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Origem dos dados 

As informações disponíveis foram obtidas da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).  

Estão aqui apresentados os dados das pesquisas de 1992 a 1993, 1995 a 1999, 

2001 a 2009 e 2011 a 2014. A PNAD não foi realizada em 2000 e 2010 (anos 
censitários) e em 1994. 

Até 2003, inclusive, não eram coletadas informações para a área rural dos estados 
da Região Norte, exceto Tocantins, para o qual eram coletadas. 

Para mais detalhes sobre a pesquisa, pode ser consultado o sítio do IBGE.  

Agradecemos à equipe da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais - Disoc, do IPEA, 
pela colaboração na preparação dos microdados da PNAD para esta disseminação.  

  

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ipea.gov.br/


Descrição das variáveis disponíveis para tabulação 

Foram selecionadas para apresentação as variáveis e indicadores utilizados para a 

construção, pela Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA), dos 
Indicadores e Dados Básicos do Brasil (IDB).  

Variáveis de conteúdo 

Proporção da população urbana 

Percentual da população residente em áreas urbanas (indicador A.4 do IDB).  

Proporção de analfabetos 

Percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever 

pelo menos um bilhete simples, no idioma que conhecem, na população total 

residente da mesma faixa etária, em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado (indicador B.1 do IDB).  

Distribuição da escolaridade 

Distribuição percentual da população residente de 15 anos ou mais de idade, por 

categorias de anos de estudo, em determinado espaço geográfico, no ano 
considerado (indicador B.2 do IDB).  

Para calcular este indicador, é necessário que uma das variáveis de nível de 

escolaridade seja apresentada nas linhas ou nas colunas da tabulação.  

Este indicador foi calculado considerando apenas os casos com nível de 

escolaridade declarado.  

Prop.popul. 0 a 3 anos estudo 

Percentual da população residente de 15 anos ou mais de idade com 0 a 3 anos de 

estudo, em determinado espaço geográfico, no ano considerado (indicador B.2 do 

IDB). A categoria de 0 a 3 anos de estudo é considerada, em várias situações, 

como analfabetismo funcional e corresponde a nenhuma instrução ou ao primeiro 
ciclo do ensino fundamental incompleto. 

Este indicador foi calculado considerando apenas os casos com nível de 
escolaridade declarado. 

Prop.popul. 4 a 7 anos estudo 

Percentual da população residente de 15 anos ou mais de idade com 4 a 7 anos de 

estudo, em determinado espaço geográfico, no ano considerado (indicador B.2 do 

IDB). A categoria de 4 a 7 anos de estudo corresponde ao segundo ciclo do ensino 
fundamental incompleto. 

Este indicador foi calculado considerando apenas os casos com nível de 
escolaridade declarado. 

http://www.ripsa.org.br/
http://www.datasus.gov.br/idb


Prop.popul. 8 a 10 anos estudo 

Percentual da população residente de 15 anos ou mais de idade com 8 a 10 anos de 

estudo, em determinado espaço geográfico, no ano considerado (indicador B.2 do 

IDB). A categoria de 8 a 10 anos de estudo corresponde ao ensino médio 
incompleto. 

Este indicador foi calculado considerando apenas os casos com nível de 

escolaridade declarado. 

Prop.popul. 11 anos estudo 

Percentual da população residente de 15 anos ou mais de idade com 11 anos de 

estudo, em determinado espaço geográfico, no ano considerado (indicador B.2 do 
IDB). A categoria de 11 anos de estudo corresponde ao ensino médio completo. 

Este indicador foi calculado considerando apenas os casos com nível de 
escolaridade declarado. 

Prop.popul. 12 e + anos estudo 

Percentual da população residente de 15 anos ou mais de idade com 12 ou mais 

anos de estudo, em determinado espaço geográfico, no ano considerado (indicador 

B.2 do IDB). A categoria de 12 ou mais anos de estudo corresponde ao ensino 
completo ou incompleto. 

Este indicador foi calculado considerando apenas os casos com nível de 
escolaridade declarado. 

Prop.popul. 11 e + anos estudo 

Percentual da população residente de 15 anos ou mais de idade com 11 ou mais 

anos de estudo, em determinado espaço geográfico, no ano considerado (indicador 

B.2 do IDB). A categoria de 11 ou mais anos de estudo corresponde ao ensino 
médio completo, com ou sem ensino superior completo ou incompleto. 

Este indicador foi calculado considerando apenas os casos com nível de 
escolaridade declarado. 

Número médio de anos de estudo 

Número médio de anos de estudo na população residente de 25 anos ou mais de 

idade, em determinado espaço geográfico, no ano considerado (indicador B.11 do 
IDB). 

