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1. Introdução 

 

 Este relatório de pesquisa tem como objetivo apresentar e caracterizar o mercado de trabalho do 

município de Arroio do Padre durante a década de 2010, a partir dos Censos Demográficos de 2010, 

produzidos e disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 Os dados a seguir apresentados e analisados estão organizados em quatro dimensões principais: 1) 

aspectos demográficos, geográficos e econômicos do município de Arroio do Padre; 2) perfil e 

caracterização da população economicamente ativa; 3) perfil e caracterização da população ocupada; e 4) 

perfil e caracterização da população desocupada. 

 

 

2. Aspectos geográficos, econômicos e demográficos 

 

 O município de Arroio do Padre contava, em 2010, conforme a Tabela 1, com uma população de 

2.730 habitantes, dos quais 51,7% eram homens e 48,3% mulheres. Desse total, 454 habitantes viviam na 

zona urbana e 2.276 na zona rural, o que corresponde a uma taxa de urbanização de 16,6%.  
 
Tabela 1 - População residente do município de Arroio do Padre por situação de domicílio e sexo, 2010. 

Condição de domicílio 

Total Homens Mulheres 

Nº % Nº % Nº % 

Urbana 454 16,6 228 8,3 226 8,3 

Rural 2.276 83,4 1.186 43,4 1.090 40,0 

Total 2.730 100,0 1.414 51,7 1.316 48,3 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

Quanto à distribuição da população residente por faixa etária e sexo, conforme a Tabela 2, constata-

se que, em 2010, 10,9% da mesma era formada por “crianças” com até 9 anos de idade, 15,1% eram 

“crianças e jovens” de 10 a 19 anos de idade, 15,9% eram “jovens” de 20 a 29 anos de idade, 38,7% eram 

“adultos” de 30 a 59 anos de idade e 19,4% era formada por pessoas de 60 anos ou mais. As faixas etárias de 

20 a 29 anos (15,9%) e de 10 a 19 anos (15,1%) eram aquelas com maior concentração da população.  
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  Tabela 2 - População residente do município de Arroio do Padre, por sexo e idade, 2010. 

Idade  
Total Homens Mulheres 

Nº % Nº % Nº % 

0 a 9 anos 299 10,9 165 6,0 134 4,9 

10 a 19 anos 413 15,1 208 7,6 205 7,5 

20 a 29 anos 434 15,9 244 8,9 190 7,0 

30 a 39 anos 410 15,0 210 7,7 200 7,3 

40 a 49 anos 311 11,4 162 5,9 149 5,5 

50 a 59 anos 337 12,3 188 6,9 149 5,4 

60 a 69 anos 284 10,5 157 5,8 127 4,7 

70 anos ou mais 242 8,9 81 3,0 161 5,9 

Total 2.730 100,0 1.414 51,8 1.316 48,2 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

Quanto à composição da população do município de Arroio do Padre por cor ou raça e sexo, 

conforme a Tabela 3, constata-se que, em 2000, um total de 2.529 pessoas autodeclaravam-se brancas, 89 

negras e 75 pardas, o que corresponde a taxas de 84,3%, 9,7% e 5,1%, respectivamente. A população 

autodeclarada amarela correspondia a 37  pessoas, isto é, apenas 1,4% do total, sendo que não havia nenhum 

autodeclarante indígena. 

Tabela 3 - População residente do município de Arroio do Padre, por sexo e cor, 2010. 

Cor ou raça 

Total Homens Mulheres 

Nº % Nº % Nº % 

Branca 2.529 92,6 1.312 48,0 1.217 44,7 

Preta 89 3,3 37 1,4 52 1,9 

Amarela 37 1,4 17 0,6 20 0,7 

Parda 75 2,7 47 1,7 28 1,0 

Indígena - - - - - - 

Total 2.730 100,0 1.414 51,7 1.316 48,3 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

  
Tabela 4 - População residente segundo a condição na família e sexo, Arroio do Padre, 2010. 

Condição de domicílio 
Total Homens Mulheres 

Nº % Nº % Nº % 

Pessoa responsável 709 26,0 621 22,7 88 3,2 

Pessoa responsável - com responsabilidade compartilhada 242 8,9 221 8,1 21 0,8 

Pessoa responsável - sem responsabilidade compartilhada 467 17,1 400 14,7 67 2,4 

Cônjuge ou companheiro(a) 589 21,6 23 0,8 566 20,8 

Filho(a) ou enteado(a) 910 33,3 525 19,2 385 14,1 

Outros(*) 522 19,1 245 9,0 277 10,1 

Total 2.730 100,0 1.414 51,8 1.316 48,2 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

(*) Pai, mãe ou sogro(a); neto(a) ou bisneto(a); Irmão ou irmã; outro parente; agregado; pensionista; empregado(a) doméstico(a) e 

parente de empregado(a) doméstico(a). 

