a elas

associados.

Inicialmente planejada para ser realizada

quinquenalmente, até o momento só foi

realizada em 2013, sendo julho deste ano o

mês de referência da pesquisa e a semana

de referência do dia 21 a 27 do mês.



Temas pesquisados:

1) Características da habitação – acesso as serviços de saneamento básico, infraestrutura domiciliar, 

existência de bens duráveis, etc.

2) Características demográficas gerais – sexo, idade, cor ou raça, etc.

3) Características de fecundidade feminina.

4) Características de educação – alfabetização, escolarização, nível de instrução, etc.

5) Deficiências – auditiva, visual, física, intelectual

6) Planos e Seguros de Saúde – cobertura, tipo, mensalidade, etc.

7) Utilização de Serviços de Saúde

• visitas domiciliares de Equipe de Saúde da Família e Agentes de Endemias

• intercorrências e acessos a serviços de saúde (motivos, hábitos e preferências por tipo 

atendimento e equipamentos)

• internações (motivos, tempo de internação, etc)

• medicamentos – uso e formas de acesso (plano de saúde, farmácia popular, dinheiro)

• atendimentos emergenciais (causa, forma de transporte, etc)

• práticas integrativas e complementares (tipo de tratamento, cobertura, etc)

8) Saúde dos indivíduos com 60 anos ou mais e cobertura de mamografia entre mulheres de 50 anos 

ou mais e rede de apoio familiar e social



Temas pesquisados:

9)   Características de trabalho e rendimento – atividade, ocupação, posição na ocupação, 

classificação da atividade, carga de trabalho, tempo de deslocamento, contribuição 

previdenciária, formas de remuneração, pensão e aposentadoria, seguro-desemprego, etc.

10) Saude das crianças menores de 2 anos – alimentação, vacinação, testes de triagem 

neonatal, suplemento vitamínico e sulfato ferroso, etc.

11) Percepção do estado de saúde e Estilo de Vida (hábitos de alimentação, atividade física, uso 

de bebidas alcoólicas e fumo, etc).

12) Acidentes (trânsito e trabalho) e Violências (agressão ou violência de pessoas 

desconhecidas).

13) Doenças crônicas (diagnóstico de doenças, uso dos serviços de saúde e tratamento).

14) Saúde da Mulher (exames preventivos, história reprodutiva e planejamento familiar) e 

atendimento pré-natal

15) Saúde bucal e assistência odontológica

16) Informações laboratoriais (peso, altura, circunferência da cintura pressão arterial sistólica e 

diastólica.



Manual de Entrevista

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/instrumentos_

de_coleta/doc2963.pdf

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/i

nstrumentos_de_coleta/doc2962.pdf

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/instrumentos_de_coleta/doc2963.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/instrumentos_de_coleta/doc2962.pdf






Obrigado!

marconi.sousa@cidadania.gov.br


