
Introdução

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD - 

Contínua) é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em uma amostra de domicílios brasileiros que, 

por ter propósitos múltiplos, investiga diversas características 

socioeconômicas da sociedade, como população, educação, 

trabalho, rendimento, habitação, previdência social, etc., entre 

outros temas que são incluídos na pesquisa de acordo com as 

necessidades de informação para o Brasil.

É feita em todas as regiões do Brasil. Essa modalidade foi 

introduzida no Brasil na segunda metade da década de 60 e a 

primeira PNAD realizada em caráter experimental em 1967. A 

justificativa para a adoção de pesquisas por amostragens de 

domicílios era a possibilidade de monitorar regularmente as 

características socioeconômicas brasileiras sem o custo e o amplo 

espaço de tempo existente entre um Censo e outro.

Atualmente é uma pesquisa por amostra probabilística de 

domicílios, de abrangência nacional, planejada para atender a 

diversos propósitos. Visa produzir informações básicas para o 

estudo do desenvolvimento socioeconômico do País e permitir a 

investigação contínua de indicadores sobre trabalho e rendimento. 

A PNAD Contínua segue um esquema de rotação de domicílios. 

Isso significa que cada domicílio selecionado será entrevistado 

cinco vezes, uma vez a cada trimestre, durante cinco trimestres 

consecutivos.

Principais Indicadores que serão produzidos com base na 

PNAD Contínua:

Ÿ População residente segundo o sexo e os grupos de idade;

Ÿ Taxa de desocupação;

Ÿ Taxa de atividade;

Ÿ Nível da ocupação;

Ÿ Taxa de analfabetismo segundo os grupos de idade e o 

sexo;

Ÿ Pessoas de 14 anos ou mais segundo a condição de 

ocupação;

Ÿ Pessoas ocupadas na semana de referência segundo o 

sexo e os grupos de anos de estudo;

Ÿ População residente segundo a naturalidade em relação à 

unidade da Federação e ao município de residência;

Ÿ Rendimento médio mensal per capita dos domicílios.

A partir dessa pesquisa pode-se analisar os dados referentes 

ao Estado (Sergipe), RIDE (Aracaju, Barra dos Coqueiros, São 

Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro) e Aracaju.

Características Populacionais

Na capital sergipana foram visitadas 2.664 residências, no 

primeiro trimestre de 2018 e esses entrevistados 

representam a população municipal.

Quando ponderadas as informações através do peso (número 

de pessoa que representa cada entrevista), utilizando os 

microdados (dados brutos), pode-se inferir e concluir as 

seguintes características populacionais:

É uma característica nacional haver um maior número de 

pessoas do sexo feminino do que masculino, não sendo 

diferente entre a população de Aracaju, na Ride e no Estado de 

Sergipe. Assim, em razão do sexo, ou seja, número de homens 

para cada grupo de 100 mulheres,  quando calculado: 83 em 

Aracaju, 84 na RIDE e 89 em Sergipe. A porcentagem de 

homens apresenta-se maior no Estado quando comparado à 

Aracaju e a RIDE. Entretanto calculando a densidade 

demográfica dos homens em suas respectivas regiões 

conclui-se que a capital (1636,62h/km²) tem um número bem 

superior de homens/km² quando comparado a região 

metropolitana (505,95h/km²) e o estado (49,32h/km²), isso 

acontece pelo fato de ser o município com mais habitantes de 

Sergipe em uma área relativamente pequena (181,857Km²).

Região

Aracaju

Ride

Sergipe

297.630

357.896

655.526

437.396

521.583

958.979

1.085.239

1.216.629

2.301.868

45,40%

54,60%

100,00%

45,61%

54,39%

100,00%

47,15%

52,85%

100,00%

Sexo Absoluto (%)

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total
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TotalMulheresHomens

