
Anexo      da Instrução de Serviço/DG n°             de           de                                de 2014 

ANEXO 1 
PESQUISA BÁSICA DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA PARA FINS DE 

REASSENTAMENTO – DNIT 
- USO PREDOMINANTE OU EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL E/OU USO MISTO -  

 

CABEÇALHO DE IDENTIFICAÇÃO 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CADASTRADOR / REVISOR 

Nome completo do cadastrador 

                                   

Data de aplicação 

   /   /      

Documento de Identidade do cadastrador 

                       

Revisor 

                                   

Data de análise/revisão 

   /   /      

EMPREENDIMENTO 

Rodovia 

           

Trecho 

                                   

Subtrecho 

                                   

Segmento 

                                   

Extensão 

               

Código PNV 

                   

Lote 

          

LOCALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

Endereço local completo 

                                   

                                   

Município / Unidade da Federação 
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Estacas 

               a                

Coordenadas Geográficas da propriedade (GPS) 

                                   

Número do cadastro 

            

Lado (margem) 

  Direita  Esquerda 

Endereço completo do proprietário (caso não resida na propriedade) 

                                   

                                   

Município / Unidade da Federação 

                                   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 
 
1. Nome completo do informante: 

                                   
 
2. Nome completo do proprietário (responsável/ arrimo de família): 

                                   
 

3. Vínculo do responsável/arrimo de família com a propriedade: 

  “Proprietário”  Inquilino 

  Posseiro  Residente, sem “posse” direta ou indireta 

  Arrendatário  Outra condição. Qual? 

  Agregado  
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4. Sexo do responsável/arrimo de família: 

  Masculino (0)  Feminino (1)      

 
5. Idade do responsável/arrimo de família: 

  17 anos ou menos de idade OU 60 anos ou mais de idade (2) 

  De 18 a 29 anos de idade (1) 

  Entre 30 anos (inclusive) e 59 anos (inclusive) de idade (0) 
 
6. Cor/ Raça do responsável/arrimo de família (pode ser respondido conforme critérios subjetivos/simbólicos): 

  Branca  Preta 

  Amarela  Indígena 

  Parda  Não sabe 
 
7. O responsável/arrimo de família possui documentação de registro civil (certidão de nascimento, carteira de 
identidade, certidão de casamento, cadastro de pessoa física etc.)? 

  Sim (0)  Não (1) 

         

8. O responsável/arrimo de família está registrado no Cadastro Único – CadÚnico – e/ou recebe benefícios de 
Programas Oficiais de Transferência de Renda (Bolsa Família, Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Auxílio-Gás etc.)? 

  Sim (socialmente vulnerável)  Não (0) 

 
9. Qual a tipologia de uso da terra/atividade econômica do imóvel/edifício pesquisado? 

  Predominantemente ou exclusivamente moradia e/ou uso misto – Anexo 1 (0) 

  Predominantemente ou exclusivamente agricultura para o autossustento – indenização da cultura  

  Predominantemente ou exclusivamente agricultura de caráter comercial (qualquer dimensão) (socialmente 
não vulnerável) 

  Predominantemente ou exclusivamente serviço/comércio para o autossustento e/ou pequeno comércio – 
Anexo 3 (0) 

  Predominantemente ou exclusivamente produção manufatureira/artesanal individual ou coletiva – Anexo 3 (0) 

  Predominantemente ou exclusivamente comércio ou atividade industrial de caráter lucrativo/ empresarial, 
com estabelecimento de vínculos empregatícios formais (socialmente não vulnerável) 

  Terras indígenas ou quilombolas (socialmente vulnerável) 

  Outro uso (--) 

10. O imóvel/edifício pesquisado encontra-se geograficamente localizado às margens de córregos/rios em situação 
de risco e/ou ao lado de lixões/aterros sanitários/valas de escoamento de esgoto? 

