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Roteiro dos vídeos 
 
Vídeo 1 - Introdução e aviso: 
 
 

O Portal do IBGE é um retrato detalhado do Brasil. Apresenta-se como uma valiosa              
ferramenta para pesquisa, pois oferece números, tabelas, gráficos, definições, métodos de           
coleta e análises, explicações, leis e esclarecimentos sobre seu vasto conteúdo, além de             
mapas de diversos tipos e uma importante base de dados de geociências. 
 

Esse treinamento tem por objetivo alertar os alunos de graduação da EACH sobre as              
inúmeras possibilidades de coleta de informações no Portal IBGE para uso em trabalhos             
escolares. 

 
Faremos uma série de 11 vídeos, abordando a parte de estatísticas, geografia,            

informações sobre o COVID-19, sites complementares, que ficarão disponíveis, juntamente          
com esse roteiro,  na área de treinamentos da Biblioteca da EACH.  
 
 
 
Vídeo 2 - Cidades e estados 
 
 

Ao lado esquerdo, está disponível um mapa de uma cidade em destaque.  Estão 
disponíveis 3 informações: área territorial, população estimada e código municipal. 

 
Clicando em Saiba mais, você terá acesso à um volume enorme de informações sobre 

esse município. 
 
Para escolher uma cidade utilize um novo link: Saiba mais no portal cidades, onde são 

encontradas informações sobre esse e todos os outros municípios brasileiros. As informações 
também podem estar agrupadas, ou organizadas pelos estados.  

 
 



Algumas possibilidades do Portal Cidades: 
 

● 3 níveis geográficos: Brasil, Estados e Municípios 
 

● Ao fazer a busca, posicionando o cursor em todos os municípios, pode-se escolher uma 
capital 
 

● Posicionando-se o cursor  em cada um dos estados, pode-se escolher um município. 
 

 
Vamos explorar os recursos de informação oferecidos pelo site, para a cidade de São 

Paulo.  
Informações: 

 
● Código  
● Gentílico 
● Prefeito 

 
 

População 
 

● Trabalho e rendimento 
● Educação 
● Economia 
● Saúde 
● Território e ambiente 

 
Oferece um mapa comparativo de dados em relação ao Brasil, por exemplo, em             

economia, apresenta trabalho e rendimento, cuja posição é a vigésima quarta dentre os 5570              
município. Dá link para acessar a página de ranking.  

 
No link pesquisas o leque de opções é bastante diversificado: 

 
● Cadastro central de empresas (Exemplo para Marketing) 
● Censo 
● Censo agropecuário 
● Censo escolar 
● Extração vegetal e silvicultura (Exemplo para Gestão ambiental) 
● Finanças públicas 
● Frota de veículos 
● Fundações privadas e associações sem fins lucrativos 
● Índice de desenvolvimento da educação básica (Licenciatura) 
● Índice de desenvolvimento humano 



● Instituições financeiras 
● Mapa da pobreza e desigualdade 
● Morbidade (gerontologia) 
● MUNIC - Informações complementares, ex. cultura 
● Notificações de dengue registradas 
● Panorama municipal 
● Pecuária 
● Pesquisa de serviços de hospedagem (infelizmente apenas os dados de 2011; 

para o Estado de São Paulo temos coleta em 2016) 
● Pesquisa nacional de saneamento básico (GPP e GA) 
● Produção agrícola 
● Produto interno bruto dos municípios 
● Registro civil (Obstetrícia) 
● Serviços de saúde 
● Taxa de mortalidade infantil 

 
História e fotos 
 
 
Vídeo 3 - Painél de indicadores 
 
 

O site do IBGE oferece informações abrangentes sobre índices e atividades           
econômicas e as condições socioeconômicas da população brasileira.  
 