Ride

Aracaju

2.301.868

1.216.629

1.085.239

958.979

437.396

521.583

Sergipe

655.526

357.896

297.630
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Instrução

687

10.740

4.271

2.964

2.579

25.729

6.693

56.876

Desocupadas

6.043

45.030

14.802

17.567

78.227

21.821

88.482

271.972

Sem instrução e menos de 1 ano de estudo

Fundamental incompleto ou equivalente

Fundamental completo ou equivalente

Médio incompleto ou equivalente

Médio completo ou equivalente

Superior incompleto ou equivalente

Superior completo

Total1

Total2

Ocupadas

Frequência

328.848

Fonte: IBGE/PNAD-Contínua/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

Grupamentos de atividade principal do empreendimento do 

trabalho principal da semana de referência para pessoas de 

14 anos ou mais de idade 2018.1

No quadro a seguir, verifica-se que há incidência maior de 

mulheres nas atividades: Área de educação, saúde humana e 

serviços sociais; serviços domésticos e outros serviços, em 

comparação com as atividades desempenhadas pelos 

homens, pois quando calculado o número de pessoas do sexo 

masculino para cada cem mulheres, nessas atividades,  se 

o b t é m  o s  p e r c e n t u a i s  d e  :  3 0 , 1 0  e  5 0  h o m e n s , 

respectivamente. Por outro lado a maior incidência de homens 

é no Comércio, reparação de veículos automotores e 

motocicletas, informação, comunicação e atividades 

Nível de instrução mais elevado alcançado (pessoas de 5 

anos ou mais de idade) padronizado para o Ensino funda-

mental com duração de 8 anos dos ocupados /desocupados 

Verifica-se que o percentual mais elevado entre os ocupados 

concentra-se entre o nível de instrução superior completo 

(32,53%) e com ensino médio completo (28,76%). Enquanto 

que a menor taxa corresponde aos sem instrução e com 

menos de 1 ano de estudo(2,22%). Pode-se concluir que 

69,32% dos ocupados, têm no mínimo, o ensino médio 

completo, em contrapartida 30,68% têm,  no máximo, o médio 

incompleto.

Enquanto a população desocupada tem o percentual mais 

Região

Aracaju

Ride

Sergipe

24.576

32.300

56.876

41.481

50.786

92.267

83.294

94.264

177.558

145.822

126.150

271.972

205.220

168.796

374.016

494.373

367.315

861.688

170.398

158.450

328.848

246.701

219.582

466.283

577.667

461.579

1.039.246

OcupadasSexo Desocupadas Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total
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Como se pode observar, num total de 328.848 pessoas em 

Aracaju, com 14 anos ou mais de idade, 145.822 homens e 

126.150 mulheres encontram-se ocupadas.

Enquanto que deste total, 24.576 homens e 32.300 mulheres 

estão desocupadas, perfazendo uma taxa de 17,30% de 

desocupação em Aracaju, um pouco mais elevado em 

comparação à taxa de desocupação de Sergipe, que foi de 

17,09%. Porém ficou abaixo da RIDE que apresenta uma taxa 

de desocupação de 19,79%. São classificadas como 

desocupadas, na semana de referência, as pessoas com 14 

anos ou mais de idade, sem trabalho (trabalho que gera 

rendimento para o domicílio) nessa semana, que tomaram 

alguma providência efetiva para conseguir emprego, no 

período de referência de 30 dias, e que estavam disponíveis 

para assumir, na semana de referência. Consideram-se, 

também, como desocupadas as pessoas sem trabalho, na 

semana de referência, que não tomaram providência efetiva 

para conseguir ocupação no período de referência de 30 dias, 

porque já haviam conseguido trabalho, com início previsto 

para após a semana de referência, e prazo limite para esse 

início, de até 3 meses.

Condição de ocupação na semana de referência para pessoas 

de 14 anos ou mais de idade

financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas e 

construção, juntas representando 51,91% do mesmo.

Atividades

Agricultura, pecuária, 

produção florestal, pesca

e aquicultura

Indústria geral

Construção

Comércio, reparação de

veículos automotores e

motocicletas

Transporte, armazenagem

e correio

Alojamento e alimentação

Informação, comunicação

e atividades financeiras,

imobiliárias, profissionais

e administrativas

Administração pública,

defesa e seguridade social

Educação, saúde humana

e serviços sociais

Outros Serviços

Serviços domésticos

Atividades mal definidas

Total

2.374

18.019

22.455

57.726

13.920

15.614

38.517

27.584

44.349

13.909

17.199

306

271.972

1.279

3.816

2.504

23.505

422

8.824

17.001

9.773

34.084

9.250

15.694

0

126.152

0,87%

6,63%

8,26%

21,22%

5,12%

5,74%

14,16%

10,14%

16,31%

5,11%

6,32%

0,11%

100%

1.095

14.203

19.951

34.221

13.498

6.790

21.516

17.811

10.265

4.659

1.505

306

145.820

Homens (%)Mulheres Total

Fonte: IBGE/PNAD-Contínua/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN
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elevado entre a população com o nível de instrução médio 

