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RESUMO: O presente artigo, tem como objetivo compreender a evolução da estrutura etária e 

sexual da população do município de União da Serra/RS no período de 1996 a 2010. Para chegar 

aos resultados, realizou-se a análise da estrutura etária e sexual da população, representando-as 

em gráficos específicos para esse fim, ou seja, as pirâmides etárias. Os dados foram coletados no 

site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na contagem populacional de 1996 e 

nos Censos Demográficos de 2000 e 2010, considerando o desmembramento do município-mãe, 

Guaporé, e a emancipação em 1992. Inicialmente será feita uma contextualização dos estudos 

populacional, como também, uma pequena abordagem histórica do município. Por fim, uma 

análise das pirâmides etárias. Constatou-se, assim, que há uma constante redução da população 

do município, especialmente em decorrência da migração para outros municípios da região.  

PALAVRAS-CHAVE: Estrutura etária e sexual, Dinâmica populacional, População de União da 

Serra; Geografia da População. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é o resultado de uma análise desenvolvida a partir de dados obtidos nos 

censos demográficos do IBGE sobre o município de União da Serra, localizado na Microrregião 

Geográfica de Guaporé, no Rio Grande do Sul. A investigação foi uma proposta da disciplina de 

Geografia da População do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade de Passo Fundo. 

                                                             
1
 Artigo desenvolvido pelos acadêmicos do curso de Geografia na disciplina de Geografia da População. 
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A população é um dos elementos espaciais que nos cabe entender sua dinâmica e 

transformação no tempo e espaço. A pesquisa tem como objetivo principal compreender a 

evolução da estrutura populacional do município de União da Serra/RS, buscando identificar os 

fatores que justificam sua dinâmica, a partir de dados censitários de 2000 e 2010. 

Em todos os debates e pesquisas acerca da população é de extrema importância a 

contextualização do fenômeno em função da própria dinâmica das migrações, por exemplo. Na 

sua especificidade, o trabalho busca: a) descrever o contexto geo-histórico do município de União 

da Serra, a partir de sua emancipação, identificando as atividades econômicas exercidas pela 

população; b) analisar a estrutura etária e sexual da população de União da Serra, 

compreendendo seu processo evolutivo e demográfico; e c) identificar e descrever as 

peculiaridades da estrutura etária e sexual populacional do município. 

O estudo foi realizado através de pesquisas bibliográficas e coleta de dados secundários 

referentes ao censo demográfico do IBGE (2000 e 2010). Cabe destacar que na contagem 

populacional de 1996, o município apresentava uma população total de 2208 habitantes. Os 

referidos dados secundários foram obtidos no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

com o intuito de comprovar e esclarecer as questões que aqui serão abordadas. 

Após a coleta de dados no site, foram construídas seis pirâmides com a estrutura etária e 

sexual da população urbana, rural e total do município em questão, constituindo três pirâmides 

para cada censo (2000 e 2010). A análise ocorreu na perspectiva de identificação do perfil do 

município, analisando suas estruturas e contextualizando os fatores que contribuíram para essa 

realidade. Entendemos ser pertinente a realização desta investigação, especialmente para a 

produção de conhecimento científico voltado ao município de União da Serra, haja vista que este 

não dispõe de pesquisas que abordam o seu contexto geográfico, especificamente populacional. 

 

2. A CONCEPÇÃO DOS ESTUDOS POPULACIONAIS 

 

Falar de população não é uma tarefa fácil nos dias de hoje, principalmente para os 

estudiosos da Geografia. A ciência geográfica trabalha com a totalidade dos fenômenos no 

espaço mundial, assim, a população é um dos elementos que o compõe.  

Juntamente com o desenvolvimento dos países, percebe-se que a população apresenta 

um aumento em números de habitantes e um crescimento técnico e socioeconômico. Toda sua 

evolução ocorreu ao longo do tempo, que é um fator que quando se trata de população, não se 

pode deixar de analisar. A Geografia (Espaço) e a História (Tempo) encontram-se juntas nesses 

aspectos, ou seja, a análise de Geografia Histórica. 

