
Características gerais dos domicílios e dos moradores 2018   

As informações ora divulgadas se referem à Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua e representam 
a consolidação de dados de aproximadamente 168 mil domicílios 
que participaram da amostra da pesquisa ao longo dos quatro tri-
mestres dos referidos anos. A PNAD Contínua, cabe destacar, visita 
os domicílios selecionados por cinco trimestres consecutivos, uma 
vez a cada trimestre, sendo o presente tema investigado somente 
na primeira visita ao domicílio1.

PNADcontínuacontínua

1 Por decisão editorial, a partir do ano de referência de 2017, a publicação passou a ser divulgada em duas partes: a primeira corresponde a este informativo, que destaca os principais resultados da 
pesquisa, e a segunda é constituída por Notas técnicas, entre outros elementos textuais, apresentando considerações de natureza metodológica sobre a pesquisa. As tabelas de resultados, as notas 
técnicas e demais informações sobre a pesquisa encontram-se disponíveis no portal do IBGE na Internet, na página da PNAD Contínua, no endereço: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/
trabalho/17270-pnad-continua.html?edicao=23205&t=o-que-e>..

Além das características dos domicílios, a PNAD Contínua in-
vestiga, regularmente, informações sobre sexo, idade e cor ou raça 
dos moradores, que não somente auxiliam o entendimento e a ca-
racterização do mercado de trabalho, como também permitem en-
tender aspectos sociais e demográficos do País. Estes são os temas 
que trata esta publicação.
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Domicílios 

Tipo e condição
A PNAD Contínua estimou a existência 
de 71,0 milhões de domicílios no Brasil 
em 2018, dos quais 31,0 milhões situados 
na Região Sudeste; 18,5 milhões na Re-
gião Nordeste; 10,7 milhões na Região Sul; 
5,5 milhões na Região Centro-Oeste; e 5,3 
milhões na Região Norte. Em 2017 foram 
estimados 69,5 milhões de domicílios, re-
presentando um aumento de 1,5 milhão ou 
2,2% de unidades domiciliares no país. Em 
termos relativos, o principal aumento foi 
de 3,1% na Região Norte, enquanto na Re-
gião Nordeste ocorreu o menor, de 1,7%. A 
Região Sudeste teve a maior expansão em 
termos absolutos, de 762 mil domicílios. 
Frente a 2016, o País registrou aumento de 
3,1% (2,1 milhões) no total de domicílios.

Em 2018, do total de domicílios no País, 
86,0% eram casas (60,1 milhões) e 13,8%, 
apartamentos (9,8 milhões). Após retração 
de 3,1% em 2017, os apartamentos tiveram 
crescimento de 7,1% (651 mil); as casas 
mantiveram a trajetória de expansão com 
o aumento de 910 mil casas (1,5%). As Re-
giões Sudeste e Sul apresentaram percentu-
ais de apartamentos superiores à média na-
cional: 18,4% e 14,3%, respectivamente. Em 
contrapartida, nas Regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, os percentuais de casas 
foram superiores à média nacional: 92,7%, 
90,9% e 89,0%, respectivamente. Em todas 
as Grandes Regiões, o percentual de casas 
foi superior a 80%. A Região Centro-Oeste 
foi a única a não apresentar crescimento de 
apartamentos.

No País, os domicílios próprios de al-
gum morador que já haviam sido pagos 
representavam 66,7% (47,4 milhões), en-
quanto 5,9% (4,2 milhões) eram próprios 
de algum morador, mas ainda estavam sen-
do pagos. Os domicílios alugados respon-
diam por 18,1% do total (12,9 milhões); os 
cedidos representavam 9,1% (6,4 milhões); 
e aqueles em outra condição, como, por 
exemplo, nos casos de invasão, totalizavam 
0,2% (131 mil). Em relação a 2017, houve 
expansão de 5,3% (649 mil) de domicílios 
alugados. Os próprios de algum morador, 
mas que ainda estavam sendo pagos, que 
registram queda em 2017, voltaram a cres-
cer 7,5% (294 mil) em 2018.

