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Apresentação 
 
Esta Nota Técnica, a segunda da série Pesquisa Origem/Destino de 1977, tem por objetivo 
esclarecer alguns conceitos da terminologia utilizada no estudo. 
Isto se faz necessário, uma vez que alguns termos utilizados no decorrer do trabalho não têm 
exatamente o mesmo sentido daquele comumente usado, o que poderia acarretar alguns enganos. 
Desta forma, pretende-se uma padronização da terminologia das notas técnicas subsequentes, já que 
os dados levantados são inerentes àqueles conceitos. 
Como as tabulações da pesquisa O/D 77, a serem publicados em notas técnicas amarelas, conforme 
exposto no artigo anterior, farão uso daquela terminologia, houve-se por bem a execução deste 
trabalho que, sem dúvida, facilitará o entendimento das tabelas por parte do usuário. 
 
Definições 
 
Aluguel 
Valor mensal do aluguel em cruzeiros, excluindo o condomínio. 
 
Domicílio coletivo 
É caracterizado pela convivência de, no mínimo, seis pessoas, das quais pelo menos cinco não 
tenham laços de parentesco com o chefe do domicílio. 
 
Domicílio particular 
É todo aquele: que tem acesso direto através de um logradouro ou área comum, que tem fogão e 
condições para preparar refeições no local e onde residem uma ou mais famílias. 
Endereço de trabalho 
Todas as pessoas que exercem um ocupação, têm um endereço de trabalho. Em alguns casos o 
endereço de trabalho é o próprio domicílio (dono de pensão, zelador etc.). Para motorista de táxi é 
considerado o ponto, a empresa frotista ou a residência. 
 
Estudante 
É toda pessoa matriculada num curso da rede oficial de ensino, ou seja, do primeiro grau até o 
universitário. Além deste, são considerados também os cursos pré-vestibulares. 
Cursos rápidos de especialização ou extensão cultural, que não fazem parte do sistema regular de 
ensino, não são considerados, bem como o jardim da infância ou maternal. 
 
Família 
É caracterizada por: 
Conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco ou de dependência doméstica, que moram no 
mesmo domicílio, pessoa que mora só, num domicílio particular ou conjunto de no máximo cinco 
pessoas que, embora não estejam ligadas por laços de parentesco ou de dependência doméstica, 
moram num domicílio particular. 
 



 

Hora de chegada ao destino 
Refere-se à hora de chegada ao endereço de destino. 
 
Hora da saída da origem 
Refere-se à hora de saída do endereço de origem. 
 
Hora média de viagem 
É a média aritmética entre a hora de saída da origem e a hora de chegada ao destino. 
 
Indivíduos 
Pessoas que são consideradas como pertencentes ao domicílio: todos os membros da família, 
incluindo crianças e outras pessoas que estejam temporariamente em hospital, parentes morando no 
domicílio, hóspede, inquilino ou pensionista morando no domicílio, empregados morando no 
domicílio, estudantes que permanecem no domicílio enquanto estudam, mesmo que seus pais 
morem em outro lugar, pessoas que normalmente moram no domicílio, mas que estão fora 
temporariamente, fazendo visitas ou a negócios, pessoas que têm uma casa em outro lugar mas que 
estão no domicílio a maior parte da semana, enquanto trabalham e visitantes que moram fora da 
área de pesquisa, mas que passaram a noite que antecede a pesquisa no domicílio e lá continuam na 
manhã seguinte. 
 
Pessoas que não são consideradas como pertencentes ao domicílio:  qualquer pessoa fora de casa a 
serviço das Forças Armadas, estudante que permaneça fora durante a semana, enquanto freqüenta as 
aulas, trabalhador que permaneça fora durante a semana, enquanto trabalha, qualquer pessoa da casa 
que esteja numa instituição como asilo, hospício, orfanato, prisão etc., e qualquer pessoa, hóspede 
ou visita, que tenha moradia em outro lugar dentro da área de pesquisas. 
 
Modo de transporte 
A pé - quando o motivo da viagem é trabalho ou estudo, esta é registrada. Independentemente da 
distância percorrida. 
Em se tratando de outros motivos, as viagens a pé só são registradas quando a distância percorrida é 
igual ou superior a cinco quadras (500 metros aproximadamente). 
 
Coletivo - viagens cujo modo principal seja um dos seguintes: trem, metrô, ônibus escola/empresa, 
ônibus/trolebus ou lotação. 
 
Individual - viagens cujo modo principal seja um dos seguintes: táxi, motorista de auto, passageiro 
de auto, motocicleta, bicicleta, a pé ou outros. 
 
