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1. Descrição geral do software de acesso digital a Listas Nominativas Poplin-Minas-1830 
O programa “on line” Poplin-Minas-1830 esta situado no site do grupo de pesquisa do Núcleo de Pesquisa em 

História Econômica e Demográfica. Como em casos semelhantes, para acessá-lo, o consulente deve registrar-se no 
site, para adquirir uma senha de acesso. A cessão dessa senha será condicionada a um preenchimento de um pequeno 
questionário. Tais dados serão, de forma confidencial, utilizados, no futuro próximo, para o monitoramento do uso do 
banco de dados e para a sua progressiva melhora.  

O programa contém três formas de busca de resultado, a saber: 

1) Consulta aos dados na forma estatística: permite ao consulente cruzar as múltiplas variáveis categóricas e 
gerar algumas médias e outras medidas de concentração e dispersão (média, mediana, moda, mínimo e máximo, 
amplitude, desvio padrão, etc.) em variáveis contínuas. 

2) Consulta às listas nominativas originais: permite gerar a lista nominativa desejada, sendo as informações 
constituídas pela transcrição fidedigna ao documento manuscrito original. 

3) Consulta antroponímica e consulta a casos selecionados: possibilita ao usuário da base de dados selecionar 
casos (de indivíduos e de domicílios) conforme características selecionadas ou pelo prenome e/ou sobrenome do 
indivíduo. 

O texto a seguir trata de exemplificar os diversos usos da base de dados, apresentando, a cada etapa de pesquisa, 
os procedimentos para se gerar os resultados corretamente. 
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2 Formas de consulta aos dados 
2.1 Consulta aos dados na forma estatística 

A consulta na forma estatística será aberta quando o usuário clicar na alternativa mais à esquerda da tela de 
entrada do Poplin-1830 (Figura 1). 

 

Figura 1 – Opção de consulta dos dados na forma estatística 
São dois os tipos de consulta na forma estatística: 1) o cruzamento de variáveis categóricas; e 2) obtenção de 

medidas de concentração e dispersão de variáveis contínuas (ainda não disponível). 
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1) Cruzamento de variáveis categóricas (parte I) 

Nessa forma de consulta, o Poplin-Minas-1830 possibilita ao consulente produzir tabelas de cruzamento de até 
duas informações (uma em linha outra em coluna), podendo ter um ou mais filtros, para o refinamento da pesquisa. 
Abaixo apresenta-se a forma de manusear a base de dados a partir de um exemplo específico. 

Exemplo 1: Cruzamento de idade (faixa etária) e sexo 
 da população livre do município (termo) de Ouro Preto. 

A tela de entrada dessa forma de consulta destina-se a apontar as variáveis em que se farão os filtros e contém as 
variáveis categóricas dispostas na vertical, organizadas em abas, que por sua vez são nomeadas pelas classes das 
variáveis (vide primeira coluna do Quadro 1), conforme se observa na Figura 2.  
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Figura 2 – Ex. 1 – Etapa 1 da consulta na forma estatística: Abas de classes de variáveis para filtros 
 

Ao clicar o botão esquerdo do mouse em alguma das abas, abre-se a lista das respectivas variáveis. Como 
“defaut” aparecem as variáveis da primeira aba (Variáveis originais), conforme mostra a Figura acima. 

Pelo exemplo de consulta dois filtros deverão ser feitos: deve-se, primeiramente, filtrar a população livre e, 
depois, selecionar apenas o município de Ouro Preto. Caso não se fizesse essas filtragens, os dados iriam se referir a 
toda a população (livres e escravos) de toda a província. 
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Conforme se observa no Quadro 1, as variáveis para se filtrar seriam, sobre condição social, a “v05070 - 
Condição Social – sintética”, da aba “Variáveis pessoais Parte I” e “v02020 Termos/municípios (1831)”, da aba 
“Divisão Administrativa”. O procedimento é mostrado na Figura 3 e, depois, na Figura 4. 