Todos os ícones relacionados à informações econômicas, encontram-se posicionados         
na parte superior do site. Entretanto, esses diversos links remetem à uma mesma página,              
painel de indicadores, com uma lista completa dos índices, que estão separados em 3 grandes               
tabelas principais:  
 

1 Indicadores econômicos 
 

IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
IPP Índice de Preços ao Produtor 
PIB Produto Interno Bruto 
PIM-PF Pesquisa Industrial Mensal Produção Física 
PMC Pesquisa Mensal do Comércio 
PMS Pesquisa Mensal de Serviços 
SINAPI Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
SCN Sistema de Contas Nacionais 
SCNT Sistema de Contas Nacionais Trimestrais 

 

https://www.ibge.gov.br/indicadores


2 Indicadores sociais 
 

Estimativa da população, desemprego, renda mensal, Escolarização, analfabetismo,        
fecundidade, mortalidade infantil, índices elaborados pela PNAD Pesquisa Nacional  
por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua Anual, Projeções da população. 
 

3 Indicadores agropecuários 
 

Indicadores agropecuários incluem: Leite, ovos, bovinos, suínos, galináceos, banana,         
café, cana de açúcar, milho e soja. 
 
 
ESTRUTURA DA TABELA:  
 
Às vezes, mais que um indicador é medido em uma única pesquisa, como exemplo, A PPM -                 
Pesquisa da Pecuária Municipal, oferece indicadores para Produção de leite, Produção de            
ovos, bovinos,  suínos e galináceos. 
 
Ao abrir cada uma das linhas das tabelas de cada um dos índices econômicos,              
socioeconômicos ou agropecuários, são apresentadas 6 informações: 
 

1. Tabela de variação mensal - Brasil 
2. Uma breve explicação, sobre a coleta dos dados, como por exemplo, do Custo do m² 

(%) (construção civíl):  
 

As séries mensais de custos e índices de custos 
referem-se ao valor do metro quadrado de uma 
construção no canteiro de obras. São medidas pela 
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 
e Índices da Construção Civil. 

 
 

3. Periodicidade 
4. Próxima divulgação 
5. Abrangência (territorial) 
6. Números atuais e anteriores 

 
7. LINKS: 

 
- Pesquisa completa, de acordo com o método ou sistema de coleta, que será 

tratado no próximo vídeo, número 4 
- Em alguns casos, IBGE Explica 



- E em alguns casos, o SIDRA - Tabela de resultados, que será mostrado no 
vídeo número 5. 
 

 
 
 
Vídeo 4- página principal da pesquisa completa 

 
 
Usar como exemplo as páginas: 
 
Desemprego: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amos

tra-de-domicilios-continua-trimestral.html?=&t=resultados 
 
 
IPCA 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-

de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=resultados 
 
 
O LINK Pesquisa completa, é comum a todos indicadores e pesquisas. Podem ser 

acessados a partir da área de estatísticas, e painel de indicadores. Remete para uma página 
que chamaremos de página de registro de informação padronizada. 

 
Em cada página, são oferecidas as informações: 

 
 

1. O que é 
2. Séries históricas (quando existem) 
3. Microdados (quando existem) 
4. Edições, ou divulgações, que são nomeadas conforme o objeto de análise. Por 

exemplo, na agropecuária e outros são chamadas de culturas temporárias e 
permanentes, Cereais, leguminosas e oleaginosas 

5. Downloads 
6. Informações técnicas 
7. Outras informações 
8. Links 

 
 

1. O que é: 
 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?=&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?=&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=resultados


Apresenta um resumo e uma visão geral da pesquisa: qual o sistema de coleta, o ano 
de início da coleta, seus objetivos, a cobertura, abrangência geográfica, unidade da coleta, o 
período, calendário, rede de coleta e organização das informações. 
 

2. Séries históricas 
 

Com gráficos para o Brasil e regiões, e a possibilidade de exportar tabela em diversos 
formatos e imagem. Por exemplo: A série história “Efetivo dos rebanhos e produção de origem 
animal  foi iniciada em 1974 e até a presente data, encerra-se em 2018. 

 
3. Microdados 

 
 

Microdados são oferecidos apenas nas categorias sociais e socioeconômicas. 
 

4. Edições, ou divulgações 
 

Neste item, encontram-se os resultados das pesquisas, em forma de relatórios, e 
tabelas.Edições ou divulgações são nomeadas conforme o objeto de análise. Por exemplo, na 
agropecuária e outros são chamadas de culturas temporárias e permanentes, Cereais, 
leguminosas e oleaginosas. Neste item, encontram-se os resultados das pesquisas, em forma 
de relatórios, e tabelas. 