As Regiões Centro-Oeste e Sudeste apre-
sentaram as maiores proporções de domicí-
lios alugados (22,9% e 20,5%, respectivamen-
te), superando a média nacional (18,1%). As 
Regiões Norte (13,5%), Nordeste (14,9%) e Sul 
(16,8%), por outro lado, registraram percen-
tuais inferiores à média nacional. Em compa-
ração com 2017, as Regiões Nordeste (5,7%) 
e Sudeste (5,8%) apresentaram as principais 
expansões de domicílios alugados.

Nas Regiões Norte (74,4%) e Nordes-
te (72,7%) foram registrados os maiores 
percentuais de domicílios próprios de al-

gum morador que já haviam sido pagos. 
A Região Sul, por sua vez, apresentou o 
maior percentual de domicílios próprios 
de algum morador que ainda estavam 
sendo pagos (8,7%), seguida das Regiões
Centro-Oeste (8,3%) e Sudeste (6,5%).

Frente a 2016, a participação dos do-
micílios próprios de algum morador que já 
haviam sido pagos caiu em todas as regiões.   
A proporção de unidades alugadas teve ex-
pansão, principalmente no Centro-Oeste 
(6,5%); a de domicílios cedidos ocorreu no 
Norte (14,3%) e no Sudeste. (14,6%).

Total (1)

Apartamento

Casa

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-
Oeste

5 272

18 483

31 023

10 742

5 496

364

1 653

5 702

1 537

580

4 885

16 805

25 293

9 195

4 892

Brasil

Próprio de algum 
morador, já pago

Próprio de algum 
morador, ainda pagando

CedidoAlugado

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-
Oeste

Brasil
71 015

9 835
61 070

66,7 5,9 18,1 9,1

74,4 2,4 13,5 9,6

72,7 3,6 14,9 8,6

63,5 6,5 20,5 9,4

66,6 8,7 16,8 7,6

57,4 8,3 22,9 11,1

6,9% 92,7%

10,6% 89,0%

14,3% 85,7%

18,4% 81,6%

8,9% 90,9%

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 2018.

Nota: Domicílios particulares permanentes.

(1) Inclui casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco.

Tipo do domicílio (1 000)

Domicílios, segundo as Grandes Regiões

Condição de ocupação do domicílio (%)



3Características gerais dos domicílios e dos moradores 2018

PNAD contínua

Material predominante nas paredes,
piso e telhado
A PNAD Contínua investigou as seguintes características do domi-
cílio: material usado nas paredes externas, material predominante 
na cobertura e material predominante no piso.

Em 88,2% dos domicílios brasileiros (62,6 milhões), as paredes 
externas eram de alvenaria/taipa com revestimento. Os domicílios 
com paredes externas de alvenaria/taipa sem revestimento repre-
sentavam 6,9% (4,9 milhões); com paredes externas de madeira 
apropriada para construção (aparelhada), 4,4% (3,1 milhões); e 
aqueles com outro material, 0,5% (386 mil).

Em todas as Grandes Regiões, predominaram domicílios com 
paredes externas de alvenaria/taipa com revestimento, variando de 
64,3%, na Região Norte, a 94,4%, na Região Sudeste. Nas Regiões 
Norte e Sul, a presença de domicílios com paredes externas de ma-
deira apropriada para construção (aparelhada), com proporções de 
22,3% e 15,8%, respectivamente, se mostrou bem superior à média 
nacional (4,4%). Em relação ao ano de 2017, houve crescimento de 
13,1% de domicílios (567 mil) com paredes externas de alvenaria/ 
taipa sem revestimento, com cerca de 15,5 milhões de moradores 
em domicílios com essa característica no Brasil em 2018.

A maioria de todos os domicílios, 77,6% (55,1 milhões), apre-
sentava piso de cerâmica, lajota ou pedra. Em 14,7% (10,4 milhões), 
predominava o piso de cimento, enquanto a madeira apropriada 
para construção era o material preponderante em 6,7% (4,8 mi-
lhões). Outro material, incluindo madeira aproveitada de emba-

lagens, tapumes ou andaimes, carpete etc., foi utilizado em 1,1% 
(762 mil) dos domicílios.