Este indicador foi calculado considerando apenas os casos com nível de 
escolaridade declarado. 

Para a população com 15 ou mais anos de estudo, foi considerado o valor de 15 
anos de estudo. 



Renda média domic. per capita 

É a média das rendas domiciliares per capita das pessoas residentes em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado (indicador B.8 do IDB).  

Considerou-se como renda domiciliar per capita a soma dos rendimentos mensais 
dos moradores do domicílio, em reais, dividida pelo número de seus moradores.  

Este indicador foi calculado apenas para os casos com renda declarada.  

Os valores da renda domiciliar (RDPC) foram deflacionados com base no INPC de 

setembro de 2014 para todos os anos anteriores, com os seguintes fatores, 
fornecidos pelo IPEA:  

Ano Deflator 

Salário 

Mínimo Ano Deflator 

Salário 

Mínimo 

1992 1.219,764770000 522.186,94 2004 0,590280594 260,00 

1993 25,226390560 9.606,00 2005 0,621024893 300,00 

1995 0,293968046 100,00 2006 0,638336991 350,00 

1996 0,330439257 112,00 2007 0,669283871 380,00 

1997 0,344766777 120,00 2008 0,717135700 415,00 

1998 0,355355336 130,00 2009 0,748050712 465,00 

1999 0,378223163 136,00 2011 0,840559030 545,00 

2001 0,434294853 180,00 2012 0,889151036 622,00 

2002 0,477383752 200,00 2013 0,939266740 678,00 

2003 0,557720722 240,00 2014 1,000000000 724,00 

 

Proporção pop. baixa renda e 
Proporção pop.extr.baixa renda 

Proporção da população residente de baixa renda (RDPC de até meio salário 

mínimo) e extremamente baixa renda (RDPC de até um quarto de salário mínimo), 

em determinado espaço geográfico, no ano considerado (indicador B.5.1 do IDB).  

Veja as observações referentes ao valor da renda e salário mínimo no indicador 
Renda média domic. per capita.  

Os valores da RDPC em salários mínimos foram calculados considerando como valor 
de referência o salário mínimo de 2014, de R$ 724,00.  

Proporção crianças baixa renda e 
Prop.crianças extr.baixa renda 

Proporção de crianças (menores de 14 anos de idade) residentes em situação 

domiciliar de baixa renda (RDPC de até meio salário mínimo) e extremamente baixa 

renda (RDPC de até um quarto de salário mínimo), em determinado espaço 
geográfico, no ano considerado (indicador B.5.2 do IDB).  

Veja as observações referentes ao valor da renda e salário mínimo no indicador 
Renda média domic. per capita.  



Os valores da RDPC em salários mínimos foram calculados considerando como valor 

de referência o salário mínimo de 2014, de R$ 724,00.  

Prop.população desocup(10a e+) e 
Prop.população desocup(16a e+) 

Percentual da população residente economicamente ativa de 10 anos e mais e de 

16 anos e mais que se encontra sem trabalho na semana de referência, em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado (indicador B.6 do IDB – 16 
anos e mais).  

Pode ser considerado também como Taxa de desocupação ou Taxa de desemprego. 

Define-se como População Economicamente Ativa (PEA) o contingente de pessoas 
com 10 ou 16 anos ou mais de idade que está trabalhando ou procurando trabalho.  

Prop.população 10-15a ocupada 

Percentual da população residente com 10 a 15 anos de idade que se encontra 

trabalhando ou procurando trabalho na semana de referência, em determinado 

espaço geográfico, no ano considerado (indicador B.7 do IDB).  

Pode ser considerado também como Taxa de trabalho infantil. 

% idosos condição outro parent 

Proporção de idosos (60 anos ou mais de idade) que residem em domicílios como 

outro parente ou como agregado , ou seja, não chefiam, nem são cônjuges do 
chefe do domicílio em que residem (indicador B.10 do IDB).  

Na PNAD outro parente é definido como a "pessoa que tinha qualquer outro grau de 

parentesco com a pessoa de referência da unidade domiciliar (ou da família) ou 

com o seu cônjuge" e agregado como a "pessoa que não era parente da pessoa de 

referência da unidade domiciliar (ou da família) nem do seu cônjuge e não pagava 
hospedagem nem alimentação".  

Só foram considerados os idosos residentes em domicílios particulares 
permanentes.  

Prop.pop.serv.água(rede geral) 

Percentual da população residente servida por rede geral de abastecimento, com ou 

sem canalização domiciliar, em determinado espaço geográfico, no ano considerado 
(indicador F.17 do IDB).  

