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5. Moradia 
 
O acesso a condições de moradia adequadas é um importante componente da 
qualidade de vida da população e pode ser averiguado a partir de atributos como: 
espaço adequado ao tamanho das famílias, disponibilidade de serviços de água, 
esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos, segurança da posse e preços 
compatíveis com os níveis de renda da população. 
O quadro habitacional brasileiro nas áreas urbanas apresentou uma sensível 
melhora entre 2001 e 2004. Considerando-se a performance do país como um todo, 
merecem destaque a redução de 11,6% no número absoluto de moradores em 
domicílios com irregularidade fundiária, de 11,3% no total de pessoas residentes em 
domicílios alugados com ônus excessivo com aluguel e  de 6% no número absoluto 
de pessoas que sofrem de adensamento excessivo.  
Outro ponto positivo a enfatizar diz respeito à redução das desigualdades raciais 
entre negros e brancos no acesso à moradia adequada. 
Apesar dos resultados positivos, ainda há 14,8 milhões de brasileiros com 
adensamento excessivo, 7,2 milhões com irregularidade fundiária, 5,3 milhões  que 
sofrem de ônus excessivo com o pagamento de aluguel e 43,4 milhões de brasileiros 
sem acesso a saneamento básico adequado. A persistência desses problemas 
exigirá do poder público um montante substancial de investimentos, notadamente 
nos setores de habitação de interesse social, regularização fundiária e aumento da 
cobertura de serviços de saneamento básico adequado nas faixas de renda de 
menor poder aquisitivo residentes nos assentamentos informais e nas periferias das 
grandes cidades e nas regiões mais pobres do país. 
A seguir é apresentada uma análise da evolução das condições de moradia da 
população brasileira concentrada nos seguintes problemas: escassez da oferta de 
moradias, existência de níveis elevados de informalidade habitacional, elevado 
preço da moradia e escassez de serviços de saneamento. Para medir a escassez da 
oferta de moradias dimensionou-se a população urbana que sofre de adensamento 
excessivo1. Para avaliar o grau de informalidade habitacional observou-se a 
população residente em domicílios urbanos com irregularidade fundiária2. A 
proporção de pessoas que comprometem uma parcela excessiva da renda domiciliar 
com o pagamento do aluguel3 foi verificada para avaliar em que medida o preço da 
moradia pode ser considerado elevado face aos níveis de renda da população. A 
escassez de serviços de saneamento foi quantificada em função da população 
residente em domicílios urbanos sem serviços de saneamento básico adequado4. 

                                                 
1 O adensamento excessivo refere-se aos domicílios superlotados, com uma densidade superior a 3 moradores 
por cômodo servindo como dormitório, parâmetro utilizado pela Fundação João Pinheiro e Ministério das 
Cidades. 
2 Refere-se aos domicílios onde o chefe se auto-declarou dono da residência, mas não do terreno onde a mesma 
está edificada e aos domicílios onde a forma de ocupação se refere a outras condições de moradia, como no 
caso de invasão. 
3 Considerou-se ônus excessivo com o aluguel os casos em que os locatários dispendem mais de 30% da renda 
domiciliar com o pagamento do aluguel, parâmetro utilizado internacionalmente para determinar a capacidade de 
pagamento pelos serviços da moradia, tanto em contratos de aluguel como de financiamento da casa própria. 
4 Água canalizada em pelo menos um cômodo do domicílio proveniente de rede geral de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário por rede geral ou fossa séptica e coleta direta ou indireta dos resíduos sólidos 
domiciliares. 
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Os indicadores habitacionais e de serviços de saneamento são apresentados para 
os anos de 2001 a 2004, tendo sido calculados a partir da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, atualizando as informações contidas na publicação anterior 
do Radar Social. Sempre que possível, os dados são destacados por unidades de 
federação, grandes regiões, renda domiciliar per capita, cor/raça e região 
metropolitana. 