 

Quanto à condição na família ou domicílio, constata-se que, em 2010, conforme a Tabela 4, 26,0% 

da população era formada por pessoas responsáveis, 21,6% eram cônjuges ou companheiros, 33,3% eram 



3 

 

filhos(as) ou enteados(as) e 19,1% eram formados por outros componentes do grupo familiar ou domiciliar. 

Dentre os responsáveis pela família, constata-se que predominavam os homens. Estes perfaziam 22,7% da 

população total, contra apenas 3,2% das mulheres. Eles representavam 87,6% do total das pessoas 

responsáveis pela família. A situação se inverte na categoria de cônjuge ou companheiro(a), 

predominantemente feminina,  20,8% das mulheres encontravam-se nessa condição, contra apenas 0,8% dos 

homens. Eles correspondiam a 96,1% das pessoas nessa condição.  

 

 

3. Perfil e caracterização da população economicamente ativa 

 

Quanto à caracterização da população em relação à atividade econômica, conforme a Tabela 5, 

constata-se que a população em idade ativa (PIA) do município de Arroio do Padre (pessoas com 10 anos ou 

mais de idade), era, em 2010, de 2.431 pessoas, 51,4% homens e 48,6% mulheres. Desse total, 1.558 

pessoas eram economicamente ativas (PEA) e 873 eram não economicamente ativas (PNEA), o que 

corresponde a uma taxa total de atividade de 64,1%. Do total da população economicamente ativa (PEA), 

57,9% eram homens e 42,1% eram mulheres. As mulheres possuíam, no período, taxa de atividade inferior à 

dos homens. Em 2010, a taxa de atividade feminina era de 55,5%, enquanto a masculina era de 72,2%. 

Dentre a população economicamente ativa, 1.538 estavam ocupados e 20 encontravam-se 

desocupados em 2010. Da população ocupada, 58,3% eram homens e 41,7% eram mulheres. Já na 

população desocupada, 25,0% eram homens e 75,0% eram mulheres. Observa-se, portanto, que as mulheres 

são minoritárias na população economicamente ativa e na população ocupada, enquanto que são 

predominantes na categoria de desocupados. 

 
Tabela 5 - População em idade ativa (PIA), população economicamente ativa (PEA), população ocupada (PO), população 

desocupada (PD) e população não economicamente ativa (PNEA), do município de Arroio  do Padre, 2010. 

População 
Total Homens Mulheres 

Nº % Nº % Nº  %  

PIA  2.431 100,0 1.249 51,4      1.182 48,6 

PNEA 873 100,0 347 39,7 526 60,3 

PEA 1.558 100,0 902 57,9 656 42,1 

PO 1.538 100,0 898 58,3 641 41,7 

PD 20 100,0 5 25,0 15 75,0 

Taxa de atividade 64,1 72,2 55,5 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

Tabela 6 - PEA - População economicamente ativa, do município de Arroio do Padre, por sexo e idade, 2010. 

Idade  

População economicamente ativa 

Total Homens Mulheres 

Nº % Nº % Nº % 

10 a 19 anos 413 17,0 208 8,6 205 8,4 

20 a 29 anos 434 17,8 244 10,0 190 7,8 

30 a 39 anos 410 16,9 210 8,6 200 8,3 

40 a 49 anos 311 12,8 162 6,7 149 6,1 

50 a 59 anos 337 13,9 188 7,7 149 6,2 

60 a 69 anos 284 11,7 158 6,5 126 5,2 

70 anos ou mais 242 10,0 80 3,3 162 6,7 

Total 2.431 100,0 1.249 51,4 1.182 48,6 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 
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Quanto à distribuição da população economicamente ativa por idade e sexo, conforme Tabela 6, 

observa-se que, em 2010, a maior parte dos ativos se concentrava nas faixas de 20 a 29 anos (17,8%), de 10 

a 19 anos (17,0%) e de 30 a 39 anos (16,9%). Na distribuição por sexo, a participação masculina é superior à 

feminina em todas as faixas etárias.  

Quanto à distribuição da população economicamente ativa por cor ou raça, conforme a Tabela 7, 

observa-se que, em 2010, o número relativo de pessoas que se autodeclararam de cor branca era de 94,0%, 

que se autodeclararam de cor preta era de 3,1%, de autodeclarados pardos, 1,9% e 1,0% de pessoas de 

autodeclararam amarelas. 
 

