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Acervo Cartográfico
Arquivos digitais em formato imagem
- Regiões Metropolitanas

Em 31/12/2007 havia 36 Regiões Metropolitanas no Brasil, de acordo com o arquivo
IBGE "Municipios_das_Regioes_Metropolitanas_2008.xls", disponível na área de
download do site (www.ibge.gov.br/download/geociências/organização)(1). Estabelecidas
por legislaçãofederal ou estadual, as RMs podem ser uma região metropolitana
propriamente dita, uma RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento) ou AU
(aglomerados ou aglomerações urbanas), como demonstrado na Figura 1, mas todas
operam no sentido de subsidiar a gestão de um espaço em que fluxos geoeconômicos em
grande intensidade extrapolam os limites municipais.

Figura 1 - Regiões metropolitanas no Brasil conforme tipo: Regiões Metropolitanas, Regiões
Integradas de Desenvolvimento, Aglomerados (ou Aglomerações) Urbanas.
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Juntamente com este Dicionário está disponibilizada uma planilha (DataRmBr08.xls) com
dados das 36 RMs brasileiras. Os campos dessa planilha são:
NOME
NOME CAPS
NOME OFICIAL
UF
REGIAO
AREA
AREA OFICIAL
POP 2000
POP 2007
STATUS 2007
TAXA 00/07
DENS DEMO
CRIACAO
MUNICIPIOS
CID PRINCIPAL
POP CID PR
PERC CID PR

forma sintética do nome oficial, em minúsculas e acentuado
em maiúsculas sem caracteres especiais (acento, cedilha, etc.)
conforme texto legal
sigla da Unidade da Federação (2)
Grande Região IBGE (2)
calculada automaticamente pelo software
conforme Resolução IBGE 05, de 10/10/2002 (3)
conforme Censo 2000 IBGE (4)
conforme Contagem 2007 IBGE
população efetivamente recenseada em 2007 ou estimada (5)
taxa geométrica de crescimento demográfico entre 2000 e 2007
densidade demográfica (habitantes por km2) (6)
ano de criação
total de municípios (7)
cidade de maior população
população (total municipal) da cidade principal
percentual da cidade principal sobre a população total da RM

Arquivos CEM em formato jpg (imagens)
Atendendo à demanda por informações cartográficas básicas em formatos mais
acessíveis, especialmente para relatórios, releases, resumos, cartazes, etc., o CEM passa
a disponibilizar imagens cartográficas das regiões metropolitanas brasileiras em formato
jpg, com respectivas tabelas de dados em formato xls.
Essas imagens foram obtidas a partir do arquivo CEM MunBr08 (originário do arquivo
IBGE 55mu2500g) e outros dele derivados. Geradas em software de geoprocessamento,
foram editadas em resolução considerada alta (300 dpi), em escala de cores RGB.
Para cada RM estão disponibilizados mapas sintéticos (cartogramas) da divisão territorial
(3 versões) e temáticos de demografia (3 versões). Os números que aparecem nos
mapas identificam os municípios, conforme planilha DataRmBr08. Esses números,
quando estão em branco (ou cinza) nos mapas temáticos indicam os municípios cujos
dados populacionais 2007 são originários de estimativa.
Os mapas são:
- Aracaju
- Baixada Santista
- Belém
- Belo Horizonte
- Campinas
- Carbonífera
- Cuiabá / Várzea Grande (AU)
- Curitiba
- Distrito Federal e Entorno (RIDE)
- Florianópolis
- Fortaleza
- Foz do Itajaí
- Goiânia
- João Pessoa
- Juazeiro e Petrolina (RIDE)
- Londrina
- Litoral Norte RS (AU)
- Macapá
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Manaus
Maceió
Maringá
Natal
Nordeste RS (AU)
Norte-Nordeste Catarinense
Porto Alegre
Recife
Rio de Janeiro
Salvador
São Luís
São Paulo
Sul RS (AU)
Teresina (RIDE)
Tubarão
Vale do Aço
Vale do Itajaí
Vitória
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Os dados da planilha (relativos aos municípios que compõem as RMs) são:
NUMERO
NOME
NOME CAPS
GEOCODIGO
REGIAO
UF
MESORREGIAO
MICRORREGIAO
AREA
AREA OFICIAL
POP 2000
POP 2007
STATUS 2007
TAXA 00/07
DENS DEMO
INCLUSAO

numeração seqüencial (utilizada nos mapas) (8)
em minúsculas e acentuado
em maiúsculas e sem caracteres especiais (acento, cedilha, etc.)
código IBGE
Grande Região IBGE
sigla da Unidade da Federação
Mesorregião Geográfica (IBGE)
Microrregião Geográfica (IBGE)
calculada automaticamente pelo software
conforme Resolução IBGE 05, de 10/10/2002 (3)
conforme Censo 2000 IBGE (4)
conforme Contagem 2007 IBGE
população efetivamente recenseada em 2007 ou estimada (5)
taxa geométrica de crescimento demográfico entre 2000 e 2007
densidade demográfica (habitantes por km2) (6)
ano em que o município foi integrado à RM

Notas
(1) neste mesmo caminho, o site do IBGE também disponibiliza mapas (pasta
"cartogramas") em formato pdf de todas as regiões metropolitanas brasileiras, com
divisão municipal, área urbanizada, população, hidrografia e muitas outras informações.
(2) as RIDEs são compostas por municípios de duas ou mais Unidades da Federação;
nesses casos, foi considerada a UF da cidade principal.
(3) os valores do campo ÁREA, calculados automaticamente pelo software que opera os
arquivos cartográficos, refletem a exata extensão dos polígonos; os valores de ÁREA
OFICIAL incluem superfícies marítimas que legalmente fazem parte do território
municipal, como é o caso de Salvador/BA.
(4) três municípios atualmente pertencentes a RMs foram criados ou instalados em 2001:
Arroio do Padre/RS, desmembrado de Pelotas, Itati/RS, desmembrado de Terra de Areia,
e Mesquita/RJ, desmembrado de Nova Iguaçu. Seus dados de população 2000 foram
disponibilizados pelo IBGE em planilha específica, juntamente com aqueles dos
municípios dos quais se desmembraram.
(5) 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.
(6) população 2007 e área calculada automaticamente.
(7) na RIDE Distrito Federal e Entorno foi considerado o município de Cabeceira
Grande/MG, conforme Ministério da Integração.
(8) quando estiver em branco (ou cinza) nos mapas temáticos indica que os dados
populacionais 2007 do município são originários de estimativa.
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