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OUTRAS INFORMAÇÕES DO IBGE 
 
 
 
1. Sinopse por setores 
 
O IBGE proporciona acesso de forma interativa aos dados coletados no Censo 2010 através do 
site “Sinopse por setores”. Neste site é possível gerar alguns cartogramas com dados que já 
estão disponíveis por municípios ou por setores censitários. O acesso pode ser feito através do 
link http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/default.htm?nivel=mn. 
 
O usuário pode escolher o tipo de mapa (por municípios ou por setores censitários), a área e o 
índice (Densidade demográfica, por exemplo). 
 

 
 
 
2. Acesso por FTP 
 
As informações do IBGE também podem ser acessadas pelo serviço de FTP (File Transfer 
Protocol) através do endereço ftp://ftp.ibge.gov.br/. 
 

 
 
 
 
 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/default.htm?nivel=mn
ftp://ftp.ibge.gov.br/
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3. Portal de Mapas 
 
O acesso ao Portal de Mapas do IBGE é feito através do link: 
http://portaldemapas.ibge.gov.br  
 

 
 
Para obter a Folha Topográfica de “Poços de Caldas” vista na figura a seguir, basta seguir o 
caminho “Cartas e Mapas”, “Folhas Topográficas”, “1:50.000”, “Poços de Caldas SF-23-V-C-VI-
4”. 
 

 
 
A imagem exibida está no formato “JPG”, mas na parte inferior da tela existem outros mapas 
relacionados e que estão em diversos formatos (TIF, PDF, DGN, entre outros). 
 
 
 

http://portaldemapas.ibge.gov.br/
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4. Outras informações disponíveis no Portal do IBGE 
 

 
 
No menu superior do Portal IBGE, podem ser acessadas informações referentes à: 

 Indicadores (Trabalho e Rendimento, Agropecuária, Indústria, Comércio e Serviços, 
Índices, Preços e Custos, etc.); 

 População (Indicadores Sociais, Censos, Pesquisas, Projeções, etc.); 

 Economia (Indústria, Serviços, Empresas, Inovação e Empreendedorismo, etc.); 

 Geociências (Geodésia, Geografia, Cartografia, Recursos Naturais, etc.); 

 Outros. 
 
No menu lateral, podem ser acessados diversos canais. No canal “Banco de Dados”, por 
exemplo, temos informações sobre: 

 Séries Históricas e Estatísticas; 

 Informações históricas e gráficos sobre Cidades, Estados e Países; 

 Mapas escolares, político-administrativos, físicos, entre outros; 

 Pesquisas; 

 Outros. 


