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Anexo B - Tabelas
Tabela 24.
Composição das rendas das famílias que trabalham com turismo rural
Tipo da
Família
Pluriativa 1
Pluriativa 1
Pluriativa 2
Pluriativa 2
Pluriativa 1
Média

Renda
Agrícola
11.200,00
14.600,00
15.700,00
5.600,00
22.280,00
13.876,00

Renda
NãoAgrícola
18.000,00
9.000,00
10.200,00
17.520,00
1.000,00
11.144,00

Aposent. Outras
e Pensão Rendas
13.500,00 1.800,00
7.800,00
0,00
7.800,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
7.380,00
360,00

Renda
Familiar
Total
44.500,00
31.400,00
33.700,00
30.920,00
23.280,00
32.760,00

Tabela 25.
Composição das rendas das famílias que não trabalham com turismo rural
Tipo da
Família
Pluriativa 3
Agrícola
Pluriativa 3
Pluriativa 3
Agrícola
Média

Renda
Agrícola
2.600,00
20.520,00
30.600,00
21.200,00
45.300,00
24.044,00

Renda
NãoAgrícola
2.520,00
0,00
16.680,00
7.200,00
0,00
5.280,00

Aposent. Outras
e Pensão Rendas
1.950,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.170,00
0,00

Renda
Familiar
Total
7.070,00
24.420,00
47.280,00
28.400,00
45.300,00
30.494,00

Tabela 26.
Média das rendas segundo extratos de áreas das famílias
Renda
Estratos

Renda

Renda

Aposent. e

Outras

Familiar

de Áreas

Agrícola

Não-Agrícola

Pensão

Rendas

Total

05-10ha

8.200,00

10.020,00

7.725,00

900,00

26.845,00

11-15ha

29.405,00

5.970,00

975,00

0,00

36.350,00

16-20ha

15.945,00

9.550,00

7.275,00

0,00

33.220,00

Total

53.550,00

25.540,00

15.975,00

900,00

96.415,00
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Anexo B – fotos

Foto 1. Cursos de capacitação freqüentados pelas famílias que fazem parte da
comunidade da Rota Colonial Linha Stein.

Foto 2. Túnel de Linha Bonita construído em 1906, com 93 m de comprimento,
5,7 m de altura e 4,10 m de largura.

Foto 3. Entrada do Túnel de Linha Bonita
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Foto 4. Sistematização da entrada das propriedades da Rota Colonial Linha
Stein.

Foto 5. Moenda de cana de tração animal, um dos atrativos da rota.

Foto 6. Miniatura de forno para carvão construído na entrada de uma das
propriedades.
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Foto 7. Forno para fabricação de carvão, atrativo em uma das propriedades da
rota, onde os proprietários explicam o processo.

Foto 8. Tecnologia adotada na queima do carvão para diminuição da poluição
do ar e reaproveitamento de material para controle natural de pragas.

Foto 9. Propriedade pesque-e-pague das pinguelas.
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Foto10. Participantes da rota reunidos para o preparo do café da colônia
oferecido aos turistas ao final do passeio.

Foto 11. Café da Colônia, oferecido ao final do passeio pela Rota Colonial
Linha Stein.

Foto 12. Visitantes da rota no ônibus panorâmico.
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Anexo C – Questionário utilizado para a coleta de dados desta pesquisa
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA: TURISMO RURAL: RENDA E BEM-ESTAR
CONTROLE DA PESQUISA E IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

Número do Questionário: ___________
Nome do entrevistado_____________________________
Localidade______________________________________
Município_______________________________________
Estado__________________________________________

Entrevistador: Cléia dos Santos Moraes.
Data da entrevista: ____/____/_____

Março de 2006
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QUADRO A - DESCRIÇÃO DEMOGRÁFICA DOS RESIDENTES NO DOMICÍLIO
NA
ÚLTIMA SEMANA DE SETEMBRO DE 2005.