Piso de cerâmica, lajota ou pedra predominou nos domicílios 
em todas as Grandes Regiões, sendo o menor percentual registra-
do na Região Norte (61,4%), enquanto o maior, na Região Sudes-
te (85,8%). As Regiões Sul (21,0%) e Norte (12,2%) mostraram os 
maiores percentuais de domicílios com piso de madeira apropriada 
para construção. Entretanto, as Regiões Nordeste (29,9%), Norte 
(24,9%) e Centro-Oeste (14,6%) apresentaram percentuais de do-
micílios com piso de cimento superiores à média nacional (14,7%).

Cerca de metade dos domicílios, 50,1% (35,6 milhões), possuía 
telha sem laje de concreto como material predominante na cober-
tura; 32,7% (23,2 milhões) possuíam telha com laje de concreto; 
14,7% (10,4 milhões) possuíam somente laje de concreto; e 2,5% 
(1,8 milhão) utilizavam outro tipo de material.

Com exceção da Região Sudeste, que registrou apenas 24,9% 
de domicílios com cobertura de telha sem laje de concreto, em 
todas as demais, predominaram aqueles com esse tipo de cober-
tura, variando de 58,4%, na Região Sul, a 80,6%, na Região Norte. 
Na Região Sudeste, sobressaíram domicílios com cobertura de te-
lha com laje de concreto (50,3%). Domicílios com somente laje de 
concreto foram presentes em 24,1% das unidades na Região Su-
deste, ao passo que nas demais variaram de 2,9%, na Região Norte, 
a 8,9%, na Região Nordeste. Frente a 2017, houve crescimento de 
13,6 % (1,2 milhão) de unidades somente com laje de concreto 
no País.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018.

Nota: Domicílios particulares permanentes.

Domicílios, por material predominante, segundo as Grandes Regiões 

Nas paredes externas (%) No piso (%) Na cobertura (telhado) (%)
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Serviços de saneamento 
básico e energia elétrica
A pesquisa levantou também informações 
sobre os serviços de saneamento básico 
que são de extrema importância para a 
melhoria das condições de vida e saúde da 
população, tais como: abastecimento de 
água, presença de banheiro e esgotamento 
sanitário, destino do lixo e energia elétrica.

Abastecimento de água
Dos 71,0 milhões de domicílios estimados 
pela PNAD Contínua em 2018, 97,5% (69,3 
milhões) possuíam água canalizada. Em 
85,8% deles, a principal fonte de abasteci-
mento de água era a rede geral de distribui-
ção, e, deste contingente, 88,3% dispunham 
da rede geral diariamente; 5,3%, com frequ-
ência de 4 a 6 vezes na semana; e 4,9%, de 
1 a 3 vezes na semana. Comparando com 
2017, houve um aumento de 2,1 milhões 
domicílios (4,1%) com distribuição de 
água da rede geral diariamente e redução 

Brasil

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-
Oeste

Diariamente De 4 a 6 vezes
na semana

De 1 a 3 vezes
na semana

Fonte ou 
nascente

Outra forma de 
abastecimento

Rede geral de 
distribuição

Poço profundo 
ou artesiano

Poço raso, freático 
ou cacimba

NorteBrasil Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste

88,3

87,7

69,1

95,4

97,5

87,1

5,3

7,0

11,4

2,6

1,2

9,7

4,9

4,6

14,7

1,6

0,7

2,4

85,8

58,9

80,2

92,4
88,8 87,5

6,9

20,5

8,4

3,9
5,8 7,8

3,2

14,8
3,9

1,1 2,2
3,12,0 2,8

1,2

2,2 3,1
1,5

2,1 3,0 6,4
0,3 0,1 0,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018.

Nota: Domicílios particulares permanentes.