Considera-se a cobertura de rede de abastecimento de água: (i) com canalização 

interna, quando o domicílio possui canalização em pelo menos um cômodo e a água 

utilizada for proveniente de rede geral de distribuição; e (ii) sem canalização, 

quando a água utilizada no domicílio for proveniente de rede geral de distribuição 
canalizada para o terreno ou propriedade onde está localizado o domicílio.  

Só foram considerados os residentes em domicílios particulares permanentes.  



Prop.pop.serv.esgoto 

Percentual da população residente que dispõe de escoadouro de dejetos através de 

ligação do domicílio à rede coletora ou fossa séptica, em determinado espaço 
geográfico, no ano considerado (indicador F.18 do IDB).  

Considera-se a cobertura de esgotamento sanitário por: (i) Rede coletora de esgoto 

ou pluvial: quando a canalização das águas servidas e dos dejetos, provenientes do 

banheiro ou sanitário, estiver ligada a um sistema de coleta que conduz para um 

desaguadouro geral da área, região ou município, mesmo que o sistema não 

disponha de estação de tratamento da matéria esgotada; (ii) Fossa séptica ligada à 

rede coletora de esgoto ou pluvial: quando as águas servidas e os dejetos, 

provenientes do banheiro ou sanitário forem esgotados para uma fossa, onde 

passam por processo de tratamento ou decantação, sendo a parte líquida 

canalizada para um desaguadouro geral da área, região ou município; e (iii) Fossa 

séptica não ligada à rede coletora de esgoto ou pluvial: quando as águas servidas e 

os dejetos, provenientes do banheiro ou sanitário, forem esgotados para uma 

fossa, onde passam por um processo de tratamento ou decantação, sendo a parte 
líquida absorvida no próprio terreno.  

Só foram considerados os residentes em domicílios particulares permanentes.  

Prop.pop.serv.coleta de lixo 

Percentual da população residente atendida, direta ou indiretamente, por serviço 

regular de coleta de lixo domiciliar, em determinado espaço geográfico, no ano 
considerado (indicador F.19 do IDB).  

Considera-se o atendimento: (i) direto, quando a coleta do lixo é realizada no 

domicílio, por empresa de limpeza urbana (pública ou particular); e (ii) indireto, 

quando o lixo é depositado em caçamba, tanque ou outro depósito, sendo 

posteriormente coletado por serviço ou empresa de limpeza urbana (pública ou 
privada).  

Só foram considerados os residentes em domicílios particulares permanentes.  

Distribuição na linha 

Distribuição percentual da população residente, já expandido segundo o Plano 

Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na coluna. 
O total da linha é de 100%. 

Distribuição na coluna 

Distribuição percentual da população residente, já expandido segundo o Plano 

Amostral da pesquisa, segundo a variável que estiver sendo apresentada na linha. 
O total da coluna é de 100%. 

População 

População residente, já expandido segundo o Plano Amostral da pesquisa.  



Variáveis de linha, coluna ou seleção 

Unidade da Federação 

Unidade da Federação (estado ou Distrito Federal) de residência.  

Região 

Região (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste) de residência.  

Região Metropolitana 

Região metropolitana de residência:  

 Belém  

 Fortaleza  

 Recife  

 Salvador  

 Belo Horizonte  

 Rio de Janeiro  

 São Paulo  

 Curitiba  
 Porto Alegre  

Ano da pesquisa 

Ano em que foi realizada a PNAD.  

Faixa Etária 1 

Faixa Etária 2 
Faixa Etária 3 

Idade, nas seguintes faixas:  

Faixa etária 1 Faixa etária 2 Faixa etária 1 

Até 9 anos  0 a 9 anos  25 a 29 anos  

10 a 14 anos  10 a 14 anos  30 a 34 anos 

15 a 17 anos  15 a 19 anos  35 a 39 anos 

18 a 24 anos  20 a 24 anos  40 a 44 anos 

25 a 59 anos  25 a 29 anos  45 a 49 anos 

60 anos e mais  30 a 34 anos 50 a 59 anos 

 35 a 39 anos 60 a 69 anos 

 40 a 44 anos 70 a 79 anos 

 45 a 49 anos 80 anos e mais 

 50 a 59 anos  

 60 a 69 anos  

 70 a 79 anos  

 80 anos e mais  

Sexo 

Masculino ou feminino.  



Situação 

Urbana ou rural.  

Cor/raça 

Cor/raça, nas seguintes categorias:  

 Branca  

 Preta  

 Amarela  

 Parda  

 Indígena  
 Sem declaração  

Situação de alfabetização 

Indicador se sabe ler e escrever. A população de até 4 anos está categorizada em 
“Outros/não se aplica”. 