 

Figura 3 – Ex. 1 – Etapa 1.1 – Seleção da condição social dos indivíduos 
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Figura 4 – Ex. 1 – Etapa 1.2 – Seleção do Município (Termo) 
 

Definidas as variáveis a serem filtradas, passa-se para a segunda etapa, que se inicia ao clicar o botão 
“Continuar”. 
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A segunda etapa refere-se ao procedimento de efetuar os filtros com as variáveis indicadas na 1ª etapa, no caso, 
deve-se escolher quais condições sociais (livres e forros) e quais municípios (Ouro Preto) que se deseja selecionar. A 
tela que se abre ao usuário é a que indica as categorias de cada variável pré-selecionada. O usuário deve, então, clicar 
as opções, conforme mostra a Figura 5, e em seguida, clicar o botão “Consultar”. 

 

Figura 5 – Ex. 1 – Etapa 2: Seleção das categorias para filtragem 
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A tela subsequente solicita ao usuário a definição de quais variáveis a serem utilizadas para montar a tabela 
desejada (Figura 6). No exemplo em questão, na linha estariam dispostas as categorias da variável “v05030 - Faixa 
etária quinquenal” e, na coluna, as categorias da variável “v05080 – Sexo”.  

Deve-se notar que no topo da tela, apareceu a informação “Universo reduzido a 12.507 indivíduos recenseados”. 
Dado que o banco de dados das listas nominativas lista pouco mais de meio milhão de indivíduos, essa redução deriva 
dos filtros empregados, ou seja, da seleção prévia de indivíduos que eram: 1) livres e 2) residentes no município de 
Ouro Preto.  

 
Figura 6 – Ex. 1 – Etapa 3: Seleção das variáveis dispostas em linha e coluna da tabela em construção 
O botão “Enviar”, quando acionado, finaliza a consulta e leva o consulente à tela de resultados.  
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Na tela de resultados, apresenta-se a tabela da forma como foi concebida. De posse dos dados o usuário pode 
clicar no botão “Exportar” para levar os dados para um programa de planilha. 

Casos por sexo segundo faixa etária

Faixa etária Total
S/ inf. Homem Mulher

S/ inf. -           3              5              8                
0-4 -           595          552          1.147         
5-9 1              799          775          1.575         
10-14 -           703          707          1.410         
15-19 -           534          557          1.091         
20-24 -           499          746          1.245         
25-29 -           401          532          933            
30-34 -           386          561          947            
35-39 -           297          428          725            
40-44 -           356          482          838            
45-49 -           214          258          472            
50-54 -           289          371          660            
55-59 -           169          201          370            
60-64 -           202          274          476            
65-69 -           85            97            182            
70-74 -           107          109          216            
75-79 -           34            40            74              
80-84 -           35            52            87              
85-89 -           17            13            30              
90-94 -           8              7              15              
95- -           2              4              6                
Total 1              5.735       6.771       12.507       

Sexo

 

Figura 7 – Ex. 1 – Finalização da consulta: tela de resultados apresentados 
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Exemplo 2: Definir a estrutura domiciliar da posse de escravos 
por nível de desenvolvimento regional de Minas Gerais. 

Este exemplo se diferencia do anterior, essencialmente porque não se tratar de exatamente de indivíduos, mas 
sim de domicílios (então denominados “fogos”). Para o estudo domiciliar deve-se selecionar apenas o chefe do fogo, 
para que um domicílio não seja contado tantas vezes quanto é o número de pessoas integrantes do fogo, conforme 
ilustração (Figura 8). Tendo apenas esse filtro a ser feito, passa-se à etapa seguinte ao clicar “Continuar”. 
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Figura 8 – Ex. 2 – Etapa 1 – Seleção da relação com o chefe do domicílio 
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Na sequencia, abre-se a tela que permite efetuar os filtros de categorias das variáveis indicadas na etapa anterior. 
No caso (assim como em todos os estudos domiciliares), deve-se selecionar apenas os chefes dos fogos, como se 
observa na Figura 9. Passa-se à etapa seguinte ao clicar “Consultar”. 