Nome

Parentescoa

Sexob

Idade
(anos)

Escolaridadec

0102030405-

a) Parentesco
01- pessoa de
referência/responsável;
02- cônjuge;
03- filho(a);
04- pai/mãe/sogro/sogra;
05- genro/nora;
06- neto (a);
07- agregado(s);
98- outro(s).

b) sexo
c) escolaridade
01-masculino; 01- analfabeto;
02- feminino.
02- apenas lê e
escreve;
96- não soube informar.
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QUADRO B - PERFIL OCUPACIONAL DAS PESSOAS COM 10 ANOS OU MAIS DE IDADE NA
ÚLTIMA SEMANA DE SETEMBRO DE 2005.
NOME

OCUPAÇÃO PRINCIPAL

A)

OCUPAÇÃO SECUNDÁRIA

A)

EMPREENDIMENTO DA OCUPAÇÃO

POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO

B)

POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO

B)

PRINCIPAL

a) ocupação das pessoas com dez anos ou mais de idade
01- empregador agrícola;
02- empregador nãoagrícola;
03- gerente/adm.
agrícola;
04- gerente/adm. nãoagríc.;
05- administrador público;
06- prof. e outros da
educação;
07- outras não-agrícolas.

08- ocupações técnicocientíf;
09- agricultor conta
própria;
10- trabalhador rural;
11- operador agrícola;
12- serviços de
construção civil nãoexclusivo;
13- ocupações
agroindust.;
14- indústria da
transform.;
15- comércio não
específico;
16- ambulante em geral;

17- motorista;
18- ocup. de
comunic.;
19- serviço
doméstico;
20- serviços pessoais
não domésticos;
21- outros serv.
pessoais aux. de
conta própria;
22- sem ocupação;
23- outros;
24- autoconsumo;
25- caseiro.

C)

D)

b) posição na ocupação das pessoas com dez anos ou
mais de idade
01-trabalhador por conta própria; 06- empreg.
02- empregador;
assalariado;
03- trabalhador não remunerado 07- empreg. doméstico;
em ativ. de autoconsumo;
08- desempreg. procur.
04- trabalhador não remunerado
emprego;
em ativ. de autoconstrução; 09- inativo com renda;
05- trabalhador não remunerado; 10- inativo sem renda.

c) Deve-se descrever sucintamente a função e o tipo de empreendimento, negócio em que a pessoa está engajada ou tem vínculo
empregatício. Por exemplo: recepcionista de empresa de comunicação, escriturário de serviço público, balconista de comércio
atacadista, motorista de transporte de cargas, professor de escola privada, caseiro de chácara de lazer etc.
d) Não preencher.
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*

QUADRO I - OCUPAÇÃO E RENDA DAS PESSOAS COM 10 ANOS OU

MAIS DE IDADE REFERENTES AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2004 A
OUTUBRO DE 2005.
Nome da pessoa de referência (a pessoa entrevistada) listada no Quadro
B............................................
01- Em termos de moradia como utiliza este domicílio/estabelecimento?
eventualmente a negócio/trabalho
campo

01.1- ( )

01.2- ( ) eventualmente para lazer/casa de

01.3- ( ) lar permanente

02- Qual a área total do domicílio/estabelecimento? ---------------- ha. É proprietário?
( ) não ( ) sim

Se não, 02.2- Ocupa este domicílio/estabelecimento

principalmente sob que condição? 02.1.1- ( ) arrendatário 02.1.2- ( ) parceiro
02.1.3- ( ) posseiro

02.1.4- ( ) cessionário

03- Esteve ocupado(a) desde fevereiro passado até janeiro deste ano? (

) não-vá

para o Quadro II ( ) sim Se sim, 03.1- Quantos meses? .......
04- Nesse período recebeu remuneração em dinheiro, produtos e/ou serviços?
04.1- ( ) não

04.2- ( ) sim

05- Quais eram as ocupações com remuneração em dinheiro, produtos e/ou serviços
nas quais esteve ocupado? (Registrar as ocupações em ordem decrescente quanto
ao tempo ocupado em cada ocupação e vá para o quesito 07)

