
CENSO DEMOGRÁFICO 2022 ESTÁ CHEGANDO 
NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS!

Responda e contribua para o Brasil 
conhecer a população quilombola.

O Brasil é um país de dimensões continentais e com enorme 
diversidade social e geográfi ca. 

O Censo Demográfi co 2022 será a primeira pesquisa ofi cial 
que vai trazer informações sobre  a população quilombola 
residente no Brasil, a partir de uma metodologia construída 
em processo de consulta pública, livre e esclarecida, com os 
representantes quilombolas e os órgãos que atuam na agen-
da quilombola.

Qual o total de pessoas quilombolas 
residindo no Brasil? 

Como vivem os quilombolas dentro dos Territórios 
Quilombolas ofi cialmente delimitados? E fora deles?

Quantas comunidades quilombolas 
existem no país? Onde estão?

Quais as condições de suas habitações?

Como está o acesso à educação e à saúde?

Entre 1º de agosto e 31 de outubro será realizado o Cen-
so Demográfi co 2022 e a partir dele conheceremos as 
respostas a essas e muitas outras perguntas.

FALE COM O IBGE
 0800 721 8181
A LIGAÇÃO É GRATUITA



O QUE É O CENSO?

O Censo Demográfico é a maior e mais abrangente pesquisa rea-
lizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. 

O Censo tem como principal objetivo contar a população e co-
nhecer como estão vivendo as pessoas que moram no Brasil.

A partir de 1º de agosto de 2022, os recenseadores do IBGE co-
meçarão a visitar todas as casas, apartamentos, barracas, entre 
outros locais que estejam servindo de moradia em todo o país. 

O Censo 2022 será realizado a partir de 1º de agosto e os 
recenseadores do IBGE vão coletar e produzir informações de 
todos os domicílios do Brasil.

O QUE OS QUILOMBOLAS GANHAM  
EM RESPONDER AO CENSO?

O Censo Demográfico vai produzir um retrato inédito da reali-
dade dos quilombolas e de suas comunidades,

A pesquisa mostrará para todas as pessoas como vive a po-
pulação quilombola, suas diferentes formas de organização 
social e enorme riqueza cultural!

Com o Censo, o governo e a sociedade civil podem agir para 
buscar melhorar as condições de vida das comunidades.

E, para melhorar a coleta das informações e garantir o su-

cesso dessa pesquisa, o IBGE contará com o apoio de toda a 
população e das lideranças quilombolas.

COMO VAI ACONTECER O CENSO  
NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS?

Nas comunidades quilombolas, os recenseadores do IBGE vão 
procurar as lideranças locais para realizar uma reunião de 
abordagem, se apresentarem e explicar o que é o Censo Demo-
gráfico. Vão solicitar também o apoio das lideranças e mem-
bros da comunidade para a realização do Censo Demográfico.

Em seguida, os recenseadores do IBGE vão visitar todas as 
casas para realizar as entrevistas às famílias residentes.

COMO AS LIDERANÇAS QUILOMBOLAS  
PODEM APOIAR O CENSO?

Liderança, converse com seus parentes e membros da sua 
comunidade sobre o Censo!

Explicando que é uma pesquisa sobre como os quilombolas 
vivem. E que as pessoas não precisam ter medo de responder 
porque as informações são protegidas. Somente o IBGE terá 
acesso ao que for dito para o recenseador.

Quando o recenseador do IBGE chegar na sua comunidade, 
receba-o bem: 

• Apresente-o aos professores e professoras quilombolas, aos 
agentes de saúde e aos membros da sua comunidade;

• Quando o recenseador for à sua casa, responda ao questio-
nário sobre a sua família.

É SEGURO RESPONDER AO CENSO?

Sim. Todas as informações são protegidas e só o IBGE tem 
acesso. Depois de encerrada a fase de visita às casas, o IBGE 
reúne todas as informações, garantindo que as pessoas  que 
participaram do Censo não sejam identificadas.  As informa-
ções são, então, disponibilizadas sem nenhuma identificação 
para a sociedade.  

Os recenseadores trabalham uniformizados e a identidade 
pode ser confirmada através do crachá que está visível em 
seus coletes.

Se tiver dúvidas, ligue para o IBGE pelo número 0800 721 
8181. A ligação é gratuita. 

Você pode tirar suas dúvidas também pelo site Respondendo 
do IBGE.

Os recenseadores do IBGE atuarão nas áreas quilombolas de 
acordo com o protocolo de saúde do IBGE, sempre com equi-
pamentos de proteção adequados, com vistas à preservação 
da saúde e da vida de todos os envolvidos na operação e de 
seus entrevistados.

Aplicação de questionários do 
censo nos domicílios quilombolas.*

Aplicação de questionários do 
censo nos domicílios quilombolas.*

Reunião de abordagem com 
lideranças quilombolas*

 I Etapa de Consulta Livre, Prévia e Esclarecida aos 
Representantes Quilombolas, IBGE – 2018*

 * Imagens realizadas antes da pandemia