 

Figura 9 – Ex. 2 – Etapa 2 – Seleção do chefe do fogo 
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Na tela subsequente, que solicita ao usuário a definição de quais variáveis a serem utilizadas para montar a 
tabela desejada (Figura 10), seguindo o exemplo em questão, seleciona-se para estarem dispostas nas linhas da tabela 
as categorias da variável “v11030 - Estrutura da posse de escravos” e, nas colunas, as categorias da variável “v0302 – 
Nível de desenvolvimento”. Clica-se, para finalizar a construção da tabela, o botão “Enviar”. 

 

Figura 10 – Ex. 2 – Seleção das variáveis dispostas em linha e coluna da tabela em construção 
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Na tela de resultados, apresenta-se a tabela da forma como foi concebida. De posse dos dados o usuário pode 
clicar no botão “Exportar” para levar os dados para um programa de planilha. Deve-se considerar em tabulações de 
dados tal como o desse exemplo o total de casos deve corresponder, exatamente, ao total de domicílios constantes no 
banco de dados (84.810), como mostra a Erro! Fonte de referência não encontrada. (pág. Erro! Indicador não 
definido.).  

Casos por nível de desenvolvimento, segundo estrutura da posse de escravos

Total
Alto Nível Nível Médio Baixo Nível

Sem escravos 26.422                 21.866                 8.844                   57.132    
1 a 3 escravos 7.142                   4.764                   1.704                   13.610    
4 a 10 escravos 4.783                   3.132                   758                      8.673      
11 a 49 escravos 2.319                   1.398                   246                      3.963      
50 escravos ou mais 152                      68                        10                        230         
S/ inf. 1.202                   -                       -                       1.202      
Total 42.020                 31.228                 11.562                 84.810    

Nível de desenvolvimento Estrutura da posse de 
escravos 

 

Figura 11 – Ex. 2 – Finalização da consulta: tela de resultados apresentados 
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Exemplo 3: Ocupação dos membros livres não-chefes dos domicílios, segundo 
ocupação do chefe. 

O exemplo refere-se a uma prospecção de dados mais complexa que os casos anteriores. Objetiva-se, aqui, 
conceber uma tabela em que os membros livres não-chefes estejam relacionados segundo sua atividade (coluna), 
segundo a atividade do chefe (linha). Em pesquisas sobre ocupações, recomenda-se utilizar apenas os dados de listas 
nominativas classificadas de melhor qualidade. Dessa forma, deve-se apontar, para filtrar a variável “v20010 – 
Melhores listas para estudo ocupacional”, conforme se observa na Figura 12.  
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Figura 12 – Ex. 3 – Etapa 1.1 – Seleção da amostra de melhores listas para o estudo ocupacional 
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Em seguida, seleciona-se para filtro, a variável “v05020 – Relação com o chefe” (Figura 13). O motivo dessa 
escolha reside no fato de que se deve selecionar, apenas, os membros não-chefes livres.  
 

Figura 13 – Ex. 3 – Etapa 1.2 – Seleção da variável relação com o chefe do domicílio 
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Na tela que se abre, na sequencia, seleciona-se as categorias discutidas. Na variável “v05020 – Relação com o 
chefe”, deve-se clicar todas as categorias, com a exceção do “escravo” e “chefe do fogo”. Já na variável “v20010 – 
Melhores listas para estudo ocupacional” escolhe-se a “seleção melhores listas” (Figura 14).  
 

 

Figura 14 – Ex. 3 – Etapa 2 – Seleção das categorias para filtragem 
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Como nos casos anteriores, a tela subsequente solicita ao usuário a definição de quais variáveis a serem 
utilizadas para montar a tabela (Figura 15). No exemplo proposto, na linha estariam dispostas as categorias da 
variável “v07070 - Subsetor de atividade” do chefe do domicílio e, na coluna, as categorias da variável “v06050 - 
Subsetor de atividade” do indivíduo.  