05.1-

ocupação principal.......................................................................;
05.2- ocupação secundária........................................................................;
06- No período ocupou-se em atividades sem remuneração? ( ) não-vá para o
quesito 07 ( ) sim Se sim, 06.1-Quais?
Quadro VI

06.1.1- ( ) autoconsumo-vá para o

06.1.2- ( ) autoconstrução-vá para o Quadro VI

06.1.3- ( ) ambos-vá para o Quadro VI

06.1.4- ( ) outra(s) Qual(is)?....................,

vá para o quesito 07
PERFIL NA OCUPAÇÃO REMUNERADA PRINCIPAL.............................................
07- Quantos meses esteve ocupado(a) na ocupação remunerada principal?...............
08- Onde se localizava a ocupação principal?

08.1- ( ) no domicílio

08.2- ( ) contíguo ou vizinho ao domicílio e na zona rural
08.3- ( ) fora/distante do domicílio e na zona rural 08.4- ( ) fora/distante do
domicílio e na zona urbana
*

Este quadro se repete para todos os integrantes do domicílio de acordo com suas características
próprias.
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09- Na ocupação principal atuou principalmente como empregador? ( ) não-vá
para o quesito 10 ( ) sim Se sim, 09.1- Contratou empregado temporário?
não (

(

)

) sim Se sim, 09.1.1- Quantos?..............

09.1.2. Qual o valor da diária?..................... 09.2- Contratou empregados
permanentes? (

) não (

) sim

Se sim, 09.2.1- Quantos?........

09.2.2. Qual o valor do salário?.....................
de serviço de empreitada? (

) não (

09.3.2. Qual o valor pago?.....................
mensais? (

09.3- Contratou trabalhadores através

) sim

Se sim, 09.3.1- Quantos?..............

09.4- Recebeu rendimentos fixos

) não-vá para o quesito 09.4.2 (

) sim Se sim, 09.4.1- Qual o valor

mensal? R$..............,00 Se não, 09.4.2- Sabe o valor total da renda líquida entre
fevereiro passado até janeiro deste ano? (
ocupação principal for agrícola,

) Se não-reinicie: no Quadro III se a

no Quadro IV se for não-agrícola e no Quadro V

se for agrícola e não-agrícola
(

) Se sim, 09.4.2.1- Qual o valor anual? R$...................,00

10- Na ocupação principal atuou principalmente como conta própria? ( ) não-vá
para o quesito 11 ( ) sim Se sim, 10.1- Teve ajuda de pessoas não remuneradas?
(

) não (

) sim

10.2- Recebeu rendimentos fixos mensais?
) sim

(

) não- vá para o quesito 10.2.2 (

Se sim, 10.2.1- Qual o valor mensal? R$..............,00

Se não, 10.2.2- Sabe

o valor total da renda líquida entre fevereiro passado até janeiro deste ano?
(

) Se não-reinicie: no Quadro III se a ocupação principal for agrícola, no Quadro

IV se for não-agrícola e no Quadro V se for agrícola e não-agrícola
(

) Se sim, 10.2.2.1- Qual o valor anual? R$...................,00

11- Na ocupação principal atuou principalmente como empregado? ( ) não-vá para o
quesito12 ( ) sim Se sim, 11.1- Foi contratado temporariamente? ( ) não-vá para
o quesito 11.2 ( ) sim Se sim, 11.1.1- Recebia diária? ( ) não ( ) sim
Se não, 11.1.2- Quanto recebeu enquanto esteve contratado? R$..............,00
Se sim, 11.1.3- Qual ao valor da diária? R$.............,00
11.1.4- Paga previdência? ( ) não ( ) sim 11.1.5- Quanto por mês? R$..........,00
11.2- Se é contratado de forma permanente? Quanto recebe por mês?
R$................,00 11.3- Tem carteira assinada? (
11.4.- Paga previdência?