 
5.1. Adensamento domiciliar 
 
O grau de adensamento domiciliar reflete a escassez da oferta de moradias 
adequada e um descompasso entre o tamanho das famílias e o tamanho da 
residência. Houve uma diminuição na proporção da população brasileira residente 
em domicílios adensados de 11,1% em 2001 para 9,8% em 2004, o que representa 
uma queda de 6,3% no número absoluto de indivíduos que sofrem desse problema 
habitacional (ver tabela 1). A queda verificada no número de pessoas que vivem 
adensadas no período em análise pode ser atribuída tanto à queda nas taxas de 
crescimento da população brasileira, quanto ao crescimento do número de 
domicílios unipessoais. 
Apesar dos avanços no país como um todo, quando se observam as unidades da 
federação, verifica-se que houve uma piora em 4 estados brasileiros, com destaque 
para o aumento de 7,6% pontos percentuais no número de domicílios adensados 
ocorrido no estado do Amapá - unidade da federação que registrou as maiores taxas 
de crescimento da população urbana (ver mapa 1). Esse aumento explosivo no 
número de pessoas que sofriam com adensamento excessivo nos domicílios do 
Amapá ocorreu principalmente de 2001 para 2002 e explica o pior desempenho da 
região norte nesse quesito - um aumento de 6,2% no número absoluto de pessoas 
em domicílios adensados entre 2001 e 2004, em contrapartida a quedas expressivas 
no número de domicílios com superpopulação nas demais regiões. 
No que diz respeito às desigualdades raciais, verificou-se uma queda na diferença 
dos indicadores de adensamento entre brancos e negros (pretos e pardos), 
acentuada a partir de 2002, embora a proporção de negros que moram em 
domicílios adensados ainda seja quase duas vezes maior do que a proporção 
verificada entre as pessoas brancas (ver tabela 5 e gráfico 1). 
Não obstante as melhoras ocorridas, o número de brasileiros que moravam em 
domicílios superlotados ainda era bastante expressivo em 2004, abarcando quase 
14,8 milhões de indivíduos, a maior parte com renda inferior a ½ salário mínimo per 
capita (64,4%), negra (62,2%) e residente nas regiões sudeste e nordeste do Brasil 
(72,3% - ver gráfico 2). 
 
5.2. Irregularidade Fundiária 
 
A proporção da população residente em domicílios urbanos com irregularidade 
fundiária, com direitos de propriedade mal definidos sobre a terra e a moradia, 
apresentou uma queda acumulada de um ponto percentual para o país como um 
todo, passando de 5,7% em 2001 para 4,8% do total de moradores em áreas 
urbanas em 2004. Essa queda foi mais acentuada entre 2001 e 2002 (ver tabela 2). 
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Em 2004, moravam em domicílios com irregularidade fundiária 7,2 milhões de 
pessoas, quase 1 milhão a menos do que no início do período. Ressalte-se que os 
números aqui obtidos representam uma subestimativa da irregularidade fundiária 
encontrada no Brasil. O levantamento da Pnad não capta a existência de 
documentos comprovantes da titulação e há uma tendência à não declaração de 
situações irregulares por parte dos moradores, devido ao medo de uma possível 
ação de despejo. A Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério das 
Cidades, por exemplo, trabalha com uma estimativa de 12,7 milhões de famílias, 
como público alvo dos seus programas de regularização fundiária5. 
O percentual de moradores em domicílios com irregularidade fundiária urbana 
aumentou em 6 unidades da federação: Amazonas, Roraima, Amapá, São Paulo, 
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso (ver mapa 2). O maior crescimento de domicílios 
informais ocorreu em São Paulo, onde o número de pessoas com irregularidade 
fundiária aumentou em 2 milhões. No entanto, em termos relativos, o aumento foi 
mais acentuado nos estados do Amapá e Amazonas. No Amapá, a proporção de 
pessoas que sofrem desse problema habitacional praticamente quadruplicou em 
apenas 4 anos. 
O recorte racial mostra uma convergência entre a proporção de brancos e negros 
que moram em domicílios com irregularidade fundiária, com a diferença entre ambas 
caindo de 2,6 pontos para 1,7 ponto percentual no período de 2001-2004, 
apresentando redução mais aguda no primeiro biênio (ver tabela 5 e gráfico 3). 
Mesmo com as maiores taxas de crescimento demográfico entre a população negra, 
a incidência da irregularidade fundiária entre a população afrodescendente também 
se reduziu proporcionalmente, caindo de 55,2% para 54,3% da população total que 
sofre com o problema. 
O recorte regional mostra que embora o problema da informalidade habitacional 
esteja concentrada no Sudeste (50%), a irregularidade fundiária tem apresentado 
um crescimento desproporcional na região norte, em acentuado processo de 
urbanização da fronteira agrícola (ver gráfico 4). 
 