  Sim (socialmente vulnerável) 

  Não (0) 

 
 
 
 

II. DADOS BÁSICOS 
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11. Relação de ocorrências potencialmente de risco nos imóveis/edifícios (Marque quantas opções forem 
necessárias: 

  Cheias/ enchentes (1) N° de 
ocorrências 

    Última ocorrência 
(mês/ano) 

  /      

  Secas (1) N° de 
ocorrências 

    Última ocorrência 
(mês/ano) 

  /      

  Acidentes de trânsito (1) N° de 
ocorrências 

    Última ocorrência 
(mês/ano) 

  /      

  Acidentes químicos (1) N° de 
ocorrências 

    Última ocorrência 
(mês/ano) 

  /      

  Queimadas (1) N° de 
ocorrências 

    Última ocorrência 
(mês/ano) 

  /      

  Desmoronamento (1) N° de 
ocorrências 

    Última ocorrência 
(mês/ano) 

  /      

 

 
 
12. Quais são as classes etárias que compõem a estrutura familiar? (Marque quantas opções forem necessárias, 
incluindo a classe etária da pessoa de referência). 

Crianças de 0 a 5 anos de idade  Até 2 – 
(2) 

 + de 2 – (3) 

Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade – ir para a questão 13  Até 2 – 
(1) 

 + de 2 – (2) 

Jovens de 15 a 17 anos de idade – ir para a questão 14  Até 2 – 
(1) 

 + de 2 – (2) 

Adultos entre 18 e 60 anos de idade (0) 

Idosos de 60 anos ou mais de idade – ir para as questões 15 e 16  Até 2 – 
(2) 

 + de 2 – (3) 

 
13. Qual a condição das crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade? (Em caso de mais de uma em tal faixa 
etária, considerar a pior situação) 

  Só frequentam a escola (0) 

  Só trabalham/complementam a renda/ ajudam nas atividades domésticas (2) 

  Trabalham/ complementam a renda/ ajudam nas atividades domésticas e frequentam a escola (2) 

  Não frequentam a escola (2) 

  Nenhuma das opções (--) 

 
14. Qual a condição dos jovens de 15 a 17 anos de idade? (Em caso de mais de um em tal faixa etária, considerar a 
pior situação) 

  Só frequentam a escola (0) 

  Só trabalham/complementam a renda/ ajudam nas atividades domésticas (1) 

  Trabalham/ complementam a renda/ ajudam nas atividades domésticas e frequentam a escola (0) 

  Não frequentam a escola (2) 

  Nenhuma das opções (--) 

 

III. COMPOSIÇÃO FAMILIAR 
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15. Os idosos (60 anos ou mais de idade) recebem alguma remuneração (trabalho remunerado, aposentadoria, 
pensão etc.)? (Em caso de mais de um em tal faixa etária, considerar a pior situação) 

  Sim (0) 

  Não (1) 

 
16. Os idosos (60 anos ou mais de idade) vivem sozinhos? (Em caso de mais de uma em tal faixa etária, considerar 
a pior situação) 

  Sim (1) 

  Não (0) 

 
17. Possui pessoas com deficiência (física e/ou mental)? 

  Sim (1) 

  Não (0) 

 
18. Possui moradores com algum tipo de doença crônica (incluindo-se os possíveis deficientes) que sejam inaptos 
para o exercício de atividades remuneradas (dependentes)? 

  Sim (2) 

  Não (0) 

 
19. Gravidez na adolescência – possui adolescentes e jovens (com idade menor ou igual a 17 anos), do sexo 
feminino, grávidas e/ou com filhos? 

  Sim (1) 

  Não (0) 

 
20. Possui moradores que se encontram em estado/situação crítica (dependência de álcool/alcoolismo; dependentes 
de drogas ilícitas; presos nos últimos 12 meses; cumprindo medidas socioeducativas; morando na rua e/ou 
involuntariamente em abrigo etc.) 