Nível de Escolaridade 1 
Nível de Escolaridade 2 

Nível de Escolaridade 3 

Anos de estudo, nas seguintes categorias:  

Nível de escolaridade 1 Nível de escolaridade 2 Nível de escolaridade 3 

0 a 3 anos de estudo Analf.funcional (0 a 3 anos) 0 a 3 anos de estudo 

4 a 7 anos de estudo 4 a 7 anos de estudo 4 a 7 anos de estudo 

8 a 10 anos de estudo 8 a 10 anos de estudo 8 a 10 anos de estudo 

11 anos de estudo 11 e mais anos de estudo 11 a 14 anos de estudo 

12 e mais anos de estudo Outros/não se aplica 15 e mais anos de estudo 

Outros/não se aplica  Outros/não se aplica 

A população de até 4 anos está categorizada em “Outros/não se aplica”. De 1992 a 

1995, a informação de escolaridade só foi coletada para a população de 10 anos ou 
mais. 

Situação de renda 

Existência de informação sobre a renda domiciliar per capita (RDPC), nas seguintes 

categorias:  

 Com informação de renda  
 Sem informação de renda  

Faixa de renda (sal.mínimos) 
Faixa de renda 2 (sal.mínimos) 

Renda mensal per capita, em salários mínimos, nas seguintes categorias:  

Faixa de renda (sal.mínimos) Faixa de renda 2 (sal.mínimos) 

Até 1/4 de salário mínimo  Até 1/2 salário mínimo  



Acima de 1/4 até 1/2 salário mínimo  Acima de 1/2 até 1 salário mínimo  

Acima de 1/2 até 1 salário mínimo  Acima de 1 até 2 salários mínimos  

Acima de 1 até 2 salários mínimos  Acima de 2 salários mínimos  

Acima de 2 até 5 salários mínimos  Sem declaração/sem renda/não 

disponível/não se aplica 

Acima de 5 até 10 salários mínimos   

Acima de 10 salários mínimos   

Sem declaração/sem renda/não 

disponível/não se aplica.  

 

É conveniente, ao utilizar estas variáveis, que sejam considerados apenas os casos 

em que Situação de renda seja "com informação de renda".  

Espécie de domicílio 

Espécie de domicílio, nas seguintes categorias:  

 Particular permanente  

 Particular improvisado  

 Coletivo  

Situação de ocupação 

Condição de ocupação na semana de referência para pessoas de 10 anos ou mais 
de idade, nas seguintes categorias:  

 Ocupadas  

 Não ocupadas  

 Não se aplica/não informado  

Condição na unidade familiar 

Condição na unidade familiar, nas seguintes categorias:  

 Pessoa de referência  

 Cônjuge  

 Filho  

 Outro parente  

 Agregado  

 Pensionista  

 Empregado doméstico  

 Parente de empregado doméstico  

 Não informado/não se aplica  

Abastecimento de água 

Forma de abastecimento de água, nas seguintes categorias:  

 Água canalizada/rede geral  

 Água canalizada/poço ou nascente  

 Água canalizada/outra origem  

 Água canalizada/origem não informada  

 Sem água canalizada/rede geral  

 Sem água canalizada/outra origem  



 Sem água canalizada/origem não informada  

 Não informado/não se aplica  

Esgotamento sanitário 

Forma de esgotamento sanitário, nas seguintes categorias:  

 Rede coletora de esgoto ou pluvial  

 Fossa séptica ligada a rede de esgoto/pluvial  

 Fossa séptica não ligada a rede de esgoto/pluvial  

 Fossa rudimentar  

 Vala  

 Direto para o rio, lago ou mar  

 Outra forma  

 Não informado/não se aplica  

Coleta de lixo 

Forma de coleta de lixo, nas seguintes categorias:  

 Coletado diretamente  

 Coletado indiretamente  

 Queimado ou enterrado na propriedade  

 Jogado em terreno baldio ou logradouro  

 Jogado em rio, lago ou mar  

 Outro destino  
 Não informado/não se aplica  

  



Outras formas de obtenção de informações 

Mais detalhes de informações sobre a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
- PNAD - podem ser obtidos na home-page do IBGE.  

Formas de contato com o DATASUS 

Por correspondência ou ofício:  

Ministério da Saúde  

Secretaria Executiva  

Departamento de Informática do SUS  

Coordenação Geral de Informações de Saúde  

   

Rua México, 128, 8º andar  

CEP 20.031-142 - Castelo  
Rio de Janeiro - RJ  

Por fax: (21)3985-7240  

Pela página do Datasus, através do Fale conosco.  

 

 

http://www.ibge.gov.br/
http://datasus.saude.gov.br/fale-conosco