(

) não (

) não (

) sim

) sim 11.4.1- Quanto por mês? R$..........,00

PERFIL NA OCUPAÇÃO REMUNERADA SECUNDÁRIA-1.....................................
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12- Quantos meses esteve ocupado(a) na ocupação remunerada secundária-1?
13- Onde se localizava a ocupação secundária-1? 13.1- ( ) no domicílio
13.2- (

) contíguo ou vizinho ao domicílio e na zona rural

do domicílio e na zona rural 13.4- (

13.3- ( ) fora/distante

) fora/distante do domicílio e na zona urbana

14- Na ocupação secundária-1 atuou principalmente como empregador? ( ) não-vá
para o quesito15 ( ) sim
não (

Se sim, 14.1- Contratou empregado temporário?

(

)

) sim Se sim, 14.1.1- Quantos?...... 14.1.2. Qual o valor da diária?........

14.2- Contratou empregados permanentes? (

) não (

) sim

Se sim, 14.2.1-

Quantos?........ 14.2.2. Qual o valor do salário?..................... 14.3- Contratou
trabalhadores através de serviço de empreitada? (

) não (

) sim

Se sim, 14.3.1- Quantos?.......... 14.3.2. Qual o valor pago?.......... 14.4- Recebeu
rendimentos fixos mensais? (

) não-vá para o quesito 14.4.2 (

Se sim, 14.4.1- Qual o valor mensal? R$..............,00

) sim

Se não, 12.4.2- Sabe o

valor total da renda líquida entre fevereiro passado até janeiro deste ano?
(

) Se não-reinicie: no Quadro III se a ocupação principal for agrícola, no Quadro

IV se for não-agrícola e no Quadro V se for agrícola e não-agrícola.
(

) Se sim, 14.4.2.1- Qual o valor anual? R$...................,00

15- Na ocupação secundária-1 atuou principalmente como conta própria? (
vá para o quesito16 (

) não-

) sim Se sim, 15.1- Teve ajuda de pessoas não

remuneradas? ( ) não ( ) sim 15.2- Recebeu rendimentos fixos mensais?

(

) não- vá para o quesito 15.2.2 ( ) sim Se sim, 15.2.1- Qual o valor mensal?
R$..............,00

Se não, 15.2.2- Sabe o valor total da renda líquida entre fevereiro

passado até janeiro deste ano?

(

) Se não-reinicie: no Quadro III se a ocupação

principal for agrícola, no Quadro IV se for não-agrícola e no Quadro V se for agrícola
e não-agrícola. (

) Se sim, 15.2.2.1- Qual o valor anual? R$...................,00

16- Na ocupação secundária-1 atuou principalmente como empregado? ( ) não-vá
para o quesito 17 ( ) sim Se sim, 16.1- Foi contratado temporariamente? (
não-vá para o quesito 16.2 (

) sim Se sim, 16.1.1- Recebia diária? (

)

) não (

sim Se não, 16.1.2- Quanto recebeu enquanto esteve contratado? R$..............,00
Se sim, 16.1.3- Qual ao valor da diária? R$.............,00
16.1.4- Paga previdência? ( ) não ( ) sim 16.1.5- Quanto por mês? R$..........,00
16.2- Se é contratado de forma permanente? Quanto recebe por mês?
R$................,00

)
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16.3- Tem carteira assinada? (
não (

) não (

) sim 16.4.- Paga previdência?

(

)

) sim 16.4.1- Quanto por mês? R$..........,00

OUTRAS FONTES DE RENDIMENTOS AFORA AS OCUPAÇÕES PRINCIPAL E
SECUNDÁRIAS
17- Teve rendimentos mensais fixos entre fevereiro do ano passado até janeiro
deste ano? (

) não-vá para o quesito 33 (

com: 17.1- aluguel? (
R$............,00

) não (

) sim

Se sim, teve rendimentos

) sim Se sim, 17.1.1- valor mensal?