  Sim (2) 

  Não (0) 

 
 

 

21. Qual a condição de empregado do responsável (pessoa de referência / arrimo de família)? 

  Empregado remunerado/ prestador de serviço para 
pessoas e/ou para setor público ou privado (0) 

 Aposentado (1) 

  Empregado/prestador de serviço em atividade regular 
própria remunerada (0) 

 Aprendiz ou estagiário não-remunerado (1) 

  Empregado temporário (1)  Desempregado (2) 

  Empregado em atividade de autossustento (1)  Outra condição (--) 

  Empregado clandestino e/ou informal (1) 
 
 
22. Ocupação do responsável (arrimo de família): 

                              

IV. RENDA POTENCIAL 
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23. Número de horas trabalhadas pelo responsável por semana (habitualmente): 

  Até (inclusive) 08 horas diárias e/ou 44 horas semanais (0) 

  Acima de 08 horas diárias e/ou 44 horas semanais (1) 
 

24. Sob qual forma o responsável recebe o pagamento? 

  Em dinheiro (0)  Somente em benefícios (1) 

  Em dinheiro e benefícios (0)  Não recebe qualquer pagamento 
(2) 

 

25. Qual foi o mês/ano do último rendimento do responsável? 

                 
 

26. Rol das pessoas que compõem a unidade familiar com seus respectivos rendimentos individuais (provenientes 
de trabalho, aposentadoria, pensão, seguro-desemprego e/ou do Benefício de Prestação Continuada) e suas 
relações/condições em relação ao responsável: 

Nº Nome Sexo Data de nascimento 

1 
   

Ocupação  Rendimento (R$)         Ref. 1  

Nº Nome Sexo Data de nascimento 

2 
   

Ocupação  Rendimento (R$)         Ref.   

Nº Nome Sexo Data de nascimento 

3 
   

Ocupação  Rendimento (R$)         Ref.   

Nº Nome Sexo Data de nascimento 

4 
   

Ocupação  Rendimento (R$)         Ref.   

Nº Nome Sexo Data de nascimento 

5 
   

Ocupação  Rendimento (R$)         Ref.   

Nº Nome Sexo Data de nascimento 

6 
   

Ocupação  Rendimento (R$)         Ref.   

Nº Nome Sexo Data de nascimento 

7 
   

Ocupação  Rendimento (R$)         Ref.   

Nº Nome Sexo Data de nascimento 

8 
   

Ocupação  Rendimento (R$)         Ref.   

                                                             Código de condição no domicílio 

 1 – Pessoa de referência 
2 – Cônjuge 
3 – Filho (a) 

 4 – Outro parente (pai/mãe; tio (a); 
avô/ avó; neto (a); genro/ nora; irmão 
(ã); primo (a) etc. 

5 – Agregado 
6 – Pensionista  
7 – Empregado contratado e/ou 
não familiar 
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27. Qual a tipologia de ocupação do responsável/arrimo de família em relação ao imóvel/edifício? 

  Trabalha somente na propriedade (incluindo atividades 
domésticas) 

 Não trabalha e/ou procura trabalho 

  Trabalha total ou parcialmente fora da propriedade  Outra condição. Qual? 

  Apenas estuda  

  É aposentado(a) / recebe benefício previdenciário 

 
28. Renda per capita da unidade familiar: 

(I) Somatório das rendas individuais (questão 26) R$           

(II) Nº de pessoas na unidade familiar (questão 26)  

Renda per capita (I / II) R$           

 
29. PARA IMÓVEIS EXCLUSIVA OU PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAIS E/OU USO MISTO 
         Qual o rendimento familiar médio mensal? 

 Rendimento total da unidade familiar 

Renda per 
capita da 
unidade 
familiar 

Até2 S.M. (R$ 
1.448) 

De 2 (R$1.448) a  
4 (R$2.896) S.M. 

De 4 (R$2.896) a 
10 (R$7.240) S.M. 

De 10 (R$7.240) a 
20 (R$14.480) S.M. 

Mais de 20 
(R$14.480) S.M. 

Extremamente 
pobres (até 
R$70) 

 (socialmente 
vulnerável)  (socialmente 

vulnerável)  (socialmente 
vulnerável)  (socialmente 

vulnerável)  (socialmente 
vulnerável) 

Pobres (de 
R$70 a 
R$140) 

 (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 

De R$140 a ½ 
S.M. (R$362)  (2)  (2)  (1)  (1)  (1) 

De ½ S.M. 
(R$362) a 1 
S.M. (R$724) 

 (2)  (1)  (0)  (0)  (0) 

Mais de 1 
S.M. (R$724)  (1)  (1)  (0)  

(socialmente 
não 

vulnerável) 
 