5.3. Ônus com o pagamento de aluguel6 
 
O número absoluto de locatários que comprometem mais de 30% da renda 
domiciliar com o pagamento do aluguel da moradia decresceu 11,3% no quadriênio 
2001-2004, passando de 4,2% dos locatários em 2001 para 3,5% em 2004 
considerando o país como um todo. O ônus com o aluguel apresentou elevadas 
flutuações entre as unidades da federação, tendo aumentado proporcionalmente em 
8 estados: Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Espírito Santo e Mato 

                                                 
5 Para maiores detalhes sobre a dificuldade de se medir o grau de informalidade habitacional no Brasil e as 
diferentes estimativas utilizadas, ver o Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (IPEA, 2005), no capítulo referente  à meta 11- até 2020, ter alcançado uma 
melhora significativa na vida de pelo menos 100 milhões de habitantes de assentamentos precários. 
6 Nesta edição do Radar  Social modificou-se o indicador utilizado para medir o ônus com aluguel em relação à 
edição anterior, ao considerarmos a proporção de pessoas com ônus excessivo com aluguel em relação ao total 
da população e não apenas ao universo de locatários. A ordem de grandeza do indicador diminui 
consideravelmente ao referirmos o problema do ônus com aluguel em relação ao total da população, pois as 
pessoas que moram em domicílios alugados representam pouco mais de 16,5 % da população. 
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Grosso (ver tabela 3 e mapa 3). Os maiores aumentos verificaram-se nos 3 estados 
da região norte, notadamente no estado do Amapá. 
Esse aumento refletiu-se nos resultados regionais. No Norte, o número absoluto de 
locatários com ônus excessivo cresceu quase 43% no período em análise. Mesmo 
com o avanço do problema na região norte, é no Sudeste, região mais urbanizada 
do país, que ainda se concentram 59,1% dos 5,3 milhões de pessoas que 
comprometem uma parcela excessiva da renda domiciliar com o pagamento dos 
serviços da moradia, desviando importantes recursos do orçamento domiciliar para o 
pagamento dessa rubrica (ver gráfico 5). 
O problema de ônus excessivo com aluguel tende a ser maior nas regiões 
metropolitanas e nas regiões mais urbanizadas, devido à maior pressão sobre a 
terra e a moradia nas grandes cidades. Em 2004, considerando o conjunto das 10 
principais regiões metropolitanas do país7, essa proporção era de 4,8%, superando 
em muito a média brasileira, que era de 3,5% dos moradores. Esse problema atingia 
maiores proporções nas RMs de Brasília (8,1%), São Paulo (5,6%) e Rio de Janeiro 
(5,0%), devido ao maior custo de vida nessas cidades. No caso específico do Distrito 
Federal, contribuem para encarecer o preço da moradia o excesso de regulação do 
poder público sobre a oferta de terras, bem como o tombamento do Plano Piloto e a 
elevada proporção de terras destinadas à proteção do meio ambiente. Mesmo tendo 
caído proporcionalmente para o conjunto das 10 RMs , verificou-se um aumento 
desse problema habitacional nas metrópoles de Fortaleza e Recife (ver gráfico 6). 
Curiosamente, é no mercado de aluguéis onde as diferenças entre brancos e negros 
parecem menos pronunciadas (ver gráfico 7). Uma possível explicação para este 
fenômeno pode estar no indicador utilizado para medir o ônus com aluguel da 
população. Uma análise mais apurada sobre as características dos domicílios 
alugados, mostra que os negros têm menos acesso aos mercados formais de 
aluguel8, pois a proporção de negros alugando cômodos em cortiços e em favelas é 
muito superior à dos brancos: 72% dos moradores em cômodos alugados em 
cortiços9 e 53,3% dos locatários em favelas10 são negros. Resultados semelhantes 
são encontrados quando se utiliza o indicador proposto pelo UN-Habitat para 
verificar a acessibilidade econômica ao mercado de aluguéis como um todo. A 
participação do aluguel mediano na renda dos negros (28,2%) é maior que a dos 
brancos (18,2%) e os negros alugam casas menores e com menor nível de acesso a 
serviços de saneamento básico adequado (68,4%), contra 83,2% dos brancos. Tal 
fato mostra que as opções de aluguéis para a população negra, que apresenta 
maiores níveis de pobreza e informalidade no mercado de trabalho, são mais 
limitadas. A menor capacidade de pagamento e de comprovação de rendimentos 
exclui a população negra do mercado de aluguéis formais, restringindo a sua 
participação ao mercado de aluguéis informais em favelas e cortiços. 
 