 
Outro exemplo de informação disponível  é no caso do IPP, em “Conceitos e métodos” 

existe um link com o instrumento de coleta (Questionário) e no índice Nacional de preço ao 
consumidor IPCA, em publicações, é possível baixar o livro “Para compreender o INPC : um 
texto simplificado”  

 
 

9. Downloads 
 

Documentos referentes aos resultados das  pesquisas e informações técnicas, 
disponíveis para download.  Um exemplo: IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo , no links  Downloads, seguem uma série de arquivos referentes às variantes do IPCA, 
com tabelas com dados para análises diversas.  

 
 

10. Outras informações 
 
São notícias, releases, calendários, erramos, portarias. 
 

11. Links 
 



Links diversos, para questionários, IBGE explica, etc.  
 
Vídeo 5 SIDRA  
 
Voltando à tabela geral indicamos que, alguns dos índices oferecem o link SIDRA - Tabela de 
resultados. 
 
SIDRA -  Sistema IBGE de Recuperação Automática é o banco de dados estatísticos, que 
apresenta as informações estatísticas resumidas. Possui sistemas de cálculos automáticos, 
onde é possível inserir as variantes para obter os resultados desejados. 
 

Exemplos: 

Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - abril 2020  
 
Link ir para a página de pesquisa: 
 
Produção física industrial, por grupos e classes industriais selecionados 
 
Variantes: o índice, o(s) produto(s) e 1 mês. (É uma pesquisa industrial mensal) 
 
Vídeo recomendado: Jeck Ferraz - Como pesquisar dados do IBGE - DO JEITO MAIS FÁCIL!!! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xqKuVbrMAQY 
 
 
Vídeo 6 - Estatísticas  
 
A parte de estatística oferece 4 links principais 
 

● Estatísticas por tema 
● Por pesquisa e estudo 
● Repete o link do painel de indicadores 
● Downloads 

 
Nos links de Estatísticas, as páginas principais, que tratamos no Vídeo 4- página principal da 
pesquisa completa,  são reorganizadas por temas. Vamos exemplificar com a estatística sobre 
Habitação, que oferece links para: 
 
Principais produtos deste tema: 
 
Censo Demográfico 

https://www.youtube.com/watch?v=xqKuVbrMAQY


SIS - Síntese de Indicadores sociais 
PNAD Contínua - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
POF - Pesquisa de Orçamentos Familiares  
 
Outros produtos deste tema: 
 
MUNIC - Pesquisa de informações Básicas Municipais 
ESTADIC - Pesquisa de Informações Básicas Estaduais 
Panorama Nacional e Internacional da Produção de Indicadores Sociais 
Contagem da População 
 
 
Dados Brutos e dados comparados - Exemplo sobre Turismo e hospedagem 2011/2016 
 
PSH - Pesquisa de Serviços de Hospedagem - tabelas referentes à 2016, porém somente para 
os estados. 
 Índice de tabelas - txt 
 
 
PÁGINAS para ESTATÍSTICA 
 
Cada um desses temas é remetido para uma página de registro de informação 
padronizada 
 
 

A) PÁGINAS ACESSADAS A PARTIR DOS ÍNDICES ECONÔMICOS 
1. IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
2. INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
3. IPP Índice de Preços ao Produtor 
4. LSPA Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 
5. PAM Produção Agrícola Municipal 
6. PIB Produto Interno Bruto 
7. PIM-PF Pesquisa Industrial Mensal Produção Física 
8. PMC Pesquisa Mensal do Comércio 
9. PMS Pesquisa Mensal de Serviços 
10. PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
11. POF Pesquisa de Orçamentos Familiares 
12. POG Produção de Ovos de Galinha 
13. PPM Pesquisa Pecuária Municipal 
14. SINAPI Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
15. SCN Sistema de Contas Nacionais 
16. SCNT Sistema de Contas Nacionais Trimestrais 



17. PIM-PF Pesquisa Industrial Mensal Produção Física 
18. SIDRA Sistema IBGE de Recuperação Automática 
19. SNIPC Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor 

