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DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À ESTRUTURA ETÁRIA NO MUNICÍPIO DE 
CASCA/RS: 1980 - 2000. Nadia Dal Mago, Vilma Dominga Monfardini Figueiredo (orient.) 
(Geociências, Centro de Ciências Naturais e Exatas, UFSM). 

O estudo da população e as questões relacionadas ao envelhecimento estão entre os temas que preocupam a 
sociedade. O objetivo desta pesquisa constitui-se em analisar a oscilação da população total, sua distribuição segundo 
a estrutura etária e o índice de envelhecimento no município de Casca-RS, no período de 1980 à 2000. O município 
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localiza-se no Nordeste do estado do Rio Grande do Sul e possui um total de 8.440 habitantes, distribuídos sob uma 
área de 270 Km2. A pesquisa apoiou-se numa revisão bibliográfica e em dados estatísticos da FIBGE. A partir disto, 
foi calculado a percentagem de população jovem (0-14 anos), adulta (15-59 anos) e idosa (60 anos e mais) e o índice 
de envelhecimento, multiplicando o número de população idosa por cem e dividindo pelo número de população 
jovem. Verificou-se que o número da população total, no município, sofreu uma significativa queda no período 
considerado, reduzindo de 14.301 para 8.440 habitantes. Essa diminuição deve-se ao fato das taxas de natalidade 
terem diminuído e da emancipação municipal de três distritos. Referente às faixas etárias, o número de jovens e de 
adultos diminuiu. O número de jovens passou de 4.520 para 1.900; os adultos de 8.738 para 5.491. No entanto, a 
população idosa manteve-se equilibrada durante o período estudado, mas se relacionada com o total da população, 
em cada período, verificou-se que a mesma aumentou sua percentagem. O índice de envelhecimento da população no 
município de Casca, em 2000, é alto, ou seja, existe cerca de 55 idosos para cada grupo de 100 jovens. Apresenta-se, 
portanto, como um município com número acentuado de população idosa, havendo a necessidade de um melhor 
planejamento para atender os interesses desse segmento da população. 
 