 

Figura 15 – Ex. 3 – Etapa 3: Seleção das variáveis dispostas em linha e coluna da tabela em construção 
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Casos por subsetores de atividade dos indivíduos, segundo subsetores de atividade dos chefes

Total

 S/ inf.  Agropecuária  Mineração 
 Atividades 

manuais e 
mecânicas 

 Comerciante 
fixo 

 Comerciante 
tropeiro 

 Serviço 
doméstico 

 Funionário 
público 

 Associações 
ocupacionais/
outras 

 Desocupado 

S/ inf. 404         69                 7                273          10                 11                   13           3                 61                 7                 858         
Agropecuária 17.441    4.465            19              8.420       94                 72                   614         12               994               927             33.058    
Mineração 467         9                   162            441          12                 2                     23           1                 103               16               1.236      
Atividades manuais e mecânicas 5.895      742               85              5.461       81                 62                   121         12               1.105            234             13.798    
Comerciante fixo 1.428      62                 9                932          120               19                   57           2                 278               36               2.943      
Comerciante tropeiro 372         20                 2                185          6                   42                   3             1                 38                 3                 672         
Serviço doméstico 99           31                 5                79            2                   2                     8             1                 37                 8                 272         
Funionário público 220         17                 -             208          11                 5                     27           9                 157               11               665         
Associações ocupacionais/outras 2.515      241               34              1.607       44                 18                   91           9                 735               134             5.428      
Desocupado 145         14                 5                175          7                   -                  4             2                 36                 52               440         
Total 28.986    5.670            328            17.781     387               233                 961         52               3.544            1.428          59.370    

Subsetores de atividade dos indivíduos

Subsetor de atividade do chefe

 

Figura 16 – Finalização da consulta: tela de resultados apresentados 
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2.2. Consulta às listas nominativas originais 
A consulta às listas nominativas originais será aberta quando o usuário clicar na segunda alternativa mais à 

esquerda da tela de entrada do Poplin-1830 (Figura 17). 

 

Figura 17 – Opção de consulta às listas nominativas originais 
Nessa opção, listam-se todas as 313 listas nominativas, classificadas pelo nome original dos respectivos distritos 

de paz, em ordem alfabética. 
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Ao clicar na opção “gerar lista” à direita do distrito de interesse, abre-se a lista nominativa com as informações 
originais do recenseamento (Figura 18).  

 

Figura 18 – Exemplo 4: Consulta à lista nominativa de Santo Antônio do Bacalhau, Mariana, 1831 
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Note-se que no cabeçalho estão dispostas as informações sobre o status do distrito de paz em relação às divisões 
jurídica, eclesial e administrativa, sendo a última correspondente à década de 1830 e mais recente (de 1998). A 
listagem dos indivíduos recenseados é disposta seguindo a ordem da maioria das listas, como se observa no 
manuscrito abaixo (Figura 19). 

 

Figura 19 – Manuscrito da lista nominativa de São Bartolomeu, Ouro Preto, 1838 
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2.3. Consulta antroponímica e consulta a casos selecionados 
A consulta a casos e antroponímica se abre quando o usuário clicar na alternativa mais à direita da tela de 

entrada do Poplin-1830 (Figura 20). 

 

Figura 20 – Opção de consulta antroponímica e/ou a casos 
Nessa opção, listam-se todas as classes de variáveis, como o caso da forma estatística. O exemplo abaixo ilustra 

alguma das várias possibilidades de incursão à base para estudos de caso. 
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Exemplo 5: Estudo de caso – Fogo chefiado por comerciante urbano do sexo 
masculino, de 50 anos ou mais, branco, com organização familiar complexa e 

proprietário de grande plantel de escravos. 

Inicialmente (mas não necessariamente) sugere-se selecionar as variáveis de atributos pessoais do chefe listadas 
na classe “Atributo do fogo Parte I” (Figura 21). 

 

Figura 21 – Ex. 5 – Etapa 1.1 – Seleção de vários atributos pessoais do chefe do fogo 
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Na sequencia, seleciona-se as variáveis de atributos pessoais do chefe listadas na classe “Atributo do fogo Parte 
II”, sobre a nupcialidade do chefe (Figura 22). 