                                                 
7 A Pnad pesquisa apenas as regiões metropolitanas mais antigas como Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre e o Distrito Federal. 
8 Aluguel de moradias construídas com materiais permanentes, em conformidade com os padrões construtivos e 
edilícios, devidamente legalizadas e com acesso a serviços de água e esgotamento sanitário. 
9 Utilizou-se como proxy de cortiços os cômodos alugados 
10 Utilizou-se como proxy de favelas os setores especiais de aglomerados subnormais, que correspondem grosso 
modo a favelas e assemelhados. 
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5.4. Saneamento Básico 
 
O acesso a saneamento básico adequado torna a população menos vulnerável a 
doenças de veiculação hídrica, sendo elevada a correlação entre os níveis de 
mortalidade na infância e a ausência de serviços de saneamento. 
Houve um aumento de mais de dois pontos percentuais na população com acesso 
simultâneo a água, esgoto e coleta de lixo adequados. Mas, mesmo assim, a 
ausência de saneamento básico adequado ainda atingia 28,7% da população 
urbana brasileira em 2004 (ver tabela 4). Os níveis de cobertura são menores nas 
regiões norte e centro-oeste do país. Dentre os estados brasileiros, as maiores 
quedas na população com saneamento básico inadequado foram registradas nos 
estados do Tocantins, Amazonas, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul (ver 
mapa 4). Por sua vez, os estados do Amapá e Alagoas apresentaram as piores 
performances, com um aumento superior a 12 pontos percentuais na proporção de 
pessoas residentes em domicílios com saneamento básico inadequado entre 2001 e 
2004. 
O principal desafio dos gestores públicos diz respeito à provisão de serviços de 
esgotamento sanitário adequados, uma vez que os percentuais de cobertura pelos 
serviços de água e coleta de lixo nas áreas urbanas brasileiras são relativamente 
elevados. Enquanto as proporções de moradores em domicílios urbanos que não 
tinham acesso a água canalizada interna proveniente de rede geral e não possuíam 
nenhum tipo de coleta de lixo era de 10,5% e 4,3%, respectivamente, a população 
urbana sem acesso a esgoto por rede geral ou fossa séptica, soluções consideradas 
minimamente adequadas, alcançava quase 24%. 
A gravidade da situação do esgotamento sanitário no país fica ainda mais evidente 
quando se tem em conta que apenas 1/3 do esgoto coletado recebia algum tipo de 
tratamento, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento básico de 2000. 
O potencial poluidor da ausência de tratamento de esgotos é agravado pela falta de 
disposição adequada para boa parte dos resíduos sólidos coletados. 
Apesar da melhoria verificada nos indicadores, o acesso a saneamento básico 
adequado ainda é bastante desigual tanto em termos regionais como sociais. O grau 
de inadequação dos serviços de saneamento básico entre a população negra 
residente em áreas urbanas é superior a 19 pontos percentuais (ver tabela 5 e 
gráfico 8). As taxas de inadequação das regiões norte (61%), centro-oeste (57%) e 
nordeste (48,3%) são muito maiores do que as taxas de inadequação registradas no 
Sudeste (11,9%) e no Sul (21,4% - ver gráfico 9). 
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5.5. Anexo de Gráficos, Tabelas e Mapas 
 
TABELA 1 
Proporção de pessoas residentes em domicílios urbanos com adensamento excessivo  
por unidade da federação - 2001 a 2004 