(socialmente 
não 

vulnerável) 
 
 
30. O responsável (pessoa de referência / arrimo de família) sabe ler e escrever? 

  Sim (0) 

  Não (2) 

 
31. Qual o grau de escolaridade do responsável (pessoa de referência / arrimo de família)? 

  Ensino Fundamental em curso/ incompleto 
(2)  EJA – Educação de Jovens e Adultos (1) 

  Ensino Fundamental completo (até 8ª série/ 
9º ano) (1)  Ensino Superior e/ou Curso Profissionalizante e/ou 

graduação maior em curso/ incompleto (0) 

  Ensino Médio em curso/ incompleto (1)  Ensino Superior e/ou Curso Profissionalizante e/ou 
graduação maior completo (0) 

  Ensino Médio completo (0)  Não possui qualquer formação escolar (2) 
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32. Qual o tamanho do imóvel/edifício pesquisado? 

  Até 40 m² (1) 

  Maior ou igual a 40 m² (0) 

 
33. Qual é o tempo de residência no imóvel/edifício pesquisado? 

                   

 
34. Qual é o material que predomina na construção das paredes externas deste imóvel/edifício? 

  Alvenaria (0)  Taipa (2) 

  Madeira para construção (0)  Palha (2) 

  Madeira aproveitada (1)  Outro material (--) 

 
35. Qual é o material que predomina na cobertura (telhado) deste imóvel/edifício? 

  Telha qualquer (0)  Chapa metálica (1) 

  Laje de concreto (0)  Palha (2) 

  Madeira para construção (0)  Outro material (--) 

  Madeira aproveitada (1)  

 
36. Qual é o material que predomina no piso deste imóvel/edifício? 

  Cerâmica/ lajota/ pedra (0)  Cimento (1) 

  Carpete (0)  Terra (2) 

  Madeira para construção (0)  Outro material (--) 

  Madeira aproveitada (1)  

 
37. Quantos cômodos têm este imóvel/edifício? 

      

 
 
38. Número de cômodos usados como dormitório e densidade de moradores por dormitório: 

(I) Número de cômodos utilizados como dormitório           

(II) Nº de pessoas na unidade familiar (questão 26)  

Densidade de moradores por cômodo usado como dormitório (II / 
I) 

          

 
39. Este imóvel/edifício tem água canalizada em pelo menos um cômodo? 

  Sim (0) 

  Não (2) 

 
 

V. HABITAÇÃO 
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40. A água utilizada neste imóvel/edifício é proveniente de: 

  Rede geral de distribuição (0)  Cisterna (1) 

  Poço ou nascente (1)  Outra proveniência (--) 

 
 
41. Quantos banheiros ou sanitários tem este imóvel/edifício para uso exclusivo? 

     

 
 
42. De que forma é feito o escoadouro deste(s) banheiro(s) ou sanitário(s)? 

  Rede coletora de esgoto ou pluvial (0)  Vala (2) 

  Fossa séptica (0)  Jogado no rio/ lago/ mar (2) 

  Fossa rudimentar (1)  Outro destino (--) 

 
 
43. O lixo deste imóvel/edifício é: 

  Coletado diretamente (0)  Queimado ou enterrado na propriedade (2) 

  Coletado indiretamente (0)  Jogado no rio/ lago/ mar (2) 

  Jogado em terreno baldio ou logradouro (1)  Outro destino (--) 

 
 
44. Qual(is) a(s) origem(ens) da energia elétrica utilizada(s) neste domicílio? 

  Rede geral direta (regularizada) (0)  Própria (gás, óleo, gerador etc.) (1) 

  Rede geral indireta (1)  Não dispõe (socialmente vulnerável) 

 
 
45. Dada a sua localização/situação, o imóvel/ domicílio é atendido por serviço de iluminação pública? 

  Sim (0) 

  Não (1) 

 
 
46. Qual a condição de posse do imóvel/edifício pesquisado? 

  Próprio com pagamento concluído ou em andamento (0) 

  Alugado (1) 

  Cedido por empregador (1) 

  Cedido de outra forma e/ou invadido (1) 

  Outra condição (--) 

 
47. Conservação de alimentos – existe refrigerador doméstico e/ou freezer no imóvel/edifício? 

  Sim (0) 

  Não (2) 
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48. Comunicação – existe rádio, televisor, antena parabólica, telefone fixo/celular e/ou computador no 
imóvel/edifício? 