17.2- transferências de outras pessoas? ( ) não ( ) sim Se sim,

17.2.1- valor mensal? R$............,00 17.3- aposentadoria/pensão?
sim

( ) não ( )

Se sim, 17.3.1- valor mensal? R$............,00 17.4- salários? ( ) não (

) sim Se sim, 17.4.1- valor mensal? R$...........,00 17.5- outra(s) fonte(s) de renda
fixa? ( ) não ( ) sim Se sim, 17.5.1- valor mensal? R$...........,00
Se sim, Qual(is)? ......................................................
18- Teve rendimentos mensais variáveis entre fevereiro do ano passado até janeiro
deste ano?

( ) não- vá para o quesito 34

( ) sim Se sim, teve rendimentos

com: 18.1- retiradas ou lucros? ( ) não ( ) sim

Se sim, 18.1.1- valor

mensal? R$...............,00 18.2- aplicações financeiras? ( ) não ( ) sim

Se

sim, 18.2.1- valor mensal? R$..............,00 18.3- outra(s) fonte(s) de renda? ( )
não ( ) sim

Se sim, 18.3.1- valor mensal? R$..............,00

Se

sim, Qual(is)? .....................................
19- Teve rendimentos anuais fixos entre fevereiro do ano passado até janeiro deste
ano? ( ) não- vá para o quesito 35 ( ) sim Se sim, teve rendimentos com:
19.1- arrendamento de terras? ( ) não ( ) sim
R$................,00

19.2- doações/remessas?

19.2.1- valor anual? R$................,00

Se sim, 19.1.1- valor anual?

( ) não

( ) sim

Se sim,

19.3- outra(s) fonte(s) de renda fixa? ( )

não ( ) sim Se sim, 19.3.1- valor anual? R$...............,00

Se

sim, Qual(is)? ...............................................................................
20- Teve rendimentos variáveis de fevereiro passado até janeiro deste ano?
( ) não- vá para o quesito 36
20.1- agropecuária?

( ) sim Se sim, teve com:

( ) não ( ) sim Se sim, 20.1.1- valor anual? R$..............,00

20.2- indústria de transformação? ( ) não (

) sim

R$................,00 20.3- comércio e/ ou serviços?

Se sim, 20.2.1- valor anual?
(

) não (

) sim Se sim,

20.3.1- valor anual? R$..............,00
20.4- ocupações integradas (agropecuária, agroindústria, comércio ou serviços?
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( ) não ( ) sim Se sim, 20.4.1-valor anual? R$................,00 20.5- outra(s)
fonte(s) de renda? ( ) não ( ) sim

Se sim, 20.5.1- valor mensal? R$..............,00

Se sim, Qual(is)? ...............................................................................
*

QUADRO II - QUESITOS PARA AS PESSOAS COM 10 ANOS OU MAIS E
INATIVAS
ENTRE SETEMBRO DE 2004 ATÉ OUTUBRO DE 2005

Nome da primeira pessoa com dez anos ou mais e inativa com renda listada no
Quadro B .........................................
71- Nesse período recebeu remuneração em dinheiro, produtos e/ou serviços?
( ) não- se for a pessoa de referência vá para o Quadro VII ( ) sim- se for ou não a
pessoa de referência vá para o quesito 72
72- Teve rendimentos mensais fixos entre setembro de 2004 até outubro de 2005?
( ) não-vá para o quesito 73

( ) sim Se sim, teve rendimentos com:

72.1- aluguel? ( ) não ( ) sim

Se sim, 72.1.1- valor mensal? R$..........,00

72.2- transferências de outras pessoas? ( ) não ( ) sim Se sim, 72.2.1- valor
mensal? R$.........,00 72.3- aposentadoria/pensão? ( ) não ( ) sim Se sim,
72.3.1- valor mensal? R$..........,00
) sim

72.4- outra(s) fonte(s) de renda fixa? ( ) não (

Se sim, 72.4.1- valor mensal? R$..........,00

Se sim, Qual(is)?............................................................................
73- Teve rendimentos mensais variáveis em aplicações financeiras de setembro de
2004 até outubro de 2005?