 
 

Figura 22 – Ex. 5 – Etapa 1.2 – Seleção do estado marital do chefe 
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Depois, aponta-se a variável “Estrutura da posse de escravos” do fogo, que por sua vez, é encontrada na classe 
“Atributo do fogo Parte V”, sobre atributos do contingente escravo dos domicílios (Figura 23). 

 

Figura 23 – Ex. 5 – Etapa 1.3 – Seleção do atributo de posse de escravos 
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Em seguida, escolhe-se uma variável sobre tipo de domicílios, mais agregada, localizada na classe “Atributo do 
fogo Parte VI”, sobre atributos de tamanho e tipos de fogos (Figura 24). 

 

Figura 24 – Ex. 5 – Etapa 1.4 – Seleção de atributo sobre tipo de domicílio 
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Por último, escolhe-se a variável sobre situação do fogo, pertencente à classe dos atributos sobre “Urbanização”, 
e se finaliza esta etapa clicando em continuar (Figura 25). 

 

Figura 25 – Ex. 5 – Etapa 1.5 – Seleção de situação do domicílio 
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Com a ação anterior, abrem-se os campos para que se escolham categorias das variáveis anteriormente 
selecionadas para o estudo de caso. (Figura 26). 

 

Figura 26 – Ex. 5 – Etapa 2: Seleção das categorias para filtragem 
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Figura 26 – Ex. 5 – Etapa 2: Seleção das categorias para filtragem (conclusão) 
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Ao clicar “Consultar” na etapa anterior, abre-se uma tela que permite ao consulente escolher variáveis que 
estejam apresentadas na tela de resultado de estudo de caso. Caso o usuário opte por não intervir nessa etapa, o 
quadro de resultados terá apenas as variáveis originais do censo (que são pré-selecionadas), o que deve ser suficiente 
para a maioria das situações (Figura 27). 

 

Figura 27 – Ex. 5 – Etapa 3: Seleção das variáveis para o estudo de caso 
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Ao acionar a tecla “Continuar” da etapa anterior, o usuário tem acesso a todas as ocorrências da pesquisa 
construída. Acionando a opção “gerar resultado” da primeira ocorrência, tem-se acesso ao primeiro exemplo de 
estudo de caso (Figura 27). 

 

Figura 28 – Ex. 5 – Etapa 4: Apresentação parcial de um estudo de caso 
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Exemplo 6: Consulta antroponímica – O fogo do Alferes Joze Peixoto de Souza. 

Realizar uma pesquisa antroponímica (pelo prenome e/ou sobrenome) é similar ao caso anterior. Na primeira 
etapa de pesquisa, sobre filtros, clica-se apenas o atributo “nome”, contido nas “variáveis originais” (Figura 29). 

 

Figura 29 – Ex. 6 – Etapa 1: Seleção da variável nome 
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Com a ação anterior, abre-se o campo para que o usuário digitar o nome desejado e, em seguida, clique o botão 
“consultar”. (Figura 30). 

 

Figura 30 – Ex. 6 – Etapa 2: Consulta antroponímica 
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Gera-se, então, a tela de resultado, com a(s) ocorrência(s). No exemplo proposto, observou-se que existia apenas 
uma pessoa com a combinação de nomes “Joze Peixoto de Souza”. (Figura 31). 

 

Figura 31 – Ex. 6 – Etapa 3: Tela (parcial) de resultado da pesquisa antroponímica 
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Anexo 
Quadro 1 – Variáveis da base de dados das Listas 

Nominativas 
(Continua) 

Classes de variáveis Nº Código Nome Fonte

Variáveis originais 1 v00010 Quarteirão
2 v00020 Fogo
3 v00030 Nome
4 v00040 Idade Listas nominativas
5 v00050 Qualidade (ou cor)
6 v00060 Estado marital
7 v00070 Condição social
8 v00080 Ocupação (nominal)