  Sim (0) 

  Não (1) 

 
49. Transporte – existe algum veículo de passeio e/ou de trabalho disponível para os moradores do imóvel/edifício? 

  Sim (0) 

  Não (1) 

 
50. Segurança alimentar – na opinião do informante, os usuários do imóvel/ domiciliados consomem regular e 
suficientemente alimentos? 

  Sim (0) 

  Não (2) 

 
51. Dada a sua localização/situação, os usuários do imóvel/domiciliados possuem acesso regular e suficiente a 
serviços gerais de saúde? 

  Sim (medicina tradicional e uso de ervas 
medicinais) (0) 

 Sim (somente uso de ervas medicinais) (1) 

  Sim (somente medicina tradicional) (0)  Não (2) 

 
52. Dada a sua localização/situação, os usuários do imóvel/ domiciliados possuem acesso regular e suficiente a 
serviços gerais de educação? 

  Sim (0) 

  Não (1) 

 
53. Dada a sua localização/situação, os usuários do imóvel/ domiciliados possuem acesso regular e suficiente a 
serviços gerais de transporte público? 

  Sim (0) 

  Não (1) 

 
 
54. Caso existam usuários do imóvel/domiciliados frequentando a escola (em qualquer nível), eles possuem acesso 
regular e suficiente a serviços gerais de transporte escolar? 

  Sim (0) 

  Não (1) 

 
55. Dada a sua situação/conhecimento, os usuários do imóvel/ domiciliados possuem acesso regular e suficiente a 
serviços gerais de assistência jurídica, incluindo a possibilidade de serviços jurídicos gratuitos? 

  Sim (0) 

  Não (1) 
 

56. Dada a sua localização/situação, os usuários do imóvel/ domiciliados possuem acesso regular e suficiente a 
serviços gerais de segurança pública? 

  Sim (0) 

  Não (1) 
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57. Dada a sua localização/situação, os usuários do imóvel/ domiciliados possuem acesso regular e suficiente a 
serviços gerais de lazer e esporte? 

  Sim (0) 

  Não (1) 
 

58. Dada a sua localização/situação, o imóvel/domicílio é contemplado por asfaltamento e/ou serviços gerais e 
regulares de limpeza e manutenção da via de acesso? 

  Sim (0) 

  Não (1) 
 

 

PARA IMÓVEIS PREDOMINANTE OU EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAIS OU IMÓVEIS DE 
USO MISTO 

Somatório dos pesos 

                         I. IDENTIFICAÇÃO   

                         II. DADOS BÁSICOS   

                         III. COMPOSIÇÃO FAMILIAR   

                         IV. RENDA POTENCIAL    

                         V. HABITAÇÃO   

TOTAL*   

* Para um total MAIOR ou IGUAL a 15 (quinze), considerar como VULNERÁVEL 
SOCIOECONOMICAMENTE. 
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DISTÂNCIAS E DESLOCAMENTOS 

1. Distância do domicílio ao local de trabalho (km ou tempo)  

2. Distância média do domicílio ao comércio local (km ou 
tempo) 

 

3. Distância do domicílio até a escola (km ou tempo)  

4. Distância do domicílio ao atendimento médico (km ou 
tempo) 

 

5. Tipo de transporte utilizado para ir ao trabalho  

6. Tipo de transporte utilizado para locomoção em geral, à 
exceção do deslocamento para o trabalho 

 

 
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, CULTURAIS E DE LAZER 

7. Você ou pessoas residentes na 
propriedade costumam participar de 
instituições tais como... (resposta 
múltipla) 

  Associações de produtores  Integrado de produção 

  Sindicato rural  Associações religiosas 

  Cooperativa  Associações comunitárias 

  Outro. Especifique  
 

8. Você ou pessoas residentes na 
propriedade costumam participar ou 
frequentar... (resposta múltipla) 

  Festas, bailes, festas de igreja, 
reuniões comunitárias  Pescarias para lazer e esporte 