 
B) PÁGINAS ACESSADAS A PARTIR DAS ESTATÍSTICAS E RESPECTIVAS SIGLAS 
 

20. CEAA Contas econômicas ambientais da água: Brasil 
21. CEMPRE Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 
22. CGCE Classificação por Grandes Categorias Econômicas 
23. CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
24. ECINF Economia Informal Urbana 
25. EMCDC Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo 
26. ESTADIC Pesquisa de Informações Básicas Estaduais 
27. FASFIL As Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil 
28. IPCA-15 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 
29. IPCA-E Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial 
30. IPCH Harmonização dos Ìndices de Preços ao Consumidor dos Países do 

MERCOSUL e Chile 
31. ISM Indicadores Sociais Mínimos 
32. MUNIC Pesquisa de Informações Básicas Municipais 
33. PAIC Pesquisa Anual da Indústria da Construção 
34. PCERP Pesquisa das Características Étnico-Raciais da População 
35. PCI Programa de Comparação Internacional 
36. PEAS Pesquisa de Entidades de Assistência Social Privadas sem Fins 

Lucrativos 
37. PeNSE Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 
38. PIA Produto - Pesquisa Industrial Anual - Produto 
39. PIA Empresa - Pesquisa Industrial Anual - Empresa 
40. PIMES Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário 
41. PINTEC Pesquisa de Inovação 
42. PME Pesquisa Mensal de Emprego 
43. PNAD COVID19  
44. PNS Pesquisa Nacional de Saúde 
45. PNSB Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 
46. PRODLIST Agro/Pesca - Lista de Produtos da Agropecuária e Pesca 
47. PRODLIST Indústria - Lista de Produtos da Indústria 
48. PSH Pesquisa de Serviços de Hospedagem 
49. PSTI Pesquisa de Serviços de Tecnologia da Informação 
50. SIIC Sistema de Informações e Indicadores Culturais 
51. SIS Síntese de Indicadores Sociais 

 
 
C) PÁGINAS ACESSADAS A PARTIR DAS ESTATÍSTICAS 



 
52. Censo Demográfico 
53. Contagem da População 
54. Crianças e Adolescentes 
55. Demografia das Empresas 
56. Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo 
57. Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil 
58. Economia do Turismo 
59. Educação e Trabalho 
60. Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo 
61. Estatísticas de Gênero - Indicadores sociais das mulheres no Brasil 
62. Estatísticas Experimentais (PNAD COVID19) 
63. Estimativas da População 
64. Evolução e Perspectivas da Mortalidade Infantil no Brasil 
65. Indicadores Sociodemográficos e de Saúde no Brasil 
66. Índices Especiais da Produção Física 
67. Mapa do Mercado de Trabalho no Brasil 
68. Meios de Hospedagem no Estado do Rio de Janeiro 
69. Micro e Pe 
70. Mudança Demográfica no Brasil no Início do Século XXI 
71. Padrão de registro de endereços: definições e orientações de uso 
72. Panorama Nacional e  internacional da Produção de Indicadores Sociais 
73. Pesquisa de Esporte 
74. Pesquisa Sindical 
75. Pesquisa Trimestral do Leite 
76. Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Empresas 
77. Popclock - Dados da população do Brasil e das Unidades da Federação 
78. População jovem no Brasil 
79. Projeções da População 
80. Reflexões sobre os Deslocamentos Populacionais no Brasil 
81. Reformulação das Pesquisas Agropecuárias IBGE 
82. Reformulação das Pesquisas Domiciliares Amostrais do IBGE 
83. Relações entre as Alterações Históricas na Dinâmica Demográfica Brasileira e os 

Impactos Decorrentes do Processo de Envelhecimento da População 
84. Relações entre as Alterações Históricas da Dinâmica Demográfica Brasileira e os 

Impactos Decorrentes do Processo de Envelhecimento da População 
85. Retroprojeção da População 
86. Roteiro para acessar as informações sobre sub-registro de nascimentos 
87. Sistema de Estatísticas Vitais 
88. Sistemas de Estatísticas Vitais no Brasil: avanços, perspectivas e desafios 
89. Tábuas Abreviadas de Mortalidade 
90. Tábuas Completas de Mortalidade 
91. Uso de Agrotóxicos no Estado do Paraná 



 
 
 
As estatísticas repetem o link dos índices e uma lista geral de downloads. 
 