Tabela 7 – População Economicamente Ativa por sexo e cor ou raça, Arroio do Padre, 2010. 

  

Cor ou raça 
Total Homens Mulheres 

Nº % Nº % Nº % 

Branca 1.465 94,0 848 54,4 617 39,6 

Preta 49 3,1 30 1,9 19 1,2 

Amarela 16 1,0 8 0,5 8 0,5 

Parda 28 1,9 16 1,0 12 0,9 

Indígena - - - - - - 

Sem declaração - - - - - - 

Total 1.558 100,0 902 57,9 656 42,1 

Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2010. 

   

 

4. Perfil e caracterização da população ocupada 

 

Quanto à distribuição da população ocupada segundo a posição na ocupação e sexo, no ano de 

2010, conforme a Tabela 8, observa-se que a categoria de empregados representava 22,5% do total da 

população ocupada, os trabalhadores por conta própria 43,1%, os empregadores 0,3%, os trabalhadores não 

remunerados 8,6% e os trabalhadores na produção para o próprio consumo 25,5%.  
 

Tabela 8 – População ocupada segundo a posição na ocupação e sexo, Arroio do Padre, 2010. 

Posição na ocupação 
Total Homens Mulheres 

Nº % Nº % Nº % 

Empregados 346 22,5 167 10,8 179 11,7 

     com carteira de trabalho assinada 142 9,2 72 4,7 71 4,5 

     militares e funcionários públicos estatutários 89 5,8 38 2,5 51 3,3 

     outros sem carteira de trabalho assinada 114 7,4 56 3,7 58 3,7 

     trabalhadores domésticos 17 1,1 - - 17 1,1 

          com carteira de trabalho assinada 4 0,3 - - 4 0,3 

          sem carteira de trabalho assinada 13 0,8 - - 13 0,8 

Empregadores 6 0,3 6 0,3 - - 

Conta própria 663 43,1 430 27,9 233 15,2 

Não remunerados em ajuda a membro do domicílio 132 8,6 53 3,4 78 5,2 

Trabalhadores na produção para o próprio consumo 392 25,5 242 15,7 150 9,8 

Total 1.538 100,0 898 58,4 641 41,6 

Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2010. 

 

Do total de empregados (346), 41,0% possuíam carteira de trabalho assinada, isto é, 9,2% do total 

dos ocupados. Os empregados sem carteira de trabalho assinada (114) correspondiam a 32,9% do total dos 
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empregados e a 7,4% do total dos ocupados. Os militares e funcionários públicos estatutários correspondiam 

a 25,7% dos empregados e a 5,8% do total dos ocupados. Os trabalhadores domésticos correspondiam a 

4,9% dos empregados e a 1,1% do total dos ocupados.Na distribuição por sexo, constata-se a forte presença 

feminina entre os trabalhadores domésticos e entre os trabalhadores não remunerados, as mulheres 

representando, respectivamente, 100,0% e 59,1% das mesmas. Nas demais categorias, prevalece a presença 

masculina, destacando-se as categorias de empregadores e trabalhadores por conta própria. A participação 

masculina nas mesmas era de 100,0% e 64,8%, respectivamente. Entre os empregados, as taxas se mantém 

próximas na distribuição por sexo. 

Quanto à distribuição da população ocupada por setor da atividade econômica e sexo, observa-se, 

no ano de 2010, conforme a Tabela 9, uma grande concentração de trabalhadores no setor primário. O setor 

“Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura” é responsável por 76,1% do total de 

ocupados do município. O setor de serviços responde por 17,4% das ocupações, destacando-se o “Comércio, 

reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos                                                                 

”(4,9%). O setor industrial, no seu conjunto, é responsável por 4,9% das ocupações, destacando-se a 

“Indústria de Transformação”, com 3,9%.  

Na distribuição por sexo, constata-se que os homens predominam amplamente nos setores primário 

(45,0% do total dos ocupados) e industrial (4,0% do total dos ocupados), bem como em alguns segmentos do 

setor de serviços como o “Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos” 

(2,9% do total dos ocupados). As mulheres estão mais presentes no setor de serviços, destacando-se os 

“Serviços domésticos” (1,0% do total dos ocupados), bem como na “Educação” (2,5%) e no “Comércio, 

reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos” (2,0%).  
 

Tabela 9 - População ocupada por setor da atividade econômica e sexo, Arroio do Padre, 2010.   