Domicílios, por disponibilidade da
rede geral de abastecimento de água,
segundo as Grandes Regiões (%)

Domicílios, por fonte de 
abastecimento de água, 
segundo as Grandes Regiões (%)

semana aumentou de 3,0% para 14,3%. O 
principal motivo para esse comportamen-
to foi o racionamento de água que ocorreu 
em 2017 no Distrito Federal, causando uma 
redução da disponibilidade diária. Em 2018, 
a Região Centro-Oeste voltou a registrar 
aumento da disponibilidade diária (87,1%), 
porém ainda permanecendo com cobertura 
inferior à observada em 2016 (94,7%). Na Re-
gião Nordeste 11,4% (5,2 milhões de pesso-
as) dos moradores habitavam em domicílios 
cuja disponibilidade da rede geral era de 4 a 6 
vezes na semana.

A Região Norte assinalou os maiores per-
centuais de domicílios em que a principal fon-
te de abastecimento de água era poço profun-
do ou artesiano (20,5%) ou poço raso, freático 
ou cacimba (14,8%). A Região Nordeste, por 
sua vez, apresentou o maior percentual de 
utilização de outra forma de abastecimento 
(6,4%), sendo 2,1% a média nacional deste 
tipo de proveniência. Na Região Sul, 3,1% dos 
domicílios utilizavam fonte ou nascente como 
principal fonte de abastecimento.

de domicílios com disponibilidade de 4 a 6 
vezes na semana (8,5%) ou de 1 a 3 vezes na 
semana (8,2%). Em 6,9% dos domicílios, a 
principal fonte de abastecimento era poço 
profundo ou artesiano; em 3,2%, poço raso, 
freático ou cacimba; e em 2,0% fonte ou 
nascente eram a principal proveniência.

Entre as Grandes Regiões, o percentual 
de domicílios com água canalizada variou de 
92,8%, na Região Nordeste, a 99,8%, nas Regi-
ões Sudeste e Sul. A Região Norte apresentou 
a menor proporção de domicílios em que a 
principal fonte de abastecimento de água era 
a rede geral de distribuição (58,9%), enquan-
to a Região Sudeste, a maior (92,4%). Quan-
do se avalia, porém, a disponibilidade da rede 
geral, a Região Nordeste registrou o menor 
percentual de domicílios com disponibilida-
de diária (69,1%), ao passo que a Região Sul, 
o maior (97,5%). De 2016 para 2017, a Região 
Centro-Oeste havia apresentado uma redu-
ção na disponibilidade diária de 94,7% dos 
domicílios para 81,7%, enquanto a distribui-
ção de água da rede geral de 4 a 6 vezes na 
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Presença de banheiro e 
esgotamento sanitário
Estimou-se que 97,6% dos domicílios (69,3 
milhões) possuíam banheiro de uso exclu-
sivo e que, em 47,1 milhões deles, o escoa-
mento do esgoto era feito pela rede geral 
ou fossa ligada à rede, representando 66,3% 
do total de domicílios.

O percentual de domicílios que pos-
suía banheiro de uso exclusivo do domi-
cílio variou de 91,0%, na Região Norte, a 
99,8%, na Região Centro-Oeste. Por outro 
lado, a proporção de domicílios em que 
o escoamento do esgoto era feito pela 
rede geral ou fossa ligada à rede foi bem 
diferente entre as Grandes Regiões: 88,6% 
na Região Sudeste; 66,8% na Região Sul; 
55,6% na Região Centro-Oeste; 44,6% na 
Região Nordeste; até o menor valor, 21,8% 
na Região Norte. Em relação à 2016, as Re-
giões Norte e Sul tiveram crescimento de 
19,7% (608 mil) e 5,3% (999 mil) no núme-
ro de moradores em domicílios com aces-
so à rede geral, respectivamente.

Destino do lixo 
No Brasil, em 2018, o percentual de domi-
cílios cujo lixo era coletado diretamente 
por serviço de limpeza foi de 83,0% (58,9 
milhões). Em 8,1% dos casos (5,8 milhões), 
o lixo era coletado em caçamba de serviço 
de limpeza e, em 7,5% (5,3 milhões), quei-
mado na propriedade.