[...] papel fundamental deve ser dado à chamada geografia histórica que, inclusive, 
além de se preocupar em recuperar as espacialidades pretéritas que marcam as 
espacialidades atuais, busca metodologias apropriadas e esforça-se em refletir a 
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categoria tempo, a fim de fornecer subsídios à abordagem espacial e temporal. 
(ERTHAL, 2003, p.30) 
 

Trata-se, portanto, de um assunto geográfico, mas que apoia-se também em outras 

ciências, a exemplo da História, da Sociologia, da Filosofia, da Estatística, entre outras, para 

melhor se compreender a realidade atual, buscando questões históricas ou mesmo sociológicas 

da dinâmica no/do espaço. Vale ressaltar que os fenômenos, sejam eles populacionais, 

ambientais, urbanos, políticos, econômicos ou agrários acontecem ao longo da história. 

A compreensão da dinâmica populacional é de extrema importância, pois ela é o grande 

agente, que constrói, movimenta, transforma, se adapta e, que consequentemente, promove a 

organização do espaço habitado. No caso de União da Serra que tem sua formação histórica de 

ocupação do espaço baseado na agricultura, considera-se relevante entender essa dinâmica no 

sentido de apreender a evolução dessa população, pois não basta apenas analisar dados 

matemáticos e estatísticos, é preciso entender o movimento, a influência e como tudo gira em 

uma mesma área, que faz do município uma referência no contexto regional. 

No que se refere ao contexto regional, segundo dados do IBGE (2016), o município de 

União da Serra, em termos de visibilidade econômica, agrícola e turística, teve um expressivo 

crescimento. No entanto, em números populacionais, os índices estão diminuindo a cada censo 

realizado. A atividade agrícola acaba não sendo mais prioridade para os jovens que começam a 

atuar no mercado de trabalho. Sua opção é buscar oportunidades em outros municípios, como por 

exemplo, Guaporé que possui indústria joalheira e de lingerie extremamente desenvolvida, 

oferecendo assim melhores salários e condições de trabalho. Isso explicaria a migração para 

outras áreas, fazendo com que a população sofra uma redução drástica ao longo do tempo.  

As questões abordadas até o momento constituem-se em apenas alguns dos principais 

assuntos que podem envolver a compreensão da população do município analisado. A partir de 

agora será feita uma análise dos aspectos que envolvem este importante elemento para a análise 

espacial. Falar de população não é algo simples, exige do pesquisador uma conjunção de 

informações e de contextos para que se compreenda a sua dinâmica. 

 

2.1. População, demografia e estrutura 

  

Antes de começar a falar de União da Serra, algumas questões são importantes se 

destacar sobre sua população. É nítido que a população exige dos demais fatores que contribuem 

para sua dinâmica, a exemplo do econômico, que pode determinar, até mesmo, a expectativas de 

vida da população de um país. Um país onde o desenvolvimento econômico é menor, é provável 

que investimentos na área da saúde também será menor. Problemas no setor da saúde, por 
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exemplo, acabam dependendo do poder público, que se não realizar investimentos nessa área 

poderá deixar uma população sem o atendimento, provocando as altas taxas de mortalidade. 

Segundo Damiani (2001, p. 8)  

A população constitui a base e o sujeito de toda a atividade humana. Exatamente 
por isso a população tem tal complexidade, nesse momento histórico. Se se partir 
do estudo da população, teríamos que percorrer todos os aspectos, elementos, 
resultados e consequências da sua atividade para conhecê-la, do âmbito não só 
de seus resultados materiais, como da constituição dos sujeitos sociais. 

 

Analisar a população não é somente identificar a contagem de homens e mulheres em um 

determinado espaço. Para auxiliar os estudos geográficos populacionais, pode-se contar com 

outra ciência, a exemplo da Demografia. É importante sempre salientar que se pretende aqui fazer 

uma análise geográfica, ou seja, compreender a população, não apenas nos aspectos 

matemáticos, mas sim, em um conjunto de fatores que irão influenciar na realidade em questão. 

Segundo Cerqueira e Givisiez (2015, p. 16) 

A Demografia é uma ciência que tem por finalidade o estudo de populações 
humanas, enfocando aspectos tais como sua evolução no tempo, seu tamanho, 
sua distribuição espacial, sua composição e características gerais. Uma 
preocupação fundamental no estudo das populações humanas é com o seu 
tamanho em determinado momento e com os possíveis fenômenos que 
determinam ou afetam esse tamanho, tais como os nascimentos, os óbitos e 
fenômenos migratórios. É importante investigar de que modo cada um desses 
componentes pode ser afetado por mudanças nos demais e como esses 
fenômenos se relacionam entre si. 
 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pode-se dividir a população em 

três grandes estruturas etárias: de 0 (zero) a 19 anos, a população é classificada como jovem, de 

20 a 59 anos, população adulta, e após 60 anos, população idosa.  