Setor da atividade econômica 
Total Homens Mulheres 

Nº % Nº % Nº % 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 1.170 76,1 693 45,0 476 31,1 

Indústrias extrativas - - - - - - 

Indústria de transformação                                                                  60 3,9 47 3,0 13 0,9 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água - - - - - - 

Construção                                                                                             15 1,0 15 1,0 - - 

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e 

domésticos                                                                                        
75 4,9 45 2,9 30 2,0 

Alojamento e alimentação 22 1,4 11 0,7 11 0,7 

Transporte, armazenagem e comunicação 13 0,9 13 0,9 - - 

Intermediação financeira - - - - - - 

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas   - - - - - - 

Administração pública, defesa e seguridade social 55 3,6 35 2,3 20 1,3 

Educação                                                                                               38 2,5 - - 38 2,5 

Saúde e serviços sociais 38 2,5 16 1,0 22 1,5 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 9 0,6 6 0,4 2 0,2 

Serviços domésticos                                                                            17 1,0 - - 17 1,0 

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais - - - - - - 

Atividades mal especificadas 13 0,9 9 0,6 4 0,3 

Total 1.538 100,0 898 57,8 641 42,2 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

Quanto à distribuição da população ocupada por anos de estudo e sexo, conforme a Tabela 10, 

constata-se que, em 2010, 69,9% dos ocupados apresentavam baixa escolaridade, não possuindo nem 

mesmo o ensino fundamental completo. 15,1% possuíam o ensino fundamental completo e 12,0% o ensino 

médio completo. No período, apenas 0,1% da população possuía ensino superior completo. 
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Tabela 10 - População ocupada por escolaridade e sexo, Arroio do Padre, 2010. 

Nível de instrução 
Total Homens Mulheres 

Nº % Nº % Nº % 

Sem instrução e fundamental incompleto 1.075 69,9 632 41,1 443 28,8 

Fundamental completo e médio incompleto 232 15,1 164 10,7 68 4,4 

Médio completo e superior incompleto 184 12,0 90 5,8 94 6,2 

Superior completo 46 2,9 10 0,6 36 2,3 

Não determinado 2 0,1 2 0,2 - - 

Total 1.538 100,0 898 58,4 641 41,6 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico e 2010. 

 

Quanto à distribuição da população ocupada por faixa de rendimento e sexo, conforme a Tabela 11, 

constata-se que, em 2010, 59,4% da população ocupada não possuía nenhum rendimento ou recebia até 1 

salário mínimo mensal. Outros 20,6% da população ocupada recebia mais de 1 a 2 salários mínimos. Estas 

categorias somadas perfaziam, naquele ano, 80,0% da população ocupada. Nas faixas intermediárias de 

rendimento, entre 2 e 10 salários mínimos, somavam-se outros 17,9% da população ocupada, restando 

apenas 2,2% recebendo mais do que 10 salários mínimos. 

Quanto ao sexo, observa-se que as mulheres são maioria apenas na faixa de rendimento de até 1 

salário mínimo. 12,5% do total dos ocupados nessa condição são mulheres e 12,4% são homens. Nas demais 

faixas salariais a presença masculina é sempre predominante, inclusive naquelas de rendimento mais 

elevado. 1,5% do total dos ocupados que recebem mais de 10 salários mínimos são homens e apenas 0,7% 

são mulheres. 
  

Tabela 11 - População ocupada segundo classes de rendimento nominal mensal e sexo, Arroio do Padre, 2010. 

Classes de rendimento nominal mensal de todos os trabalhos 
Total Homens Mulheres 

Nº % Nº % Nº % 

Sem rendimento 530 34,5 300 19,7 230 14,8 

Até 1 salário mínimo 383 24,9 190 12,4 193 12,5 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 317 20,6 207 13,5 110 7,3 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 121 7,9 70 4,5 51 3,4 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 87 5,6 50 3,2 37 2,4 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 68 4,4 55 3,6 13 0,8 

Mais de 10 a 20 salários mínimos 24 1,6 14 0,9 10 0,7 

Mais de 20 salários mínimos 10 0,6 10 0,6 - - 

Total 1.538 100,0 898 58,4 641 41,6 

Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2010. 

 

Quanto ao rendimento médio e mediano da população ocupada, conforme a Tabela 12, observa-se 

que, em 2010, o rendimento médio era de R$ 937,89 e o rendimento mediano de R$ 510,00. Comparando-se 

esses rendimentos segundo o sexo, constata-se uma importante assimetria entre homens e mulheres. 