O destino do lixo, apesar de apresentar 
diferenças entre as Grandes Regiões, mos-
trou, em todas elas, predominância da co-
leta diretamente por serviço de limpeza. As 
regiões com percentuais inferiores à média 
nacional foram Nordeste (69,6%) e Norte 
(70,8%). As Regiões Sudeste (91,1%), Sul 
(87,3%) e Centro-Oeste (85,7%), por outro 
lado, apresentaram proporções superiores 
à média nacional (83,0%).

As Regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste 
apresentaram como segundo destino mais 
frequente o lixo coletado em caçamba de 
serviço de limpeza (7,0%, 6,8% e 5,7%, res-
pectivamente). As Regiões Norte (17,6%) 
e Nordeste (15,3%) registraram as maiores 
estimativas de domicílios com queima do 
lixo na propriedade; nelas cerca de 3,4 mi-
lhões (Norte) e 9,3 milhões (Nordeste) de 
moradores habitavam em domicílios com 
essa característica.

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

2016 2017 2018

Coletado 
diretamente

Coletado 
em caçamba

Queimado 
(na propriedade)

Outro destino

65,9 66,0 66,3

18,9 20,3 21,8

44,2 44,9 44,6

54,7 52,5 55,6

64,8 66,0 66,8

89,0 88,9 88,6

Brasil 83,0 8,1 7,5

1,4

Norte 70,8 9,2 17,6

2,4

Nordeste 69,6 12,8 15,3

2,3

Sudeste 91,1 5,7

2,7 0,5

Sul 87,3 7,0 4,0

1,6

Centro-
Oeste 85,7 6,8 5,6

1,9

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 2018.

Nota: Domicílios particulares permanentes.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 2018.

Nota: Domicílios particulares permanentes.

Domicílios, por destino do lixo, segundo as Grandes Regiões (%) 

58,9
milhões

5,8
milhões

5,3
milhões

Domicílios com rede geral ou fossa ligada à rede geral, 
segundo as Grandes Regiões (%)
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Energia elétrica
Em 2018, estimou-se que 99,7% dos domicílios possuíam energia 
elétrica, seja fornecida pela rede geral, seja por fonte alternativa. Em 
99,5% do total de domicílios (70,6 milhões) havia energia elétrica 
proveniente da rede geral e a disponibilidade era em tempo integral 
em 99,1% dos casos (70,0 milhões).

Na Região Norte, 98,8% dos domicílios dispunham de energia 
elétrica proveniente da rede geral ou de fonte alternativa, enquan-
to nas outras Grandes Regiões, essa proporção variava de 98,8% 
a 99,9%. De um modo geral, as Grandes Regiões registraram per-
centuais de domicílios atendidos pela rede geral de energia elétrica 
similares aos percentuais de domicílios que possuíam energia elé-
trica, incluindo a originada de fonte alternativa, com exceção da 
Região Norte, onde 96,5% dos domicílios utilizavam energia pro-
veniente da rede geral e 98,8% dispunham também de fonte alter-
nativa, como já frisado anteriormente, evidenciando, assim, maior 
participação de domicílios que se serviam apenas de fonte alterna-
tiva de energia.

Dentre os domicílios que tinham a rede geral como fonte de 
energia elétrica, os percentuais dos que possuíam disponibilidade 
da rede em tempo integral foram: 99,4% na Região Sudeste; 99,2% 
na Região Nordeste; 99,1% na  Região Sul; 99,0% na Região Centro-
-Oeste e 97,7% na Região Norte. Em 2017, a Região Norte tinha um 
percentual da rede em tempo integral de 98,6%, ou seja, apresentou 
uma queda neste tipo de disponibilidade.