 2001 2002 2003 2004 Variação 2004-2001 
em pontos percentuais 

Rondônia 11,3 10,4 10,4 7,8 -3,4 
Acre 22,1 18,7 20,6 22,2 0,0 
Amazonas 25,3 26,2 26,4 25,4 0,1 
Roraima 27,6 31,4 20,4 23,6 -3,9 
Pará 18,0 17,5 17,0 16,2 -1,8 
Amapá 23,5 28,7 29,3 30,7 7,3 
Tocantins 13,2 13,5 13,8 9,3 -3,8 
Maranhão 16,2 15,4 15,9 14,3 -1,9 
Piauí 10,1 8,4 9,1 7,8 -2,3 
Ceará 10,5 10,3 9,0 10,0 -0,5 
Rio Grande do Norte 10,0 8,9 6,0 7,1 -2,9 
Paraíba 8,0 9,7 6,0 7,4 -0,6 
Pernambuco 10,8 11,9 12,0 9,9 -0,9 
Alagoas 13,2 11,9 11,3 11,4 -1,9 
Sergipe 13,2 14,6 11,3 9,9 -3,3 
Bahia 11,9 12,1 12,3 10,8 -1,1 
Minas Gerais 8,3 7,4 6,5 6,3 -1,9 
Espírito Santo 10,7 8,7 8,9 8,1 -2,6 
Rio de Janeiro 11,6 9,0 8,9 9,3 -2,3 
São Paulo 12,6 12,1 10,8 11,5 -1,1 
Paraná 7,0 6,0 6,4 5,7 -1,2 
Santa Catarina 3,4 4,6 3,7 3,9 0,5 
Rio Grande do Sul 6,6 6,0 5,9 6,2 -0,4 
Mato Grosso do Sul 8,4 7,9 8,6 9,6 1,2 
Mato Grosso 11,1 11,7 11,3 10,3 -0,8 
Goiás 9,1 9,0 7,1 7,6 -1,5 
Distrito Federal 14,5 10,7 9,3 9,1 -5,4 
Brasil 11,1 10,5 9,8 9,8 -1,3 
Fonte: elaboração Disoc/IPEA a partir de microdados das Pnads/IBGE 2001 a 2004 

 
TABELA 2 
 Proporção de pessoas residentes em domicílios urbanos com irregularidade fundiária  
por unidade da federação - 2001 a 2004 

 2001 2002 2003 2004 Variação 2004-2001 
em pontos percentuais 

Rondônia 1,3 1,3 2,1 1,1 -0,2 
Acre 2,8 2,3 2,6 1,9 -0,9 
Amazonas 3,9 3,2 2,4 6,4 2,5 
Roraima 0,0 1,4 1,3 1,4 1,4 
Pará 4,0 4,5 5,2 3,1 -0,9 
Amapá 1,7 8,9 4,2 7,1 5,4 
Tocantins 0,6 1,6 2,6 0,3 -0,3 
Maranhão 10,4 6,7 3,8 6,1 -4,3 
Piauí 5,8 3,5 6,1 4,0 -1,8 
Ceará 9,4 7,5 6,2 7,3 -2,1 
Rio Grande do Norte 1,9 3,2 2,5 1,7 -0,2 
Paraíba 12,5 8,2 8,5 5,5 -6,9 
Pernambuco 7,6 7,3 6,7 6,4 -1,2 
Alagoas 2,7 3,5 2,3 1,7 -1,0 
Sergipe 1,9 2,1 2,6 1,5 -0,4 
Bahia 6,6 6,0 5,9 4,4 -2,1 
Minas Gerais 3,0 3,2 3,1 2,4 -0,5 
Espírito Santo 3,3 3,2 3,3 3,1 -0,3 
Rio de Janeiro 5,2 3,8 4,5 3,3 -1,8 
São Paulo 6,8 6,7 6,2 7,0 0,2 
Paraná 6,1 3,8 4,1 4,8 -1,3 
Santa Catarina 4,6 4,1 4,1 3,7 -0,9 
Rio Grande do Sul 8,8 9,1 9,1 6,9 -1,9 
Mato Grosso do Sul 2,4 2,6 4,7 3,4 1,0 
Mato Grosso 1,6 2,1 1,7 1,9 0,3 
Goiás 2,0 2,5 2,8 1,8 -0,3 
Distrito Federal 3,1 1,4 5,3 1,4 -1,7 
Brasil 5,7 5,2 5,1 4,8 -1,0 
Fonte: elaboração Disoc/IPEA a partir de microdados das Pnads/IBGE 2001 a 2004 
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TABELA 3 
Proporção de pessoas residentes em domicílios urbanoscom ônus excessivo com o aluguel por unidade 
da federação - 2001 a 2004 