  Atividades esportivas, futebol, 
jogo de cartas, bocha etc.  Cultos religiosos, igrejas 

  Balneários, cachoeiras, locais de lazer à beira de rios 

  Outro. Especifique  

 
 

PERCEPÇÕES E OPINIÕES 

9. Como avalia o local (bairro, vila, 
aldeia) que mora 

 
 
 
 

  

10. Por que avalia dessa forma? 

 
 
 
 
 

  

11. Como é a violência no local que 
mora? 

 
 
 
 

QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
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12. Como são as praças, parques e 
as áreas públicas de esporte e lazer 
no local que mora? 

 
 
 
 
 

  

13. Como são as escolas e as 
creches no local que mora? 

 
 
 
 
 

  

14. O que falta no local que mora 
para melhorar a qualidade de vida? 

 
 
 
 
 

  

15. Como avalia o domicílio que 
mora? 

 
 
 
 

  

16. Por que avalia dessa forma? 

 
 
 
 
 

  

17. Gostaria de mudar do lugar e do 
domicílio que mora? Por quê? 

 
 
 
 
 

  

18. Se tivesse que mudar do 
domicílio que mora, o que gostaria 
que tivesse no novo domicílio? 

 
 
 
 
 
 

  

19. Costuma atravessar a rodovia? 
Rodovia 
(especificar) 

 

  Sim  Não 
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20. O que acha da travessia da 
rodovia? 

  Perigoso  Tranquilo  Indiferente 

        

21. Acha que deveria ter... 

  Mais sinalização  Passarelas 

  Redutores de velocidade  Ciclovias 

  Campanhas educativas de trânsito 

    

22. Tem conhecimento de obras 
relativas à intervenção na rodovia? 

  Sim  Não 

      

23. O que sabe sobre tais obras? 

 
 
 
 
 
 

  

24. Quais são as suas dúvidas sobre 
tais obras? 

 
 
 
 
 
 

  

25. Para a realização das obras, será 
necessário remover alguns imóveis. 
Qual a sua opinião sobre este 
assunto? 

 
 
 
 
 
 
 

  

26. Se tivesse que mudar da sua 
propriedade para a realização das 
obras, sua preferência seria... 

  Comprar outra casa escolhida 
pela família 

 Que fosse construído um 
conjunto/aldeia/comunidade e 
que todos fossem transferidos 
para este lugar   Que fosse pago uma indenização 

em dinheiro 

 
OBSERVAÇÕES E CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Anexo      da Instrução de Serviço/DG n°             de           de                                de 2014 

 

ANEXO2 
QUESTÃO DE CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR NO ESCOPO DA 

CLASSE ESPECIAL DE VULNERABILIDADE 
 
 

 

PERGUNTA DE “REPESCAGEM” – 
O imóvel/edifício pesquisado é a única moradia? 

  Sim (CLASSE ESPECIAL DE VULNERABILIDADE) 

  Não (SOCIALMENTE NÃO VULNERÁVEL) 

 

 

 

 

  

“REPESCAGEM” 
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ANEXO 3 
PESQUISA BÁSICA DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA PARA FINS DE 

INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIA – DNIT 
- USO PREDOMINANTE OU EXCLUSIVAMENTE COMERCIAL E/OU 

MANUFATUREIRO/ARTESANAL -  
 

CABEÇALHO DE IDENTIFICAÇÃO 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CADASTRADOR / REVISOR 

Nome completo do cadastrador 

                                   

Data de aplicação 

   /   /      

Documento de Identidade do cadastrador 

                       

Revisor 

                                   

Data de análise/revisão 

   /   /      

EMPREENDIMENTO 

Rodovia 

           

Trecho 

                                   

Subtrecho 

                                   

Segmento 

                                   

Extensão 

               

Código PNV 

                   

Lote 

          

LOCALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

Endereço local completo 

                                   

                                   

Município / Unidade da Federação 
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Estacas 

               a                

Coordenadas Geográficas da propriedade (GPS) 

                                   

Número do cadastro 

            

Lado (margem) 

  Direita  Esquerda 

Endereço completo do proprietário (caso não resida na propriedade) 