Tempo 9 v01010 Dia
10 v01020 Mês
11 v01030 Ano
12 v01040 Período

Divisão administrativa 13 v02010 Comarcas (1831)
14 v02020 Termos/municípios (1831)
15 v02025 Categoria administrativa (1831)
16 v02030 Topônimo original (déc. de 1830)
17 v02040 Freguesia (1831-1832)
18 v02050 Categoria eclesiástica (1831)
19 v02060 Topônimo atual (1998)
20 v02070 Subordinação atual (1998)
21 v02080 Município atual (1998)

22 v03010 Região

GODOY, Marcelo M. Intrépidos 
viajantes e a construção do espaço: 
uma proposta de regionalização para 
as Minas Gerais do século XIX. Belo 
Horizonte: Cedeplar/UFMG, 1996. 
112 p. (Texto para discussão, 109).

23 v03020 Nível de desenvolvimento

PAIVA, Clotilde A. População e 
economia nas Minas Gerais do 
século XIX. 1996. 229 f. Tese 
(Doutorado de História) - 
Departamento de Ciências Sociais da 
Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 1996.

24 v03030 Tipos regionais

RODARTE, Mario M. S. O trabalho 
do fogo: Perfis de domicílios 
enquanto unidades de produção e 
reprodução na Minas Gerais 
Oitocentista. 2008, 365 f. Tese 
(Doutorado em Demografia) - Centro 
de Desenvolvimento e Planejamento 
Regional, Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.

25 v03040 Subtipos regionais Idem v03030

Termo de abertura/fechamento das 
listas nominativas

Termo de abertura/fechamento das 
listas nominativas

Região
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Quadro 1 – Variáveis da base de dados das Listas 
Nominativas 

(Continua) 
Classes de variáveis Nº Código Nome Fonte

Urbanização 26 v04010 Centralidade urbana

RODARTE, Mario M. S. O Caso das 
Minas que não se esgotaram: A 
pertinácia do Antigo Núcleo Central 
Minerador na expansão da malha 
urbana da Minas Gerais Oitocentista. 
1999. 179 f. Dissertação (Mestrado 
em Economia) – Centro de 
Desenvolvimento e Planejamento 
Regional, Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 1999.

27 v04020 Situação do fogo (urbano/ rural)

28 v04030 Número de fogos no núcleo urbano do distri
29 v04040 Tamanho do núcleo urbano do distrito

Variáveis pessoais 30 v05010 Indivíduo
parte I 31 v05020 Relação com o chefe

32 v05030 Faixa etária quinquenal
33 v05040 PIA - Grupo de idade Listas nominativas
34 v05050 Estado marital corrigido
35 v05060 Grupos de cor
36 v05070 Condição Social - sintética
37 v05080 Sexo

Variáveis pessoais 38 v06010 Nacionalidade
parte II 39 v06020 Nacionalidade - sintética

40 v06025 Ocupação (em código)
41 v06030 Ramo de atividade Listas nominativas
42 v06040 Ramos agregados
43 v06050 Subsetor de atividade
44 v06060 Setor de atividade

Atributos do fogo 45 v07010 Idade do chefe
Parte I 46 v07020 Faixa etária do chefe
Atributos do chefe 47 v07030 Sexo do chefe

48 v07040 Cor 
49 v07050 Condição do chefe
50 v07060 Ocupação do chefe
51 v07070 Subsetor de atividade
52 v07080 Ramos agregados

Atributos do fogo 53 v08010 Estado marital do chefe
Parte II 54 v08020 Coabitação com o cônjuge
Nupcialidade da chefia 55 v08030 Cor do conjuge e do chefe

56 v08040 Diferença de idade marido-esposa do 
núcleo chefe

Listas nominativas

57 v08050 Faixas de difer. de idade marido e esposa 
do núcleo chefe

58 v08060 Condição do chefe e do cônjuge
Atributos do fogo 59 v09010 Total de livres (em faixas)

Parte III 60 v09015 Proporção de mulheres livres
Atrib. dos livres 61 v09020 Idade média dos livres

