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Déficit Habitacional
•Coabitação familiar 
•Domicílios improvisados
•Ônus excessivo de aluguel



Tema de investigação 
na 1º entrevista

Características da 
Habitação



Tipo do domicílio Parede

PisoCobertura

Quantos Cômodos Quantos Cômodos 
servindo de dormitório



Abastecimento de água Rede Geral de 
Distribuição

Frequência a água esteve 
disponível para este 

domicílio 
Uso de reservatório, 

Como a água chega.



Quantos Banheiros Uso comum dos Banheiros

Utilização dos 
sanitários

Esgotamento



Destino do Lixo Energia elétrica

Frequência da energia 
elétrica Preparação dos 

alimentos



Se o domicílio é 
próprio

O terreno onde está 
localizado este domicílio é 

próprio

Documentação de 
propriedade do 

domicílio

Casa do 
caseiro



Geladeira

Carro

Moto

Máquina de lavar



Telefone Fixo e Móvel Internet

TV
TV por assinatura

De mesa

Portátil

All-in-one

Computador













A 1ª inadequação

É a ausência, no domicílio, de banheiro de uso exclusivo
dos moradores – ou seja, um cômodo com instalações sanitárias e 
para banho, cujo uso, no cotidiano, não é compartilhado com 
moradores de outros domicílios13. 

Fonte: Síntese de Indicadores Sociais Uma análise das condições de vida da população 
brasileira 2019 https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf


A 2ª inadequação

Consiste na utilização de materiais não-duráveis nas
paredes externas do domicílio.

Nesse critério, são considerados adequados os domicílios cujas
paredes externas foram construídas predominantemente de
alvenaria (com ou sem revestimento), de taipa revestida, ou de
madeira apropriada para construção, e são classificados como
inadequados os domicílios com paredes de taipa não-revestida,
de madeira aproveitada (como tapumes ou madeira retirada de
pallets) e de outros materiais.

Fonte: Síntese de Indicadores Sociais Uma análise das condições de vida da população 
brasileira 2019 https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf


A 3ª inadequação

A terceira inadequação domiciliar é o adensamento
domiciliar excessivo, definido como uma situação em
que o domicílio tem mais de três moradores para cada cômodo
utilizado como dormitório.

Fonte: Síntese de Indicadores Sociais Uma análise das condições de vida da população 
brasileira 2019 https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf


A 4ª inadequação
É o ônus excessivo com aluguel, situação em que o valor do
aluguel iguala ou supera 30% do rendimento domiciliar. Entende-
se que essa situação constitui uma inadequação na medida em
que o elevado comprometimento da renda com o aluguel pode
impedir o acesso dos moradores a outras necessidades básicas.

Fonte: Síntese de Indicadores Sociais Uma análise das condições de vida da população 
brasileira 2019 https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf


As 4 inadequações

Essas quatro inadequações representam restrições ao
direito à moradia adequada, em seus elementos de
acessibilidade econômica e habitabilidade*.

Cabe ressaltar, porém, que esses são apenas alguns tipos de
inadequações e não esgotam todos os tipos de restrições ao
direito a moradia adequada enfrentados pela população
brasileira.

Fonte: Síntese de Indicadores Sociais Uma análise das condições de vida da população 
brasileira 2019 https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf








Amostra da 
PNAD Contínua

• A amostra da PNAD COVID está distribuída:

• Em 3.454 municípios;

• E aproximadamente 15 mil setores censitários



A amostra original da PNAD Contínua

✓ Por um plano amostral conglomerado em dois estágios com 
estratificação das unidades primárias de amostragem (UPAs); 

✓ No primeiro estágio foram selecionadas UPAs com 
probabilidade proporcional ao número de domicílios dentro de 
cada estrato definido;

✓ No segundo estágio foram selecionados 14 domicílios 
particulares permanentes (que podem estar ou não ocupados) 
dentro de cada UPA da amostra do primeiro estágio. 

✓ O sorteio dos domicílios em cada UPA foi feito por 
amostragem aleatória simples, considerando os endereços 
listados no Cadastro Nacional de Endereços para Fins 
Estatísticos (CNEFE) atualizado para cada UPA. 





Estimativa CV (%) Estimativa CV (%) Estimativa CV (%)

Belo Horizonte 79,9% 2,8 82,1% 2,6 80,7% 2,8

Entorno metropolitano de Belo Horizonte 70,4% 3,4 67,2% 3,7 71,0% 3,3

Colar metropolitano de Belo Horizonte 70,3% 11,4 66,9% 9,4 74,2% 9,3

Integrada de Brasília em Minas Gerais 52,2% 15,4 61,1% 9,9 57,8% 13,3

Sul de Minas Gerais 64,2% 4,0 67,9% 4,3 69,7% 3,9

Triângulo Mineiro 67,6% 5,4 69,9% 5,3 71,4% 5,3

Mata de Minas Gerais 58,2% 7,1 58,0% 5,9 58,6% 6,0

Norte de Minas Gerais 21,4% 8,9 24,3% 10,4 24,9% 8,3

Vale do Rio Doce de Minas Gerais 50,8% 8,6 55,7% 8,2 52,5% 6,2

Central de Minas Gerais 56,6% 4,8 61,5% 5,2 58,8% 4,6

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, banco de 1ª entrevista.

Domicílios com máquina de lavar (%)

Estrato Geográfico
Ano

2016 2017 2018





Adensamento domiciliar excessivo, definido como uma situação em que o domicílio tem mais 
de três moradores para cada cômodo utilizado como dormitório. Essa inadequação obteve os 
percentuais mais elevados em 2018: 5,6% para a população em geral e 14,5% para a 
população com rendimento domiciliar per capita inferior a US$ 5,50 PPC por dia.
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