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Etapa de reconhecimento do setor – 20/06 à 12/07

◼ Reconhecimento do setor: os supervisores do censo (ACM ou ACS) percorrem os 

setores censitários urbanos a fim de observar e apurar características significativas para 

o posterior trabalho do Recenseador naquele setor. Exemplo: novos logradouros, novos 

edifícios, melhor forma de acesso ao setor e etc. Etapa importantíssima para garantir 

a cobertura da coleta do setor.

◼ Atualização de faces: consiste na verificação da correspondência entre o mapa 

de faces, no aplicativo de coleta do Censo, com a realidade atual em campo. A inclusão 

de novas faces, através de tracking de pontos GPS, é realizada quando necessário. 

Obs: O supervisor só trabalha com as faces, a inclusão de endereços é tarefa do 

recenseador.

◼ Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios (“Pesquisa do Entorno” ou 

“Entorno”): tem o objetivo de fornecer um panorama da infraestrutura urbana do país, 

considerando temas como acessibilidade, circulação, equipamentos públicos e meio 

ambiente.



Conceitos

Quadra é, geralmente, um trecho
retangular bem definido de uma área
urbana ou aglomerado rural, limitado
por ruas e/ou estradas. Contudo, 
pode ter forma irregular e ser 
limitado por elementos como
estradas de ferro, cursos d'água ou
encostas. Em alguns locais a quadra 
é chamada de quarteirão.

Face é cada um dos lados da 
quadra, contendo ou não
edificações.



Algumas diferenças entre a pesquisa domiciliar e a pesquisa do Entorno no 

Censo...

Domicílio (Escala)

Pessoas (Foco da pesquisa)

Há interação com o entrevistado



Escala, foco e alvo da Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios 

2022

👀

🤐

OBSERVAR!

NÃO PERGUNTAR!



Para além dos muros dos domicílios, o que pode ser visto?

Que informações podem ser úteis à sociedade?



Fonte: 8 princípios da calçada. WRI Brasil (2017)

O que uma pesquisa territorial pode qualificar no entorno dos domicílios?



Experiências Internacionais de pesquisas territoriais

O interesse em informações sobre as 
características territoriais dos espaços 

urbanos tem sido crescente também no 
âmbito internacional. Há experiências 

realizadas a esse respeito em diversas escalas.

No nível municipal citamos o estudo "Active 
Design: Shaping the Sidewalk Experience" (ou 
"Desenho ativo: moldando a experiência nas 

calçadas", tradução livre), realizado pela 
prefeitura de Nova Iorque, que faz parte de 

uma coleção de estudos e pesquisas que 
buscam relacionar a forma urbana e o 

ambiente construído a aspectos da saúde. 
Esse estudo inspirou a organização Cidade 

Ativa a elaborar uma metodologia de 
avaliação de calçadas, intitulada Safári 

Urbano.



Fonte: Acessos Seguros. Embarq (2017)





Quais são os principais objetivos da pesquisa do
entorno dos domicílios nos setores censitários
urbanos e sua importância para o Censo e para o país?

▪ Coletar dados sobre a infraestrutura das cidades quanto à

acessibilidade universal, circulação de veículos, capacidade

de escoamento de água das chuvas e outros equipamentos

presentes espaço urbano;

▪ Uma vez que o supervisor percorre o setor censitário

analisando os aspectos urbanísticos previamente, ele

garante uma melhor cobertura na coleta do questionário

domiciliar, conhecendo melhor a realidade e os desafios do

setor censitário;

▪ Essa pesquisa é importante para a formulação de políticas

públicas em áreas urbanas para melhoria da qualidade de

vida da população.



Período Evento

2009 -2010 Aplicação do questionário de Levantamento de informações

territoriais – LIT em diversos setores que possuíam

características de precariedade urbana com o objetivo de levantar

características gerais de padrão urbanístico, sítio urbano,

localização e acessibilidade.

2010 Aplicação inédita da Pesquisa do entorno dos domicílios –

Censo 2010 no período da pré-coleta (3 meses antes do início da

operação) com levantamento de 10 quesitos.

2011 - 2021 Aplicação da pesquisa do entorno em setores da amostra da

PNAD contínua segundo modelo do CD 2010, durante a

atualização CNEFE.

2017 Proposta no Seminário de Metodologia e Inovação – SMI - para

unificação da LIT e Pesquisa do Entorno.

Breve histórico da pesquisa



Período Evento

2018 Aplicação do novo questionário agora intitulado como Pesquisa

Urbanística do Entorno dos Domicílios no 1º Teste Piloto do

Censo Demográfico com levantamento de 23 quesitos.

2019 Aplicação do questionário no 2º Teste Piloto do Censo

Demográfico com levantamento de 23 quesitos.

2019 Revisão dos primeiros testes e aplicação do questionário com 10

quesitos durante o Censo Experimental em todo os setores

urbanos do município de Poços de Caldas e um teste específico

em Juiz de Fora

2020 Incorporação do módulo de supervisão e Teste de Homologação

I (remoto)

2021 Últimas revisões e aplicação do questionário no Teste de

Homologação II nos municípios de Paulo de Frontin, Nova

Iguaçu e diversos setores censitários selecionados pelo país.

Breve histórico da pesquisa



Questionário

Censo Experimental e testes

Pesquisa do Entorno
2022

LIT e Entorno 2010



Quesitos

1 - Capacidade de Circulação da Via

Ônibus e caminhão Carros e vans

Pedestres, Motos e 
bicicletas

Aquavia



Quesitos

2 – Via Pavimentada



Quesitos

3 – Bueiro/Boca de lobo



Quesitos

4 – Iluminação pública



Quesitos

5 – Ponto de ônibus / van



Quesitos

6 – Via sinalizada para bicicletas



Quesitos

7 – Presença de calçada / passeio



Quesitos

8 – Presença de obstáculo na calçada



Rampa de automóvelRampa para cadeirante Passagem elevada

Quesitos

9 – Rampa para cadeirantes



Quesitos

10 – Arborização



1

32

Metodologia

DMC com navegação por GPS, fotos, mapas e imagens de satélite



Metodologia

Área de análise 

Elementos da face,  face 

confrontante e canteiro 

central

Elementos da face
Elementos da face e 

canteiro central



Metodologia

Área 
Pública

Área 
Privada

Área de 
análise



Metodologia

?

?

?



Metodologia



Supervisão



Divulgação

Resultados do Censo 2010

Fonte: IBGE 2010. 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-
de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/14220-asi-censo-2010-revela-
mais-da-metade-dos-domicilios-situavam-se-em-
locais-sem-bueiros

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/14220-asi-censo-2010-revela-mais-da-metade-dos-domicilios-situavam-se-em-locais-sem-bueiros


Divulgação



Divulgação



Obrigado pela atenção!!!

... e um bom 
Censo 2022!


