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INTRODUÇÃO: 
O objetivo deste resumo é demonstrar a dinâmica populacional do município de 
Carazinho, a partir da população total, rural e urbana, por meio de dados dos censos 
demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente aos 
anos de 1991, 2000 e 2010. 
As etapas constituíram-se em: a) Coletas de dados populacionais na plataforma do 
IBGE; b) Organização dos dados em gráficos denominados pirâmides etárias, de forma 
que se visualizasse as informações em faixas etárias (4 em 4 anos) e por sexo (feminino 
e masculino); c) Análise dos gráficos de forma comparativa, ou seja, características da 
população total, urbana e rural nos três períodos, identificando o crescimento ou 
decréscimo nas faixas etárias e por sexo; d) Identificação do predomínio populacional 
nos grupos de idade jovens, adultos ou idosos; e) Identificação de particularidades e 
peculiaridades da dinâmica populacional de Carazinho. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Interpretando os dados do município de Carazinho, no período de 1991 até o ano de 
2010, verificou-se que população total diminui e há um aumento na longevidade. As 
motivações para essa diminuição populacional, pode estar relacionado à 
independência da mulher, tendo mais oportunidades de emprego e estudo, o que 
implica muitas vezes, no retardo da natalidade e uma diminuição no número de filhos. 
O aumento da longevidade, pode estar relacionado aos avanços na medicina, através 
da prevenção de doenças, bem como a melhorias das condições de vida. Observa-se, 
que na população urbana há uma diminuição populacional, possuindo um aumento da 
longevidade no período, muito embora também se constata diminuição da população 



 

rural do município ao longo do período. Os fatores que desencadeiam migrações 
campo-cidade, acaba sendo na maioria das vezes, econômico, político ou social. 
Algumas migrações podem ser definitivas, circulares ou temporárias. Muitos 
agricultores possuem casas no meio rural e urbano, ou saem do meio rural para 
trabalhar no urbano. Um dos motivos para se permanecer fora da cidade, no município 
de Carazinho, muitas vezes é apenas o fato cultural, de permanecer nas terras dos pais 
ou avós. Observa-se, assim, que a diminuição na população rural é bem significante, 
nas quais algumas faixas etárias, a diferença populacional chega a mais de 400. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
Nota-se que no resumo apresentado sobre a estrutura etária e sexual dos censos de 
1991, 2000 e 2010, considerando o total da população, além da população urbana e 
rural do município de Carazinho, há uma grande diferença entre as pirâmides, 
considerando assim, uma diminuição da população total, aumento da população 
urbana e diminuição da população rural. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