Para compreender a distribuição das três divisões utilizam-se as pirâmides etárias que 

correspondem a uma representação gráfica em forma de triângulo. Elas servem como instrumento 

para a compreensão da dinâmica e, através delas pode-se identificar como estão distribuídas por 

faixa etária e sexo a população, considerando os lados desse gráfico; compreender se a área, 

município, região ou país está se caracterizando por uma população velha, adulta ou jovem; ou se 

está estagnado em termos de números.  

Após uma breve discussão teórica, passa-se a seguir, a apresentação do município de 

União da Serra, delineando suas características geográficas, especialmente aquelas relacionadas 

a população, para finalmente se chegar a uma caracterização da dinâmica populacional a partir 

dos dados obtidos nos censos demográficos de 2000 e 2010 do IBGE. 

 

3. UNIÃO DA SERRA É PARTE DO ESPAÇO RIO GRANDENSE 
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Localizado na porção norte do Rio Grande do Sul, mais especificamente na Serra Gaúcha, 

na região denominada pelo IBGE como Microrregião Geográfica de Guaporé, União da Serra 

(Figura 1), tem como limites a leste, Serafina Corrêa e Guaporé, a sul, Anta Gorda, a sudoeste, 

Arvorezinha e Ilópolis, a oeste Itapuca e a norte Montauri. Possui um território de 

aproximadamente 130 km² e uma população de 1487 habitantes, dos quais 14,99% estão na área 

urbana e 85,01% na área rural. (IBGE 2010), uma característica típica dos pequenos municípios 

do Rio Grande do Sul.  

Segundo a Fundação de Economia e Estatística (FEE, 2013), União da Serra apresenta 

uma densidade demográfica de 10,8hab/km², com um índice de analfabetismo de 4,98%, IDH 

0.813 e um PIB de R$ 44 milhões e R$ 30.199,10 per/capita, uma expectativa de vida de 76 anos 

em 2010.  

Em meio a Mata Atlântica, o município é conhecido por estar instalado entre morros, a 

cerca de 550 metros acima do nível do mar, características que fazem do local um dos pontos 

mais frios do Estado. As temperaturas durante o inverno podem ficar negativas. Um clima 

convidativo para a população desfrutar o lazer em rodas de conversa e saborear o pinhão na 

chapa do fogão a lenha, características típicas regionais. 

O surgimento das primeiras comunidades em seu território deu-se em meados de 1890, 

quando as famílias Galliazzi e Giordani chegaram ao local onde hoje está o distrito de Pulador. 

Toda sua colonização é de descendência Italiana. Poucos quilômetros dividiam a área, que em 

meados de 1908, começou também a ser ocupado, o novo vilarejo hoje se denomina Vila Oeste. 

Por cerca de 80 anos, os distritos eram entendidos como parte da cidade-mãe Guaporé, que tinha 

sede principal a 24 km dos mesmos. (PREFEITURA DE UNIÃO DA SERRA, 1996) 

Apesar de ainda não estarem emancipados, até 1960 os distritos eram rotas comerciais, 

possuíam fábricas, frigoríficos e um pequeno hospital. Muitas pessoas passaram por ali, pois eram 

duas localidades obrigatórias para quem quisesse chegar ao centro do país. Sua “boa 

organização” não durou muito, esses pequenos negócios estavam todos localizados longe do 

asfalto, fazendo com que as poucas indústrias e fábricas que existiam fechassem. Tudo começou 

a mudar quando os resultados das lutas da emancipação começaram a chegar em 1992. 

(PREFEITURA DE UNIÃO DA SERRA, 1996). 

 

Figura 1 - Localização do Município de União da Serra/RS. 
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Fonte: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Evolução Municipal: Rio Grande do Sul 1809-1996. 

Porto Alegre: Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. 2001; IBGE (acesso 

em 13/07/2016) 

 

Em 1990 inicia os procedimentos para o desmembramento do município de Guaporé. 