( ) não- vá para o quesito 138

( ) sim,

Se sim,

73.1- valor mensal? R$..................,00
74- Teve rendimentos anuais fixos entre setembro de 2004 até outubro de 2005?
( ) não
( ) sim Se sim, teve rendimentos com:
( ) sim

74.1- arrendamento de terras?

( ) não

Se sim, 74.1.1- valor anual? R$...........,00 74.2- doações/remessas?

( ) não ( ) sim

Se sim, 74.2.1- valor anual? R$...........,00 74.3- outra(s)

fonte(s) de renda? ( ) não ( ) sim

Se sim, 74.3.1- valor anual? R$...........,00

Se sim, Qual(is)? ...................................

*

Este quadro se repete para todos os integrantes do domicílio de acordo com suas características
próprias.
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QUADRO III - ESTIMATIVA DA RENDA VARIÁVEL COM ATIVIDADES
AGRÍCOLAS COMERCIAIS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2004 ATÉ
OUTUBRO DE 2005.
Tabela 3- Despesas e receitas monetárias com atividades agropecuárias comerciais.
Pessoa de ref.
a

Item

----------------

2ª pessoa

3ª pessoa

4ª pessoa

-------------- ---------------- ---------------

-

---

...........

..........

.............

......................... ............

............

............

........................

.............

.............

R$
Total das receitas do
estabelecimento
Total das despesas do
estabelecimento
Receita líquidab do
estabelecimento
Nome da lavoura

.............

Total da receita
Total da despesa
Total da receita líquida
Nome da espécie
animal
Total da receita
Total da despesa
Total da receita líquida
Outras atividades
agropecuárias

.........

Total da receita
Total da despesa
Total da receita líquida
a) Para facilitar a entrevista recoloque o nome das pessoas listadas no Quadro I, Ia,
Ib e Ic.
b) Nessa receita liquida está contido valor das depreciações que deverão ser
deduzidas posteriormente.

105

QUADRO IV - ESTIMATIVA DA RENDA VARIÁVEL COM ATIVIDADES NÃOAGRÍCOLAS COMERCIAIS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2004 ATÉ
OUTUBRO DE 2005.
Tabela 04 - Despesas e receitas monetárias com as atividades não-agrícolas
comerciais.
Pessoa de ref. a 2ª pessoa
Item

----------------

-------------

3ª pessoa

4ª pessoa

-------------

------------

R$
Total das receitas do
estabelecimento
Total das despesas do
estabelecimento
Receita líquidab do
estabelecimento

Nome da atividade

......................... ...........

...........

............

......................... ..........

..........

..........

Total da receita
Total da despesa
Total da receita
líquida
Outras atividades nãoagrícolas
Total da receita
Total da despesa
Total da receita
líquida
a) Para facilitar a entrevista recoloque o nome das pessoas listadas no Quadro I, Ia,
Ib e Ic.
b) Não efetue as demais questões da tabela caso o entrevistado saiba informar o
valor total da receita líquida de todas as atividades. Nessa estimativa da renda
líquida estão incluídas os valores das depreciações.
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QUADRO V - ESTIMATIVA DA RENDA VARIÁVEL COM ATIVIDADES MISTAS
AGRÍCOLAS

E NÃO-AGRÍCOLAS COMERCIAIS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2004 ATÉ
OUTUBRO DE 2005.
Tabela 05- Despesas e receitas monetárias com as atividades agrícolas e nãoagrícolas comerciais.
Pessoa de ref.
Item

----------------

a

2ª pessoa

3ª pessoa

4ª pessoa

-------------- ---------------- ---------------

-

---

R$
Total das receitas do
estabelecimento
Total das despesas do
estabelecimento
Receita líquidab do
estabelecimento

Nome da atividade

......................... .............

.............

...........

.....................

.............

...........