Posse de bens
A PNAD Contínua também investigou a existência de alguns bens 
(geladeira, máquina de lavar roupa, automóvel e motocicleta). A 
geladeira foi encontrada na quase totalidade dos domicílios, com 
presença de 98,0%. Entre as Grandes Regiões, não houve percen-
tual inferior a 90%, variando de 93,5%, na Região Norte, a 99,5% na 
Região Sul. A posse de máquina de lavar roupa apresentou maiores 
diferenças entre as Grandes Regiões, com média nacional de 65,1%. 
O menor percentual foi obtido na Região Nordeste (36,2%), segui-
do da Região Norte (42,8%). As regiões de maior presença desse 
bem foram Sul (85,8%), Sudeste (77,9%) e Centro-Oeste (70,2%). 
Em relação a 2017, todas as regiões tiveram expansão no percentual 
de domicílios que tinham esse eletrodoméstico, principalmente no 
Norte e Nordeste.

No Brasil, 48,8% dos domicílios possuíam carro, 22,2% tinham 
motocicleta, e 11,1% possuíam ambos. A Região Sul apresentou o 
maior percentual de posse de carro (68,1%), ao passo que as Regiões 
Norte e Nordeste registraram as menores proporções desse bem 
(29,2% e 28,4%, respectivamente) e foram as únicas a assinalar per-
centuais de posse de motocicleta (32,0% e 29,9%, respectivamente) 
superiores aos de carro. Nessas duas regiões, cabe ressaltar, foram 
observados os dois maiores percentuais de posse de motocicleta. A 
Região Centro-Oeste, por sua vez, mostrou a maior proporção de 
posse de ambos os bens (16,1%). Todas as Regiões apresentaram 
redução de domicílios com motocicleta, entre 2017 e 2018.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018.
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8,6%

42,2%

27,2%
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População residente, segundo as Grandes Regiões

Centro-Oeste

Norte Nordeste

Sudeste

Sul

Moradores  

A seguir, são apresentados indicadores que possibilitam compre-
ender a distribuição da população residente no Brasil, por sexo, 
grupos de idade, cor ou raça, ao longo do período de 2012 a 2018.

Distribuição da população
Em 2018, a distribuição da população residente no Brasil mostra-
va as Regiões Centro-Oeste (7,7%) e Norte (8,6%) com as menores 
concentrações e o Sudeste (42,2%) com a maior. Não houve dife-
renças significativas nas participações regionais entre 2012 e 2018.

Brasil

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-
Oeste

Automóvel Motocicleta Ambos

48,8

29,2

28,4

55,7

68,1

59,1

22,2

32,0

29,9

16,0

19,0

28,2

11,1

9,8

8,5

10,7

14,8

16,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018.

Nota: Domicílios particulares permanentes.

Domicílios, por posse de automóvel
e motocicleta, segundo as Grandes Regiões (%)
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e 2018. Foi mantido o alargamento do topo e o estreitamento da 
base desta estrutura, evidenciando a tendência de envelhecimento 
populacional. Houve redução dos percentuais de homens e mulhe-
res em todas as faixas etárias até 34 anos. Com exceção do grupo de 
45 a 49 anos – no qual não ocorreu variação para ambos os sexos 
– houve crescimento em todas as faixas etárias acima de 34 anos de 
idade, tanto para os homens quanto para as mulheres.

A população masculina apresentou padrão mais jovem que a 
feminina: na faixa etária até 24 anos, os homens totalizavam, em 
2018, 18,2% (20,0% em 2012), enquanto as mulheres, 17,5% (19,5% 
em 2012). Por outro lado, os homens de 60 anos ou mais de idade 
correspondiam a 6,8%, da população em 2018 (5,7% em 2012) e as 
mulheres desta faixa etária, 8,6% (7,2% em 2012). A faixa etária até 
34 anos, de 2012 até 2016, correspondia a mais da metade da popu-
lação, tanto masculina quanto feminina. Entretanto, as mulheres na 
faixa de 35 anos ou mais de idade passaram a corresponder a 50,3% 
da população feminina em 2017 e a 51,3% em 2018.

Em 2012, o grupo das pessoas de 60 anos ou mais de idade 
representava 12,8% da população residente total, passando para 
15,4% em 2018.