Sendo assim, Pulador e Vila Oeste passariam a constituir um único município. É importante 

destacar que o início de todos os trâmites para sua emancipação foi oriundo e referendado pela 

população que já havia se instalado no local. Em 10 de janeiro de 1991, foi intitulado União da 

Serra como uma nova unidade territorial da Microrregião Geográfica de Guaporé. O nome surgiu 

pelas suas características geográficas, já que está localizado entre vales e morros e por ter 

surgido pela união de dois distritos. (Prefeitura de UNIÃO DA SERRA, 2016) 

 

3.1. A participação da população no seu desenvolvimento 

 

Ao longo de sua construção, União da Serra, contou com a participação ativa de sua 

população. Mesmo antes de se tornar município, as poucas atividades comerciais e agrícolas 

exercidas eram oriundas da necessidade da população em sobreviver com aquilo que tinha. O 

acesso ao maquinário, mesmo que pouco desenvolvido na época, era suficiente embora restrito. 

Os grandes centros urbanos ficavam longe de suas áreas. Mesmo tendo municípios vizinhos, 

como Guaporé, que já apresentava desenvolvimento econômico e industrial acelerado, as 

condições econômicas não permitiam adquirir algo que fosse mais avançado tecnologicamente. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA SERRA, 1996) 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1473 

Com o aumento da população havia maior disponibilidade de mão de obra para o trabalho 

no campo. Os primeiros indícios de desenvolvimento começaram pelas ações desenvolvidas pela 

população, ou seja, o comércio, baseado em tudo o que produziam nas terras, foi ganhando maior 

proporção, fazendo com que o giro de capital fosse maior. Esses pequenos indícios de 

desenvolvimento não duraram muito, porque tudo ficava longe do asfalto, lugar onde a circulação 

de pessoas que vinham de outras áreas era maior. (PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA 

SERRA, 1996) 

No final dos anos 80 e início dos 90, percebeu-se que União da Serra passava por uma 

estagnação econômica. Por não ser ainda emancipada, a dependência por outros municípios era 

grande, principalmente com o município-mãe Guaporé, e o desenvolvimento próprio era 

praticamente nulo. (PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA SERRA, 1996)  

Deu-se a largada em 10 de novembro de 1991, quando um plebiscito foi realizado pela 

população, que reivindicava sua emancipação. Entendia-se que se os dois distritos se unissem 

em um mesmo cunho, por ter uma administração própria, uma área própria, a estagnação 

econômica acabaria. (PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA SERRA, 1996). No entanto é 

necessário considerar se ao se emancipar o município terá sustentabilidade econômica para gerir 

suas despesas.  

 

4. A ESTRUTURA E DINÂMICA POPULACIONAL DE UNIÃO DA SERRA/RS 

 

O município de União da Serra foi emancipado em 1992, através da Lei Estadual nº 9.598, 

de 20 de março de 1992. Em 1996 na contagem da população dos municípios realizada pelo 

IBGE, União da Serra apresentava 2208 habitantes, sendo que 52,76% eram do sexo masculino e 

47,23% do sexo feminino.  

No censo demográfico de 2000 já se verifica uma redução da população total, ou seja, o 

número de habitantes era de 1909 (IBGE, 2000). Em 2010 nova redução, 1489 habitantes. E na 

população estimada, segundo IBGE (2016), a população total de União da Serra é de 1393. O que 

poderia explicar esse fenômeno?  

Para entender essa diminuição na população de União da Serra precisamos ampliar 

nossos olhares ao contexto regional, ou melhor dizendo, aos municípios que fazem divisa, em 

especial aquele que originou o município, Guaporé.  

No mesmo período em que houve o regresso populacional de União da Serra em que as 

pessoas migraram para outras áreas, houve em Guaporé um grande desenvolvimento industrial e 

econômico, onde inúmeras indústrias do setor joalheiro e de lingerie foram criadas. Suas 

instalações provocaram não só a migração de União da Serra, mas também de outros municípios 

vizinhos.  
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As indústrias de Guaporé proporcionavam muitas vagas de emprego, melhores salários e 

melhores condições de trabalho, um grande atrativo para a população que, de modo geral, 

sobreviviam do trabalho no campo, consequentemente tendo uma instabilidade financeira.  