 
 
Vídeo 7 Geologia  
 
As páginas sobre Geologia, estão divididos em 3 índices principais:  
 

● Por tema 
● Por produto - ìndice deral das pesquisas para Geografia, geologia 
● Downloads 

 
Os links por tema, apresentam a mesma estrutura de organização da informação, tal qual das 
páginas de estatísticas já vistas em outros vídeos anteriores: 
 
 
Por exemplo: 
 

● Organização do Território 
 
São associados vários links das páginas pesquisas associadas a esse tema, tal como a 
Amazônia Legal, que apresenta basicamente a mesma estrutura : O que é, edições, 
downloads, links relacionados e, nesse caso específico, legislação. 
 
Outro exemplo: 
 

● Análises do território:  
 
Tanto a geografia do café, como a geografia da cana de açúcar são retiradas da pesquisa 
“Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária”, Assim como vimos no vídeo número 3, painel 
de indicadores, A PPM - Pesquisa da Pecuária Municipal,  oferece indicadores para Produção 
de leite, Produção de ovos, bovinos,  suínos e galináceos. 
 
 

● Organização do território 
 
 
Pesquisa  Áreas Territoriais - Pode-se selecionar um nível geográfico e saber a área 
Territorial de uma cidade 
 



  
 
Vídeo 8 Atlas 
 
 
Nos links temáticos, ou por produto é possível encontrar os diversos Atlas.  
 
Alguns exemplos: 
 
 
Atlas Nacional do Brasil Milton Santos  
 
Digital desde 2016, apresenta dados dos últimos 12 meses, retirados da Plataforma Geográfica 
Interativa (PGI). 
 
https://www.ibge.gov.br/apps/atlas_nacional/ 
 
 
 
Atlas das Representações Literárias Brasileiras  

“tem por objetivo identificar e 
representar, por meio de mapas em 
diferentes escalas, fotos e imagens 
de satélite, regiões brasileiras que 
constituíram elemento marcante da 
trama de algumas das grandes 
obras da literatura nacional” 

 
Atlas Escolar 
 
Inclui diversos tipos de mapas do Brasil, por exemplo: Mapas de transporte,  
 
 
Atlas Geográfico das Zonas Costeiras e Oceânicas do Brasil 
 
Muitas publicações são arquivos PDF, acompanhados pela versão on-line, com seu índice,  é o 
caso da Atlas Geográfico das Zonas Costeiras e Oceânicas do Brasil. 
 
 
 
Vídeo 9 
 

https://www.ibge.gov.br/apps/atlas_nacional/


Mapas, dispersos nas páginas principais conforme o tema, e também agrupados em duas 
únicas publicações que são: 
 
Portal de mapas 
 
https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#homepage 
 
Encontre, visualize, crie e compartilhe 
O Portal de Mapas do IBGE possui cerca de 33.000 mapas 

 
http://mapasinterativos.ibge.gov.br/recortes/index.html 
 
 
http://mapasinterativos.ibge.gov.br/grade/default.html 
 
 
Ausência das instituições públicas 
 
https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#mapa202181 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ysCDzHNCfT8&feature=youtu.be 
 
 
 
Vídeo 10 
 
 
Opções de pesquisa para o Censo Demográfico: 
 
Estimativa da população 
Página de pesquisa do Censo demográfico 
Atlas do censo demográfico 
Atlas 1X1 
 
 
Vídeo 11  - Páginas diversas: Corona Vírus (COVID-19), Agência de notícias, Nossos 
sites, Meio ambiente  IBGE educa e países 
 
 
 
 

https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#homepage
http://mapasinterativos.ibge.gov.br/recortes/index.html
http://mapasinterativos.ibge.gov.br/grade/default.html
https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#mapa202181
https://www.youtube.com/watch?v=ysCDzHNCfT8&feature=youtu.be