 2001 2002 2003 2004 Variação 2004-2001 
em pontos percentuais 

Rondônia 1,9 2,2 2,3 1,6 -0,2 
Acre 1,3 1,8 0,8 1,2 -0,1 
Amazonas 1,7 1,8 2,0 1,7 0,0 
Roraima 2,1 3,6 2,0 2,6 0,5 
Pará 1,3 1,5 1,3 1,7 0,4 
Amapá 0,2 1,9 1,5 1,7 1,5 
Tocantins 2,6 2,1 2,3 2,1 -0,5 
Maranhão 1,5 1,1 2,2 1,9 0,4 
Piauí 1,3 0,9 1,2 1,3 0,0 
Ceará 2,9 3,1 3,3 3,0 0,2 
Rio Grande do Norte 4,5 3,2 3,3 2,9 -1,7 
Paraíba 3,8 2,5 2,8 2,1 -1,6 
Pernambuco 3,8 4,2 4,2 3,6 -0,3 
Alagoas 5,3 4,8 3,1 3,7 -1,6 
Sergipe 4,4 3,7 3,9 3,4 -1,0 
Bahia 2,8 2,5 3,0 2,4 -0,4 
Minas Gerais 4,5 4,0 3,9 3,5 -1,0 
Espírito Santo 3,4 3,5 4,0 3,5 0,1 
Rio de Janeiro 5,7 5,5 4,8 4,0 -1,8 
São Paulo 5,7 5,8 5,1 5,0 -0,7 
Paraná 3,4 2,7 2,8 2,8 -0,6 
Santa Catarina 2,7 2,2 3,1 2,5 -0,2 
Rio Grande do Sul 3,1 2,8 2,5 2,3 -0,8 
Mato Grosso do Sul 3,3 3,0 3,3 2,7 -0,6 
Mato Grosso 2,5 2,6 2,1 2,5 0,0 
Goiás 5,0 3,7 4,0 3,6 -1,4 
Distrito Federal 8,7 7,4 8,4 7,9 -0,9 
Brasil 4,2 4,0 3,8 3,5 -0,7 
Fonte: elaboração Disoc/IPEA a partir de microdados das Pnads/IBGE 2001 a 2004 

 
TABELA 4 
Proporção de pessoas residentes em domicílios urbanos sem saneamento básico adequado por unidade 
da federação - 2001 a 2004 

 2001 2002 2003 2004 Variação 2004-2001 
em pontos percentuais 

Rondônia 77,3 78,8 83,7 79,9 2,7 
Acre 75,6 70,9 67,7 73,3 -2,2 
Amazonas 59,3 49,7 46,7 45,7 -13,6 
Roraima 22,4 27,4 23,9 16,1 -6,4 
Pará 67,6 65,4 65,7 62,4 -5,2 
Amapá 58,2 68,4 91,9 89,3 31,1 
Tocantins 84,6 77,8 79,8 65,9 -18,7 
Maranhão 60,1 57,7 56,7 55,6 -4,4 
Piauí 40,3 48,0 44,4 39,7 -0,5 
Ceará 58,0 54,9 51,5 58,2 0,2 
Rio Grande do Norte 35,2 52,5 41,3 40,4 5,2 
Paraíba 46,8 43,4 49,1 36,8 -9,9 
Pernambuco 54,3 58,6 53,2 55,0 0,7 
Alagoas 70,8 75,8 80,7 83,7 12,9 
Sergipe 23,7 29,7 33,9 19,9 -3,8 
Bahia 41,9 36,7 38,3 38,4 -3,5 
Minas Gerais 18,6 17,7 17,0 14,8 -3,8 
Espírito Santo 30,9 20,9 22,1 16,4 -14,5 
Rio de Janeiro 20,7 21,1 20,1 19,2 -1,5 
São Paulo 8,0 7,0 6,8 7,5 -0,4 
Paraná 35,0 34,0 29,1 27,0 -8,0 
Santa Catarina 20,2 17,9 18,5 19,7 -0,5 
Rio Grande do Sul 24,2 19,2 20,5 16,7 -7,4 
Mato Grosso do Sul 78,7 81,6 83,8 88,4 9,6 
Mato Grosso 61,1 52,7 48,8 59,9 -1,2 
Goiás 63,0 65,6 62,2 65,5 2,5 
Distrito Federal 11,0 8,8 8,5 7,5 -3,5 
Brasil 30,9 30,0 29,2 28,7 -2,2 
Fonte: elaboração Disoc/IPEA a partir de microdados das Pnads/IBGE 2001 a 2004 
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TABELA 5 
Desigualdades raciais no acesso à moradia adequada - Brasil - 2001 a 2004 