União da Serra constitui-se em um município predominantemente rural, toda sua 

sustentação econômica vem dessas famílias que trabalham no campo. Isso deixa claro, que a 

instabilidade financeira nesses municípios por parte das famílias é grande, já que a produção 

agrícola depende de alguns fatores, como por exemplo, o clima. 

 

4.1. Analisando os dados dos censos demográficos de 1996, 2000 e 2010 

 

A seguir faz-se a análise das pirâmides etárias referentes a população urbana, rural e total 

do município de União da Serra, a partir da contagem populacional de 1996 e dos dados 

censitário do IBGE de 2000 e 2010. 

Observando-se a pirâmide de 1996 (Figura 2), verifica-se que 33,83% são jovem, 14,49% 

são idosos e 51,68% adultos em União da Serra. Comparando a base da pirâmide de 2000 

(Figura 3) com a base da pirâmide de 1996 já é possível constatar uma diminuição da população 

jovem, que passou a representar 29,9% da população total de União da Serra.  

As migrações de União da Serra para municípios maiores, segundo os conceitos dos 

estudos populacionais, podem ser classificadas como definitivas, já que as pessoas se fixam 

nesses municípios. Verifica-se que esse fenômeno acontece especialmente nas faixas etárias da 

população economicamente ativa (PEA). Considera-se que a saída da população para outras 

áreas, além de provocar o decréscimo populacional, provocou uma redução na natalidade, 

fazendo com que a pirâmide ficasse estreita na sua base. 

Analisando a Figura 4, em 2010 verifica-se que todas as faixas consideradas de população 

jovem encontram-se mais estreita, sinalizando uma redução na natalidade e, um provável 

processo migratório regional.  

A população que em 2000 era de 1909 habitantes, no censo demográfico de 2010 estava 

em 1489 habitantes, indicando uma redução de aproximadamente 22% em 10 anos. De 1996 para 

2000, ou seja, 4 anos a população total diminuiu 13%. Se considerar-se a estimativa de 2016 a 

redução em 6 anos foi de 6%, sinalizando traços do que se poderia chamar de uma estabilidade 

na população de União da Serra.  

De modo geral, percebe-se, não somente em União da Serra, mas como também em 

muitos municípios do Estado do Rio Grande do Sul que a população alcança maior longevidade, 

decorrente de melhores condições de vida e cuidados com a saúde.  

As Figuras 3 e 4 mostram, de maneira mais detalhada, que os topos das pirâmides 

apresentam um número de mulheres maior do que de homens, sendo assim, poderíamos explicar 
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esse quadro, através de questões culturais. Não se faz aqui a comparação com a pirâmide da 

Figura 2, porque o agrupamento das idades naquele ano foi diferente dos outros dois anos de 

análise. Em 1996 o IBGE agrupou numa única faixa a população com mais de 70 anos (para 

homens e mulheres). Mesmo assim é possível verificar a mesma característica de 2000 e 2010. 

 

Figura 2 - Pirâmide da Etária e Sexual da População Total de União da Serra/RS – 1996. 

 

Fonte: Contagem da População do IBGE, 1996 (In: www.sidra.ibge.gov.br) 

 

 

Figura 3 - Pirâmide da Etária e Sexual da População Total de União da Serra/RS – 2000. 

 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2000 (In: www.sidra.ibge.gov.br) 

 

 

 

 

 

http://www.sidra.ibge.gov.br/
http://www.sidra.ibge.gov.br/
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Figura 4 - Pirâmide da Etária e Sexual da População Total de União da Serra/RS – 2010. 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010 (In: www.sidra.ibge.gov.br) 

 

Passando a analisar a população urbana de União da Serra, em 1996 tinha 11,4% de 

população urbana; em 2000, 14,87% e em 2010 passa a ter 18,7% da população total residindo 

na área urbana (Figuras 5, 6 e 7). 

Observando suas bases comparativamente, nota-se que de 1996 para 2000 há uma 

redução e de 2000 para 2010 há um aumento em relação a natalidade. Na população adulta e 

idosa, nas 3 figuras (5, 6 e 7), verifica-se que muitas faixas ficam ocas, característico de 

processos migratórios. 

 

Figura 5 - Pirâmide da Etária e Sexual da População Urbana de União da Serra/RS – 1996. 