Enquanto o rendimento médio masculino era de R$ 1.148,11 reais, o feminino era de R$ 643,40. O 

rendimento médio das mulheres representava apenas 56,0% do rendimento médio dos homens. Esta situação 

mantém-se em relação ao rendimento mediano. Enquanto o masculino era de R$ 510,00, o feminino era de 

R$ 500,00. Isto é, o rendimento mediano feminino equivalia a 98,0% do rendimento mediano masculino. 
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Tabela 12 – Rendimento médio e mediano da população ocupada por sexo, Arroio do Padre, 2010. 

População  
Total Homens Mulheres 

R$ R$ R$ 

Rendimento médio 937,89 1.148,11 643,40 

Rendimento mediano 510,00 510,00 500,00 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
 

Para possibilitar uma comparação mais adequada da tabela 12 quanto à evolução real dos 

rendimentos, procedeu-se a atualização monetária dos valores pelo IGP-M (FGV), através da Calculadora do 

Cidadão, disponibilizada online no site do Banco Central do Brasil, tomando-se como referência inicial o 

mês de maio de 2010 e como referência final o mês de setembro de 2013.  

Conforme dados da Tabela 12, o rendimento médio total de R$ 937,89, em maio de 2010, 

correspondia a R$ 1.184,57 em setembro de 2013. O rendimento médio da população masculina com 10 

anos ou mais, ocupadas na semana de referência, de R$ 1.148,11, correspondia a R$ 1.450,08 e o da 

população feminina, na mesma condição, de R$ 643,40 correspondia a R$ 812,62.  
 

Quanto à distribuição da população ocupada por contribuição previdenciária e sexo, conforme a 

Tabela 13, constata-se que, em 2010, 405 ocupados, isto é, 26,3% do total, eram contribuintes da 

previdência social. Outros 1.133 ocupados, isto é 73,7% do total, não contribuíam para a previdência social. 

Em relação ao sexo, a distribuição entre contribuintes e não contribuintes é distinta em relação ao total. 

14,9% de homens contribuíam para a previdência social em 2010, enquanto apenas 11,5% das mulheres 

eram contribuintes. 
 

Tabela 13 - População ocupada por contribuição previdenciária e sexo, Arroio do Padre, 2010. 

População ocupada 
Total Homens Mulheres 

Nº % Nº % Nº % 

Contribuintes 405 26,3 228 14,9 177 11,5 

Não contribuintes 1.133 73,7 669 43,5 464 30,1 

Total 1.538 100 898 58,4 641 41,6 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

 

 

5. Perfil e caracterização da população desocupada 

 

Quanto à distribuição da população desocupada por faixa etária e sexo, conforme a Tabela 14, 

observa-se que, em 2010, há uma grande concentração de desempregados nas faixas etárias mais jovens. Do 

total de 20 desempregados naquele ano, 66,7% tinham entre 10 e 29 anos de idade. Outros 23,8% eram 

adultos entre 30 e 49 anos de idade. Apenas 9,5% dos desempregados tinham mais de 50 anos de idade. 

Quanto ao sexo, há maior presença feminina na categoria de desempregados. 

Analisando-se, igualmente, as taxas de desemprego, constata-se que os jovens e as mulheres, e, 

sobretudo, as mulheres jovens, são aqueles que apresentam uma maior vulnerabilidade face ao desemprego. 

Enquanto que a taxa total de desemprego era de 1,3%, em 2010, a taxa feminina era de 1,0% e a masculina 

de 0,3%. A taxa de desemprego das mulheres jovens são altas, de 66,7% para a faixa etária de 18 a 29 anos 

de idade. Vale ressaltar que, entre adultos e idosos, as taxas de desemprego femininas eram sempre mais 

altas que as masculinas. 
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Tabela 14 - População desocupada e taxa de desocupação por faixa etária e sexo, Arroio do Padre, 2010.    

 Faixa etária  

População desocupada Taxa de desocupação 

Total Homem Mulher 
Total Homem Mulher 

Nº % Nº % Nº % 

 10 a 17 anos  - - - - - - - - - 

 18 a 29 anos  14 66,7 - - 14 66,7 3,3 - 7,6 

 30 a 39 anos  5 23,8 5 23,8 - - 1,4 2,6 - 

 40 a 49 anos  - - - - - - - - - 

 50 a 59 anos  2 9,5 - - 2 9,5 0,7 - 1,9 

 60 a 69 anos  - - - - - - - - - 

 70 anos ou mais  - - - - - - - - - 

Total 21 100,0 5 23,8 16 76,2 1,3 0,3 1,0 

Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2010. 

    
  

  