62 v09030 Crianças no fogo
63 v09040 Idosos (60 anos ou +) no fogo
64 v09050 Cor dos livres Listas nominativas
65 v09060 Número de livres casados
66 v09070 Número de livres viúvos
67 v09080 Número de livres uma vez casados
68 v09090 Presença de agregados no fogo

Listas nominativas

Idem v03030
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Quadro 1 – Variáveis da base de dados das Listas 
Nominativas 

(Continua) 
Classes de variáveis Nº Código Nome Fonte

Atributos do fogo
69 v10010 Razão de dependência de livres

Parte IV 70 v10020 Posse de escravos Listas nominativas
Atributos de dependência

71 v10030 Razão de escravos e livres

Atributos do fogo 72 v11010 Tamanho do plantel
Parte V 73 v11030 Estrutura da posse de escravos
Escravistas 74 v11040 Idade média do plantel

75 v11045 Proporção de mulheres
76 v11050 Crianças escravas no fogo Listas nominativas
77 v11060 Idosos escrav (60 a. e +) no fogo
78 v11070 Proporção de africanos/pretos escravos
79 v11075 Proporção de crioulos escravos
80 v11080 Proporção de pardos/cabras escravos

81 v11090 Proporção de uma vez casado no plantel de 
escravos

Atributos do fogo 82 v12010 Tamanho do domicílio
Parte VI 83 v12020 Tamanho do domicílio (discreto)
Tamanho e tipo 84 v12030 Tipologia Laslett de domicílios (Nível 1 de 

agregação)

85 v12040 Tipologia Laslett de domicílios (Nível 2 de 
agregação)

86 v12050 Tipologia Laslett de domicílios (Nível 3 de 
agregação)

87 v12060 Tipologia Laslett de domicílios (Nível 4 de 
agregação)

88 v12070 Tipologia plurifuncional de fogo (GoM - 
Nível 1 de agregação)

89 v12080 Tipologia plurifuncional de fogo (GoM - 
Nível 2 de agregação)

Atributos do fogo 90 v13010 Informação ocupacional no fogo
Parte VII 91 v13020 Tamanho do fogo e inf. ocupacional

92 v13030 Tipos de fogos pluri pessoais e 
93 v13040 Ocupados na agropecuária
94 v13050 Ocupados na mineração
95 v13060 Ocup. no art. em madeira
96 v13070 Ocup. no art. em metais
97 v13080 Ocup. no art. em couros/peles
98 v13090 Ocup. em art. em barro
99 v13100 Ocup. no art. em fibras

100 v13110 Ocup. no art. em vestuários
101 v13120 Ocup. em art. em tecidos
102 v13130 Ocup. em art. constr. civ.
103 v13140 Ocup. no art. em demais tipos
104 v13150 Ocup. em ativ. manuais e mecânicas
105 v13160 Ocupados no comércio fixo
106 v13170 Ocupados no comércio de tropa
107 v13180 Ocupados no serv. doméstico
108 v13190 Funcionário público
109 v13200 Ocup. c/ + de 1 ativ. /outras ocupações
110 v13210 Declarados desocupados

Ocupaçao e inserção 
produtiva

Idem v03030
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Quadro 1 – Variáveis da base de dados das Listas 
Nominativas 

(Fim) 
Classes de variáveis Nº Código Nome Fonte

Amostras 111 v20010 Melhores listas para estudo ocupacional

112 v20015 Classificação segundo a qualidade da 
informação ocupacional

113 v20020 Melhores listas para estudo de relação com 
o chefe (e tipologia de Laslett) Idem v03030

114 v20030 Seleção - 1º indivíduo da lista nominativa

GODOY, Marcelo Magalhães; 
PAIVA, Clotilde Andrade. Um 

estudo da qualidade da informação 
censitária em listas nominativas e 

uma aproximação da estrutura 
ocupacional da província de Minas 
Gerais. In: XVI Encontro Nacional 
de Estudos Populacionais, 2008, 

Caxambu. Anais do XVI Encontro 
Nacional de Estudos Populacionais, 

2008.
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