Total da receita
Total da despesa
Total da receita líquida

Outras atividades

...........

mistas
Total da receita
Total da despesa
Total da receita líquida
a) Para facilitar a entrevista recoloque o nome das pessoas listadas no Quadro I, Ia,
Ib e Ic.
b) Caso o entrevistado informe o valor total da receita líquida do estabelecimento vá
para o Quadro VI. Nessa estimativa sobre o rendimento
líquido não estão deduzidos os valores das depreciações.
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QUADRO VI - ESTIMATIVA DA RENDA DAS ATIVIDADES DESTINADAS AO
CONSUMO FAMILIAR NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2004 ATÉ OUTUBRO
DE 2005.
Tabela 06- Renda estimada com autoconsumo e autoconstrução entre setembro
de 2004 até outubro de 2005.
Item

Valor Totala no ano (R$)

Valorb mensal (R$)

Total com Autoconsumo
1.
2.
3.
4.
5.

Total com Autoconstrução
1.
2.
3.
4.
5.

a) Se o entrevistado informar o valor total com o autoconsumo e com autoconstrução
não é necessário detalhar os demais itens desta tabela. Caso contrário, especifique
para o autoconsumo os principais produtos e subprodutos de origem vegetal ou
animal produzidos no estabelecimento/domicílio e consumidos na alimentação da
família e/ou armazenados. Para a autoconstrução, registre as principais construções
e/ou reparos feitos no domicílio/estabelecimento.
b) Preencher estes campos somente se o entrevistado não declarar os valores
totais, conforme descrito acima e levando em conta o montante do dispêndio no
caso em que o produto fosse adquirido no mercado. Se o entrevistado não souber
informar o valor apenas liste os principais produtos autoconsumidos/autoconstuidos
no mês.
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QUADRO VII - DESPESAS GERAIS DO ESTABELECIMENTO E/OU DA
RESIDÊNCIA ENTRE SETEMBRO DE 2004 ATÉ OUTUBRO DE 2005.
Tabela 07- Despesas gerais do estabelecimento/residência de setembro de 2004 até
outubro de 2005.
Tipo de despesa

Valor total entre set/2004 até
out/2005(R$)

INCRA
ITR
IPTU
Outros impostos e taxas
Condomínio
Telefone
Energia elétrica
Reparos e manutenção
Aluguel da casa
Mão-de-obra
Empregada doméstica
Caseiro
Vigia
Outros
Total

QUADRO VIII - REMESSAS MONETÁRIAS E NÃO MONETÁRIAS DO DOMICÍLIO
NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2004 ATÉ OUTUBRO DE 2005.
Tabela 08- Remessas de dinheiro e/ou produtos de setembro de 2004 até 2005.
Nome da pessoa não residente
beneficiária

Total das remessas em dinheiro e/ou
mercadorias para parentes e/ou amigos
(R$)

109

QUADRO IX - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO ESTABELECIMENTO OU
RESIDÊNCIA NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2004 ATÉ OUTUBRO DE 2005.
Tabela 09. Variação patrimonial entre setembro de 2004 e outubro de 2005.
Tipo de patrimônio/investimentoa

Valor total (R$)
Set/2004

Out/2005

Valor da prestação paga
(R$)/mês

Terras
Veículos
Caminhão
Camionete
Carroça
Outros veículos
Tratores
Colheitadeiras
Implementos/equipamentos
Construções
Casa de moradia
Galpão
Paiol
Cercas
Curral
Estábulo
Sala de ordenha
Outras benfeitorias
Animais
Reprodutores
Grandes animais
Animais de tração
Lavouras perenes
Café
Frutíferas
Reflorestamento
Pastagens
Outras

a) Preencher apenas os itens que apresentaram variação positiva ou negativa
no período especificado.
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QUADRO X- INFRAESTRUTURA DO DOMICÍLIO

10.1- Qual o principal tipo de parede?
10.1.1- ( ) alvenaria

10.6.6- ( ) não tem
10.6.7- ( ) outra ____________

10.1.2- ( ) madeira aparelhada

10.7- Qual o principal tipo de

10.1.3- ( ) madeira aproveitada

abastecimento de energia elétrica?