                                   

                                   

Município / Unidade da Federação 

                                   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. IDENTIFICAÇÃO/DADOS BÁSICOS 
 
1. Nome completo do proprietário/informante (pessoa de referência / arrimo de família): 

                                   
 
 
2. Sexo do responsável/arrimo de família: 

  Masculino (0)  Feminino (1)      
 
 
3. Idade do responsável/arrimo de família: 

  17 anos ou menos de idade OU 60 anos ou mais de idade (2) 

  De 18 a 29 anos de idade (1) 

  Entre 30 anos (inclusive) e 59 anos (inclusive) de idade (0) 
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4. Cor/ Raça do responsável/arrimo de família (pode ser respondido conforme critérios subjetivos/simbólicos): 

  Branca  Preta 

  Amarela  Indígena 

  Parda  Não sabe 
 
5. O responsável/arrimo de família possui documentação de registro civil (certidão de nascimento, carteira de 
identidade, certidão de casamento, cadastro de pessoa física etc.)? 

  Sim (0)  Não (1) 

 
6. O responsável/arrimo de família está registrado no Cadastro Único – CadÚnico – e/ou recebe benefícios de 
Programas Oficiais de Transferência de Renda (Bolsa Família, Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Auxílio-Gás etc.)? 

  Sim (socialmente vulnerável)  Não (0) 

     
7. Qual a tipologia de uso da terra/atividade econômica do imóvel/edifício pesquisado? 

  Predominantemente ou exclusivamente moradia – Anexo 1 (0) 

  Predominantemente ou exclusivamente agricultura para o autossustento – indenização da cultura 

  Predominantemente ou exclusivamente agricultura de caráter comercial (qualquer dimensão) (socialmente 
não vulnerável) 

  Predominantemente ou exclusivamente serviço/comércio para o autossustento e/ou pequeno comércio – 
Anexo 3 (0) 

  Predominantemente ou exclusivamente produção manufatureira/artesanal individual ou coletiva – Anexo 3 (0) 

  Predominantemente ou exclusivamente comércio ou atividade industrial de caráter lucrativo/ empresarial, 
com estabelecimento de vínculos empregatícios formais (socialmente não vulnerável) 

  Terras indígenas ou quilombolas (socialmente vulnerável) 

  Outro uso (--) 

 
 

 
 

8. Quais são as classes etárias que compõem a estrutura familiar? (Marque quantas opções forem necessárias, 
incluindo a classe etária da pessoa de referência). 

Crianças de 0 a 5 anos de idade  Até 2 – 
(2) 

 + de 2 – (3) 

Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade – ir para a questão 13  Até 2 – 
(1) 

 + de 2 – (2) 

Jovens de 15 a 17 anos de idade – ir para a questão 14  Até 2 – 
(1) 

 + de 2 – (2) 

Adultos entre 18 e 60 anos de idade (0) 

Idosos de 60 anos ou mais de idade – ir para as questões 15 e 16  Até 2 – 
(2) 

 + de 2 – (3) 

 
9. Possui moradores com algum tipo de doença crônica (incluindo-se os possíveis deficientes) que sejam inaptos 
para o exercício de atividades remuneradas (dependentes)? 

  Sim (2) 

  Não (0) 

II. CONDIÇÕES DE RENDA POTENCIAL/AMBIENTE FAMILIAR 
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10. Rol das pessoas que compõem a unidade familiar e suas relações/condições em relação ao responsável: 

Nº Nome Sexo Data de 
nascimento 

Ref. 

1    1 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

                                                             Código de condição no domicílio 

 1 – Pessoa de referência 
2 – Cônjuge 
3 – Filho (a) 

 4 – Outro parente (pai/mãe; tio 
(a); avô/ avó; neto (a); genro/ 
nora; irmão (ã); primo (a) etc. 

5 – Agregado 
6 – Pensionista  
7 – Empregado contratado e/ou não 
familiar 

 
11. Quantas pessoas trabalham nesta atividade econômica? 

     

 
12. Todos os membros da unidade familiar em condições e/ou idade (maior ou igual a 14 anos de idade) para o 
exercício de atividade remunerada trabalham nesta atividade econômica? 