completo ou equivalente (45,35%) e fundamental incompleto 

ou equivalente (18,88%). Enquanto que o menor percentual de 

desocupado é verificado entre pessoas sem instrução e menos 

de 1 ano de estudo(1,21%) e entre pessoas com Ensino Médio 

incompleto ou equivalente(5,21%). Pode-se aferir que 67,19% 

dos desocupados têm, ao menos, o ensino médio e 32,81% até 

o ensino médio incompleto.

Renda média por Posição na ocupação e categoria do 

emprego do trabalho principal da semana de referência para 

pessoas de 14 anos ou mais de idade

Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada

R$ 2.034,00

Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada

R$ 1.010,00

Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada

R$ 1.731,00

Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada

R$ 917,00

Empregado no setor público com carteira de trabalho assinada

R$ 6.614,00

Empregado no setor público sem carteira de trabalho assinada

R$ 4.038,00

Militar e servidor estatutário

R$ 6.637,00

Empregador

R$ 4.935,00

Conta-própria

R$ 1.891,00

Ainda observa-se que há uma diferença salarial entre os 

sexos, traduzida por uma questão cultural, que foi 

disseminada ao logo do tempo, mas ainda presente. Apesar 

das mulheres exercerem a mesma função que os homens, elas 

recebem em média um valor menor que aqueles. Porém isto 

não significa que todas as mulheres recebem menos, pois a 

média em si não explica tanto, vez que deve ser analisada a 

variabilidade dos dados. 

Analisando a tabela, infere-se que a renda média das mulheres 

é quase que na totalidade,  abaixo da renda média dos 

homens, mesmo ambos exercendo a mesma atividade. Exceto 

empregado no setor privado sem carteira assinada, onde as 

pessoas do sexo feminino recebem R$ 24,00 a mais,  em 

relação aos do sexo masculino.

Rendimento mensal habitual do trabalho principal para 

pessoas de 14 anos ou mais de idade (apenas para pessoas 

que receberam em dinheiro, produtos ou mercadorias no 

trabalho principal)

Fonte: IBGE/PNADc/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

Aracaju

Ride

Sergipe

R$ 2.999,00

R$ 2.248,00

R$ 2.490,00

R$ 1.959,00

R$ 1.690,00

R$ 1.445,00

MulheresHomens

A diferença média salarial por sexo ainda está intrínseca na 

sociedade, assim observa-se que as mulheres recebem 

menos que os homens, tanto em Aracaju, como em seu 

entorno, e no estado, como um todo. A maior diferença é en-

contrada na capital (751,00), na RIDE (531,00) é um pouco 

menor quando comparado ao estado (245,00) vemos que o 

cenário muda bastante, mas ainda existe uma diferença 

salarial, entretanto neste caso está sendo comparado o salário 

como um todo e não mais por funções, como visto na tabela .

Região

Aracaju

Ride

Sergipe

101.938

94.747

196.685

137.176

124.639

261.815

231.365

198.566

429.931

43.884

31.403

75.287

68.044

44.157

112.201

263.009

168.748

431.757

Sexo Contribuinte Não Contribuinte

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Foi pesquisado se as pessoas contribuíam para o instituto de 

previdência federal, estadual ou municipal no trabalho 

principal, no secundário ou em pelo menos um dos demais 

trabalhos que tinham na semana de referência. Diante disso 

pode-se observar que em Sergipe, num total de 861.688 

pessoas ocupadas, verifica-se que 429.930, sendo 231.364 

homens e 198.566 mulheres, contribuem para o instituto de 

previdência. Desse total verifica-se que 263.009 homens e 

168.748 mulheres, totalizando 431.757 pessoas,  não 

contribuem para previdência.

Fonte: IBGE/PNADc/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

Homem Mulher

R$ 1.807,00

R$ 1.034,00

R$ 919,00

R$ 687,00

R$ 3.390,00

R$ 1.094,00

R$ 5.210,00

R$ 4.202,00

R$ 1.329,00
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Contribuição para Previdência
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