10.1.4- ( ) taipa não revestida

10.7.1- ( ) com acesso a rede geral

10.1.5- ( ) palha

10.7.2- ( ) com gerador próprio

10.1.6- ( ) outro _______________

10.7.4- ( ) não possui

10.2- Material predominante na cobertura
(telhado) do domicílio?
10.2.1- ( ) telha
10.2.2- ( ) laje de concreto
10.2.3- ( ) madeira aparelhada

10.7.5- ( ) outro ____________
10.8- Este domicílio tem algum filtro de
água?
( ) não

( ) sim

10.9- O lixo deste domicílio é?

10.2.4- ( ) zinco

10.9.1- ( ) coletado diretamente

10.2.5- ( ) madeira aproveitada

10.9.2- ( ) coletado indiretamente

10.2.6- ( ) palha

10.9.3- ( ) queimado e enterrado

10.2.7- ( ) outra _______________

10.9.4- ( ) jogado em terreno baldio

10.3- Quantos cômodos tem o domicílio?

10.9.5- ( ) jogado em rio, lago ou mar

--------

10.9.6- ( ) outro destino ________

10.4- A moradia possui água encanada?
( ) sim

( ) não

10.5- Qual é a origem da água utilizada?

10.10- Quais os principais utensílios
domésticos existentes?
10.10.1- ( ) fogão a lenha

10.3.1- ( ) rede geral

10.10.2- ( ) fogão a gás

10.3.2- ( ) poço ou nascente

10.10.3- ( ) geladeira

10.3.4- ( ) rio, açude ou barreiro

10.10.4- ( ) televisor

10.3.4- ( ) água do vizinho

10.10.5- ( ) rádio

10.3.5- ( ) outra _______________

10.10.6- ( ) freezer

10.6- Qual o principal tipo de instalação

10.10.7- ( ) antena Parabólica

sanitária?

10.10.8- ( ) computador

10.6.1- ( ) rede geral

10.10.9- ( ) máquina de lavar roupa

10.6.2- ( ) fossa séptica

10.10.10- ( ) máquina de lavar louça

10.6.3- ( ) fossa comum (rudimentar)

10.10.11- ( ) telefone

10.6.4- ( ) vala

10.10.12- ( ) outro.

10.6.5- ( ) direto para o rio, lago ou
mar

qual(is)____________
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10.11- Existe acesso a médico e dentista
pelos componentes da família?
.............................
10.11- Que modalidade de
deslocamento é mais usada entre o
domicílio e o núcleo urbano mais
próximo?......................................
10.12- O tempo médio do deslocamento
é?.............horas
10.13. Que modalidade de deslocamento
é mais usada entro o domicílio e o local
de trabalho?
........................................................
10.14. O tempo médio de deslocamento
é .............horas
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QUADRO XII - PERFIL E MOTIVAÇÃO DOS TURISTAS QUE FREQÜENTAM A
PROPRIEDADE:
11.

Qual o perfil das pessoas que o senhor (a) recebe em sua propriedade?

Idade:_________________________
Profissão:__________________________________________________________
Poder aquisitivo:____________________________________________________
11.1. O hóspede que hospeda-se em sua propriedade vem com:
(
(
(
(
(

) cônjuge
) cônjuge e filhos
) somente filhos
) amigos
) outros ____________________________________

11.2. Localidade de origem do hóspede:
(
(
(
(
(

) urbana e local
) urbana regional
) urbana estadual
) urbana fora do estado
) urbana internacional

11.3. Período de permanência do hóspede:
(
(
(
(
(

) passar o dia
) 1 a 2 pernoites
) 3 a 4 pernoites
) 4 a 5 pernoites
) mais de 5 pernoites. Quantos? _______________________

11.4. Os hóspedes costumam retornar à propriedade?
( ) sim
( ) não
Quantas vezes? _____________________________
11.5. A que o senhor (a) atribui o retorno do hóspede?
______________________________________________________________
11.6. O que o senhor (a) acha que motiva o hóspede a procurar o Turismo Rural
em uma propriedade rural como forma de lazer para si e para sua família?
________________________________________________________________
OBSERVAÇÕES GERAIS DO ENTREVISTADOR
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

