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O IBGE e a produção de estatísticas sobre o Brasil 

Durante este período de pandemia de COVID-19 no Brasil, recebemos diversas informações sobre o avanço da doença no país pelo televisão, pelo 

computador, e claro, pelos nossos celulares. Grande parte dessas informações são geradas pelo sistema de saúde que reúne dados sobre a doença de hospitais 

públicos e particulares, clínicas e laboratórios. Os governos precisam acompanhar os dados relativos ao sistema de saúde para planejar suas ações: comprar 

mais equipamentos médicos e respiradores; deslocar pacientes de acordo com a disponibilidade de leitos; manter ou suspender o regime de quarentena, etc. 

Uma das funções mais importantes de um Estado é produzir e organizar informações sobre a sociedade, a economia e o território para 

conhecer e planejar suas ações. Assim como na saúde, para o governo propor e planejar ações nas áreas de habitação, segurança, transportes, educação (dentre 

outras) são necessários dados e informações específicos. O modo de se coletar, processar e sistematizar esse enorme conjunto de dados e informações recebe o 

nome de Estatística, que é uma ciência “irmã” da Matemática. 

No Brasil, um dos órgãos mais importantes para produção desse tipo de informações é o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

Criado em 1934 , durante o governo de Getúlio Vargas, o IBGE é um órgão que tem o papel muito importante de produzir e sistematizar as informações oficiais 

sobre a população brasileira, a economia do país e o território nacional.  

A pesquisa mais conhecida realizada pelo IBGE é o Censo Demográfico. Muitos mapas presentes no nosso material didático como o Livro e o Atlas 

são feitos com base nas informações desta pesquisa. 

Apesar de planejado para ser realizado esse ano, o Censo 2020 foi adiado para 2021 em virtude da pandemia do COVID-19.  

Acesse os  links : https://censo2020.ibge.gov.br/  /https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html?view=municipio / https://cidades.ibge.gov.br/ 

1) Explique o que é o Censo Demográfico e porque esta pesquisa é importante. 

2) Pesquise no site do IBGE as informações sobre estados e cidades do Brasil. Explore as ferramentas 

presentes nessas páginas 

3) Utilizando seu Atlas Geográfico, selecione alguns mapas do Brasil que utilizem como fonte de 

informação dados do IBGE.  

a) Quais são os títulos desses mapas? O que eles mostram? 

b) Qual pesquisa foi consultada para a elaboração desses mapas? Se houver mais de uma, indique.  

c) Você acha que as informações estão “desatualizadas”? Por quê? 
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