
 
  

  

                                                                                 INFORMATIVO nº 12 Agosto/2018                                           

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

    Nos últimos anos, em virtude do 

aumento do desemprego no país 

ocasionado pela grave crise econômica, é 

flagrante o crescimento significativo da 

população em situação de rua. Outros 

fatores, além do desemprego, também 

contribuem para essa alarmante situação, 

como: ausência de moradia, doenças 

mentais, problemas associados ao uso de 

álcool e/ou drogas, perda de vínculos 

familiares, entre outros. 

    O Brasil não dispõe de dados oficiais 

sobre a população em situação de rua. 

Com o objetivo de incluir essa população 

no Censo de 2020, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) realizou um 

pré-teste no Município do Rio de Janeiro 

em 2014. Diversas dificuldades foram 

reveladas, principalmente, no que diz 

respeito à realização de pesquisas com 

população sem endereço fixo.  

Na tentativa de suprir essa carência 

de informações, em 2015, o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada1 (IPEA) 

divulgou uma pesquisa que revelou uma 

estimativa de 101.854 pessoas em situação 

de rua no Brasil, naquele ano. A pesquisa 

apontou ainda que os grandes municípios 

abrigavam a maior parte dessa população.  

No Município do Rio de Janeiro, o 
último levantamento realizado pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos (SMASDH) em parceria 
com o Instituto Pereira Passos, 
denominado “Somos todos Cariocas”2, 
mostrou que há 4.628 pessoas em situação 
de rua. O levantamento foi realizado no 
dia 23 de janeiro de 2018 com 80 roteiros 
e a participação de 600 profissionais. 
Foram coletados dados sobre demografia, 

                                                           
1 IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. 

Estimativa da População em Situação de Rua no Brasil. Brasília: 

2016.Disponívelem:http://www.ipea.gov.br/portal/images/sto

ries/PDFs/TDs/26102016td_2246.pdf. Acesso em: 28/05/2018 

2 IPP – INSTITUTO PEREIRA PASSOS. SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. Levantamento 

Somos Todos Cariocas. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: 

http://www.data.rio/datasets/b228e77d360842d3896c858912

73a7d9.Acesso em: 06/06/2018 

 

escolaridade, vivência de rua ou 
institucional, trabalho, renda, acesso às 
redes de saúde e socioassistencial. 

Vale destacar que levantamento 

anterior realizado em 2016, também 

divulgado pela SMASDH, mostrava a 

presença de 14.279 pessoas em situação 

de rua no referido ano3. A principal 

justificativa dada pela Secretaria foi que tal 

discrepância se deu em razão da utilização 

de metodologias diferentes em cada 

levantamento.  

Ainda de acordo com o “Somos 

Todos Cariocas”, um ponto comum, 

observado nas pesquisas voltadas para a 

população em situação de rua, é a 

dificuldade de encontrar a metodologia 

apropriada, levando-se em conta a 

heterogeneidade deste segmento 

populacional.  

Os gráficos a seguir apresentam o 

perfil (por sexo, por ciclo de vida e por cor) 

da população em situação de rua no 

Município do Rio de Janeiro/2018, 

conforme o “Somos Todos Cariocas”. 

Nota-se um predomínio do sexo 

masculino (81%). Dois em cada três 

indivíduos têm entre 30 e 59 anos. 

Prevalecem pardos e pretos (78%) com a 

seguinte distribuição: 45% pardos e 33% 

pretos. 
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3 FGV – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. O Rio em 

Perspectiva.Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/1753111/4188214/DA

P_20170406_Relatorio_FINAL_23h35HI.pdf.Acesso em: 

06/06/2018 

DISTRIBUIÇÃO POR CICLO DE VIDA: 

 
Fonte: Adaptado de INSTITUTO PEREIRA PASSOS.SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS/RJ, 

2018.² 
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Fonte: Adaptado de INSTITUTO PEREIRA PASSOS.SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS/RJ, 

2018.² 

 

 A coleta e a divulgação de dados 

revelam a dimensão do problema das 

pessoas em situação de rua e contribuem 

para a busca de soluções eficientes e de 

políticas públicas que efetivem o 

fundamento constitucional da dignidade 

da pessoa humana (art. 3º, I, da 

Constituição da República). 
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