Problemas de Habitação Raça 2001 2002 2003 2004 
Água Brancos 7,4 7,3 7,0 6,5 
 Pretos e Pardos 18,4 16,7 16,2 15,2 
 Brasil 12,3 11,4 11,8 10,5 
 Diferença 11,0 9,5 9,2 8,8 
Lixo Brancos 2,9 2,4 2,0 2,0 
 Pretos e Pardos 9,2 7,4 6,4 7,0 
 Brasil 5,7 4,7 4,0 4,3 
 Diferença 6,3 5,0 4,4 4,9 
Esgoto Brancos 17,8 17,3 16,5 16,3 
 Pretos e Pardos 36,6 34,9 33,7 33,0 
 Brasil 26,0 25,1 24,3 23,9 
 Diferença 18,8 17,6 17,3 16,7 
Irregularidade Fundiária Brancos 4,6 4,3 4,3 4,0 
 Pretos e Pardos 7,2 6,4 6,1 5,7 
 Brasil 5,7 5,2 5,1 4,8 
 Diferença 2,6 2,2 1,9 1,7 
Saneamento básico inadequado Brancos 21,7 21,2 20,4 19,9 
 Pretos e Pardos 42,8 41,1 4,0 39,3 
 Brasil 30,9 30,0 29,2 28,7 
 Diferença 21,1 20,0 19,7 19,3 
Adensamento Excessivo Brancos 7,6 7,1 6,7 6,8 
 Pretos e Pardos 15,5 14,8 13,6 13,4 
 Brasil 11,1 10,5 9,8 9,8 
 Diferença 7,9 7,7 6,9 6,6 
Fonte: elaboração Disoc/IPEA a partir de microdados das Pnads/IBGE 2001 a 2004 

 
 
 
 
 
Gráfico 1- Proporção de pessoas residentes em domicílios 

com adensamento excessivo, segundo a cor/raça - 2001 a 2004 

Fonte: elaboração Disoc/IPEA a partir de microdados das Pnads/IBGE 2001 a 2004 
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Gráfico 2- Proporção de pessoas residentes em domicílios urbanos 
com adensamento excessivo, segundo grandes regiões - 2001 a 2004 

Fonte: elaboração Disoc/IPEA a partir de microdados das Pnads/IBGE 2001 a 2004 
 
 
 
 
 

Gráfico 3- Proporção de pessoas residentes em domicílios 
com irregularidade fundiária, segundo a cor/raça - 2001 a 2004 

Fonte: elaboração Disoc/IPEA a partir de microdados das Pnads/IBGE 2001 a 2004 
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Gráfico 4- Proporção de pessoas residentes em domicílios 
com irregularidade fundiária, segundo grandes regiões - 2001 a 2004 

Fonte: elaboração Disoc/IPEA a partir de microdados das Pnads/IBGE 2001 a 2004 
 
 
 
 
 

Gráfico 5- Proporção de pessoas residentes em domicílios urbanos 
com ônus excessivo com o aluguel, segundo grandes regiões – 2001 a 2004 

Fonte: elaboração Disoc/IPEA a partir de microdados das Pnads/IBGE 2001 a 2004 
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Gráfico 6 – Proporção de Pessoas residentes em domicílios 
com ônus excessivo com aluguel por Região Metropolitana – 2001 a 2004 

Fonte: elaboração Disoc/IPEA a partir de microdados das Pnads/IBGE 2001 a 2004 
 
 
 
 
 

Gráfico 7 - Proporção de pessoas residentes em domicílios urbanos 
com ônus excessivo com o aluguel, segundo a cor/raça – 2001 a 2004 

Fonte: elaboração Disoc/IPEA a partir de microdados das Pnads/IBGE 2001 a 2004 
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Gráfico 8- Proporção de pessoas residentes em domicílios 
sem saneamento básico adequado, segundo a cor/raça – 2001 a 2004 

Fonte: elaboração Disoc/IPEA a partir de microdados das Pnads/IBGE 2001 a 2004 
 
 
 
 
 

Gráfico 9- Proporção de pessoas residentes em domicílios 
sem saneamento básico adequado, segundo grandes regiões – 2001 a 2004 

Fonte: elaboração Disoc/IPEA a partir de microdados das Pnads/IBGE 2001 a 2004 
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