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Acervo Cartográfico
Arquivos digitais em formato imagem
- Brasil, Grandes Regiões e Estados

Os arquivos digitais cartográficos do acervo CEM/Cebrap buscam atender às demandas
dos usuários internos da Instituição nos trabalhos de pesquisa e espacialização de
fenômenos. Quando disponibilizados através do site, servem também à comunidade
acadêmica e aos interessados em geral.
A visualização e utilização das informações constantes nesses arquivos, no entanto,
requerem softwares específicos e respectivas capacidades operacionais, nem sempre
disponíveis em todas as etapas ou ambientes de trabalho, técnico ou acadêmico. Assim,
percebe-se uma demanda por informações cartográficas básicas em formatos mais
acessíveis, que se revelam essenciais para o fechamento de relatórios, para a confecção
de releases, resumos, cartazes, etc.
Atendendo a essas necessidades, o CEM passa a disponibilizar, entre outras que
compõem a Mapoteca digital, um conjunto de 10 imagens cartográficas do Brasil
(dividido em Regiões e em Estados) em formato jpg, com respectiva planilha dados em
formato xls. Essas imagens foram obtidas a partir do arquivo CEM MunBr07 (originário do
arquivo IBGE 55mu2500gc, disponibilizado em www.ibge.gov.br/download/geociências) e
outros dele derivados. Geradas em software de geoprocessamento, foram editadas em
resolução considerada alta (300 dpi), em escala de cores RGB.
Convém notar, por fim, que os cartogramas não incluem as ilhas oceânicas brasileiras.

Dicionário
Os dados constantes na planilha DataBrasil08.xls referem-se ao Brasil, às Regiões e às
Unidades da Federação. Os campos são:
AREA OFICIAL
GEOCODIGO
TIPO
NOME
NOME CAPS
SIGLA
REGIAO
POP 2007
STATUS 2007
DENS DEMO
POP 2000
Brasil em jpg

conforme Resolução IBGE 05, de 10/10/2002
código IBGE (2 dígitos para os Estados, 1 dígito para as Regiões)
país, região ou UF (Unidade da Federação)
em minúsculas e acentuado
em maiúsculas e sem caracteres especiais (acento, cedilha, etc.)
sigla
(para os Estados)
conforme Contagem 2007 IBGE
população efetivamente recenseada em 2007 ou estimada (*)
densidade demográfica (habitantes por km2)
conforme Censo 2000 IBGE
1

TAXA 00/07
REGIOES
UN FEDERACAO
REG METROP
MUNICIPIOS

taxa geométrica de crescimento demográfico entre 2000 e 2007
número de regiões existentes
número de unidades da federação existentes
número de regiões metropolitanas existentes
número de municípios existentes em 31/12/2007

(*) população 2007 efetivamente recenseada na Contagem 2007 do IBGE (municípios menos
populosos) ou estimada pelo Instituto (municípios com mais de 170.000 habitantes na estimativa
2005); nos estados em que apenas um ou dois municípios ultrapassavam essa condição, estes
também foram recenseados.
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