20182012

0,0 2,02,04,0 4,0

Homens Mulheres

80 anos ou mais

75 a 79 anos

70 a 74 anos

65 a 69 anos

60 a 64 anos

55 a 59 anos

50 a 54 anos

45 a 49 anos

40 a 44 anos

35 a 39 anos

30 a 34 anos

25 a 29 anos

20 a 24 anos

15 a 19 anos

10 a 14 anos

5 a 9 anos

0 a 4 anos

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2012/2018.

População residente, segundo o sexo e os grupos de idade (%)

Sexo e grupos de idade
A distribuição da população residente do País por grupos etários 
mostrou a tendência de queda da proporção de pessoas abaixo de 
30 anos de idade: em 2012 essa estimativa era de 47,6%, passando 
para 42,9% em 2018. Os grupos que compreendiam pessoas de 0 a 
17 anos totalizavam 24,8%; os grupos de 18 a 24 anos e de 25 a 29 
anos de idade correspondiam, respectivamente, a 10,9% e 7,2% da 
população residente. 

A população acima de 30 anos de idade registrou crescimen-
to em 2018, atingindo 57,1% – estimativa maior que a de 2012 
(52,4%). Os grupos de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e de 
60 a 64 anos correspondiam a 15,9%, 13,8%, 12,0% e 4,9% da popu-
lação residente, respectivamente. A parcela de pessoas com 65 anos 
ou mais de idade representava 10,5% da população. 

Enquanto os homens representavam 48,3% da população resi-
dente, as mulheres correspondiam a 51,7%. Não foi verificada alte-
ração relevante nessas participações entre 2012 e 2018.  

O número de pessoas residentes em relação ao total da popu-
lação, por sexo e grupos de idade, de 2012 a 2018 é representado 
pela estrutura etária, representada a seguir para os anos de 2012 
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População residente, por grupos de idade, 
segundo as Grandes Regiões (%)
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20 a 29 anos 30 a 39 anos10 a 19 anos0 a 9 anos
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14,1
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9,4
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13,6

11,8

15,4

10,7

14,1

17,1

16,9
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018.
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Branca Preta Parda
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População residente, por cor ou raça (%)

Branca Preta Parda

Regionalmente, foi possível verificar que o Norte e o Nordeste, 
em 2018, apresentavam as maiores concentrações populacionais 
nos grupos de idade mais jovens. Na primeira região, 34,8% das pes-
soas tinham menos de 20 anos de idade, e, na segunda, 30,7% es-
tavam nesse grupo. Essas regiões apresentaram uma redução mais 
acentuada da população de menos de 20 anos, desde 2012, com-
parada às outras regiões. Ainda observando a Região Norte, 20,1% 
da população tinha 50 anos ou mais de idade, enquanto 29,9% das 
pessoas da Região Sudeste e 30,5% das pessoas da Região Sul esta-
vam nesse grupo de idade.

Cor ou raça
A população branca, em 2018, representava 43,1% da população 
residente, ao passo que a população preta era de 9,3% e pardos cor-
respondiam a 46,5%. Em 2012, as pessoas declaradas brancas totali-
zavam 46,6%, enquanto 45,3% eram pardas, e 7,4%, pretas.

Diferenças regionais foram verificadas no que diz respeito à 
composição da população por cor ou raça. Em 2018, 73,9% da po-
pulação da Região Sul declarava-se branca; 20,6%, parda; e apenas 
4,8%, preta. Por outro lado, na Região Norte, 71,8% da população 

era parda; 19,3%, branca; e 7,1%, preta. Na Região Sudeste, aquela 
com a maior proporção de população residente, 50,7% da popula-
ção era branca; 38,3%, parda; e 9,9%, preta.

A participação da população declarada de cor branca reduziu 
em todas as regiões de 2012 para 2018, principalmente no Nordes-
te, onde a queda foi de 9,8%. No Sul houve a principal expansão da 
participação das pessoas declaradas pardas (24,8%) e no Centro-O-
este das pessoas declaradas de cor preta (43,8%).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /PTB ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName <FEFF0067007200E10066006900630061>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.245 841.846]
>> setpagedevice