Principal - é caracterizado pela seguinte escala  hierárquica: trem, metrô, ônibus escola/empresa, 
ônibus/trolebus, lotação. Táxi, motorista de auto, passageiro de auto, motocicleta, bicicleta, a pé e 
outros. 
 
Motivo da viagem –  
compras: qualquer tipo de compra. 
Escola/educação: qualquer tipo de escola ou curso livre como pintura, ginástica, música, 
datilografia etc. 
Médico/dentista/saúde: qualquer motivo ligado à saúde. 
Negócios: qualquer negócio particular ou realizado para terceiros como tirar fotografia, almoço de 
negócios etc. 
Recreação/visitas: qualquer tipo de lazer e visitas sociais. 



 

Servir passageiro: é a pessoa que acompanha ou leva outra pessoa a algum lugar, como a mãe que 
leva o filho à escola (a pé, de automóvel, ônibus etc.). 
Trabalho comércio: qualquer empresa comercial como lojas, vendas ambulantes etc. 
Trabalho indústria: qualquer empresa industrial como fábricas, por exemplo. 
Trabalho serviços: qualquer empresa de serviços como copiadoras, consultoras etc. 
 
Padrão arquitetônico do imóvel 
É caracterizado por meio de quatro varáveis: tamanho, conservação, acabamento e tipo de garagem 
do imóvel. 
Conforme o padrão arquitetônico, cada imóvel recebe uma nota de 1 a 5. 
 
Renda média familiar 
São incluídas as rendas de todos os moradores do domicílio, exceto o salário da empregada. 
 
Tempo andando no destino 
Tempo consumido enquanto se anda desde a última condução até o endereço de destino. 
 
Tempo andando na origem 
Tempo consumido enquanto se anda desde o endereço de origem até à primeira condução. 
 
Tipo de indivíduo 
Agregado - é a pessoa que reside no domicílio e não é parente do chefe, tais como: hóspedes, 
inquilinos e pensionistas. 
Chefe do domicílio - na maioria dos casos é o cabeça do casal e principal arrimo da família. No 
caso do chefe da família só passar os fins de semana em casa, ele não é considerado morador e a 
esposa considerada como tal pelos demais membros do domicílio. Há um único chefe em cada 
família. 
 
Cônjuge 
O termo é aplicado quer para a mulher legalmente casada, quer para a que viva em união consensual 
com o chefe. No domicílio em que a mulher for chefe e arrimo da família, o termo cônjuge será 
aplicado ao marido, quer legalmente casado, quer viva em união consensual com ela. 
 
Empregado residente 
Pessoa que presta serviços domésticos remunerados ao domicílio.  
A pessoa que presta serviços domésticos sem remuneração será considerada agregada. 
Filho - além dos filhos do casal, são também registrados nesta categoria os filhos de criação ou 
tutelados. 
Parentes - são incluídos nesta categoria todos os aparentados do chefe, além do cônjuge e filhos, tais 
como pai, mãe, cunhado, genro nora, sobrinho, tio etc. 
Visitante - É aquele que mora fora da área de pesquisa, mas que passa a noite que antecede o dia da 
entrevista no domicílio. Este visitante não é considerado, quando passa apenas a noite e na manhã 
seguinte vai embora. 
 
Veículos 
Marca/modelo/ano de fabricação - caso haja mais de quatro veículos no domicílio, são anotados 
apenas os quatro mais novos. 
Veículos por domicílio - são considerados, além dos veículos de propriedade do domicílio, aqueles 
utilizados pelo domicílio, embora sejam de propriedade de empresas, se a finalidade for: 
exclusivamente veículo de passeio e veículo de uso misto. Não são considerados os veículos de uso 



 

exclusivo de serviço. Como domicílio do motorista de táxi é considerado o táxi de sua propriedade. 
Carros de frota não são considerados. 
 
Viagem 
É todo deslocamento de um indivíduo entre dois pontos, com um motivo específico, com exceção 
das viagens a pé, conforme explicitado na sua definição. São consideradas as viagens das 04 horas 
da manhã do dia anterior à pesquisa até às 04 horas da manhã do dia da pesquisa. 
 
Viagem através 
É a viagem que passa pela área de pesquisa, mas que tem ambos os extremos fora dessa área. 
 
Viagem externa 
É a viagem que tem ambos os extremos fora da área de pesquisa, mas que tem ambos os extremos 
fora dessa área. 
 
Viagem Interna 
É a viagem que tem ambos os extremos dentro da área de pesquisa. 
Viagem interna/externa 
È a viagem que tem um extremo dentro da área de pesquisa e outro fora. Idem para viagens 
externa/interna. 
 
 
Figura 1 
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