  Sim (1) 

  Não (0) 

 
13. Esta atividade econômica é a fonte exclusiva de subsistência e desenvolvimento socioeconômico do núcleo 
familiar? 

  Sim (1) 

  Não (0) 

 
14. Existem crianças, adolescentes e/ou jovens com idades de formação escolar (17 anos ou menos de idade) que 
não frequentam a escola por conta do trabalho exercido nesta atividade econômica? 

  Sim (2) 

  Não (0) 

 
15. O dono/proprietário possui outro emprego/ocupação regular em que aufira renda maior ou igual à auferida nesta 
atividade econômica? 

  Sim (socialmente não vulnerável) 

  Não (0) 

 
 
16. Esta atividade econômica emprega pessoas externas à unidade familiar em questão? 

  Sim, com vínculo empregatício formal (socialmente não vulnerável) 

  Sim, com vínculo empregatício informal (colaborativo) (0) 
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  Não (1) 

 
17. Número de horas trabalhadas pelo responsável por semana (habitualmente): 

  Até (inclusive) 08 horas diárias e/ou 44 horas semanais (0) 

  Acima de 08 horas diárias e/ou 44 horas semanais (1) 

 
18. Renda per capita da unidade familiar: 

(I) Rendimento médio auferido por meio da atividade 
econômica R$           

(II) Nº de pessoas na unidade familiar (questão 10)  

Renda per capita (I / II) R$           

 
19.  PARA IMÓVEIS EXCLUSIVA OU PREDOMINANTEMENTE COMERCIAIS E/OU 
MANUFATUREIROS/ARTESANAIS 
         Qual a média mensal do rendimento da atividade econômica? 

 Rendimento total médio auferido por meio da atividade econômica 

Renda per 
capita da 
unidade 
familiar 

Até R$500 mensais 
e/ou R$ 6 mil anuais 

Entre R$500 
mensais/ R$6 mil 
anuais e R$ 2500 
mensais/ R$30 mil 

anuais 

Entre R$2500 mensais/ R$30 mil 
anuais e R$ 5 mil mensais/ R$60 

mil anuais 

Mais de R$ 5mil mensais 
e/ou R$60 mil anuais 

Extremamente 
pobres (até 
R$70) 

 
(socialmente 
vulnerável)  

(socialmente 
vulnerável)  

(socialmente 
vulnerável)  

(socialmente 
vulnerável) 

Pobres (de 
R$70 a 
R$140) 

 (2)  (2)  (2)  (2) 

De R$140 a ½ 
S.M. (R$362)  (2)  (2)  (1)  (1) 

De ½ S.M. 
(R$362) a 1 
S.M. (R$724) 

 (2)  (1)  (0)  (0) 

Mais de 1 
S.M. (R$724)   (1)  (0)  

(socialmente 
não vulnerável) 

 
20. O responsável (pessoa de referência / arrimo de família) sabe ler e escrever? 

  Sim (0) 

  Não (2) 

 
21. Qual o grau de escolaridade do responsável (pessoa de referência / arrimo de família)? 

  Ensino Fundamental em curso/ incompleto 
(2)  Ensino Médio completo (0) 

  Ensino Fundamental completo (1)  Ensino Superior e/ou Curso Profissionalizante e/ou 
graduação maior em curso/ incompleto (0) 

  Ensino Médio em curso/ incompleto (1)  Ensino Superior e/ou Curso Profissionalizante e/ou 
graduação maior completo (0) 

  EJA – Educação de Jovens e Adultos (1)  Não possui qualquer formação escolar (2) 
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PARA IMÓVEIS PREDOMINANTE OU EXCLUSIVAMENTE COMERCIAIS E/OU 
MANUFATUREIROS/ARTESANAL 

Somatório dos pesos 

                         I. IDENTIFICAÇÃO/ DADOS BÁSICOS   

                         II. CONDIÇÕES DE RENDA POTENCIAL / AMBIENTE FAMILIAR   

TOTAL*   

* Para um total MAIOR ou IGUAL a 6 (seis), considerar como VULNERÁVEL 
SOCIOECONOMICAMENTE 
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