 

Fonte: Contagem Populacional do IBGE – (1996); (SIDRA, IBGE.GOV.BR). 

 

 

 

http://www.sidra.ibge.gov.br/
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Figura 6 - Pirâmide da Etária e Sexual da População Urbana de União da Serra/RS – 2000. 

 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2000. (In: www.sidra.ibge.gov.br) 

 

 

Figura 7 - Pirâmide Etária e Sexual da População Urbana de União da Serra/RS – 2010. 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010 (In: www.sidra.ibge.gov.br) 

 

As baixas taxas populacionais urbanas podem ser explicadas se considerarmos que União 

da Serra ainda é um município de apenas 24 anos de existência em que o processo de 

urbanização ainda é inicial, característico de pequenos municípios. Outro fator é a migração que já 

se destacou em outros momentos anteriores. Os dois distritos do município, Vila Oeste (Sede) e 

Pulador possuem áreas consideradas urbanas extremamente pequenas. O distrito de Pulador 

(Figura 8), por exemplo, é compreendido por apenas uma rua principal, de aproximadamente 1km 

de extensão. Há uma aglomeração de pessoas no seu envoltório, o mesmo o distrito sede (Figura 

7), que no caso, possui uma aglomeração de moradores um pouco maior em relação à Pulador.  

Em relação às faixas etárias que compreendem a população idosa (Figuras 6 e 7), 

percebe-se que a mortalidade diminuiu e que a população se aproxima com mais facilidade dos 

http://www.sidra.ibge.gov.br/
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80 anos ou mais. Uma das explicações para estes números pode ser dada pela infraestrutura da 

saúde. O município não dispõe de grande hospital, todavia, possui unidades básicas de saúde 

que dão o suporte necessário em casos mais rotineiros de doenças mais comuns. Não 

destacamos aqui a Figura 5, pois como já mencionamos anteriormente, o agrupamento do IBGE 

para aquele ano era diferente dos outros dois analisados. 

As Figuras 10, 11 e 12 representam a estrutura da população rural de União da Serra. Em 

1996 88,6% da população total de União da Serra residiam na área rural. Em 2000 essa 

população compreendia 85,13% da população total, já em 2010, 81,30% o que confirma a 

principal caracteriza da população do município, apesar de uma pequena redução, ainda 

permanece, predominantemente, rural.  

 

Figura 8 – Imagem do Distrito de Pulador em União da Serra/RS. 

 

Fonte: Google Earth, 2016 (Acesso em 12/07/2016). 
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Figura 9: Imagem do Distrito Sede de Vila Oeste em União da Serra/RS. 

 
Fonte: Google Earth, 2016 (Acesso em 12/07/2016). 

 

A estrutura das pirâmides se mostra mais homogênea e com maior regularidade na 

distribuição das faixas etárias, porém, percebe-se ainda, alguns ocos na faixa masculina de 35 a 

39 anos e na feminina de 30 a 34 anos, ambas de 2010, indicativo de que também a zona rural 

perde população, ou para a zona urbana ou, o mais provável, para outros municípios da região.  

 

Figura 10 - Pirâmide da Etária e Sexual da População Rural de União da Serra/RS – 1996. 

 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 1996 (In: www.sidra.ibge.gov.br) 

 

 

http://www.sidra.ibge.gov.br/
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Figura 11 - Pirâmide da Etária e Sexual da População Rural de União da Serra/RS – 

2000.

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2000 (In: www.sidra.ibge.gov.br) 

 

Figura 12 - Pirâmide da Etária e Sexual da População Rural de União da Serra/RS – 2010. 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010 (In: www.sidra.ibge.gov.br) 

 

Constata-se uma base estreita e um significativo alargamento no seu topo, ou seja, as 

taxas de natalidade e de mortalidade diminuem permitindo inferir que o município encontre-se 

realizando a fase da Transição Demográfica. Esta fase é representada pelo desenvolvimento 

urbano, pela a difusão de métodos contraceptivos e pela queda das taxas de natalidade, que se 

relacionam, sobretudo, à inclusão da mulher no mercado de trabalho.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde o início da manipulação dos dados e também agora quando se finaliza esta análise 

é visível a redução populacional do município. Isso se confirma no momento que se analisa os 

http://www.sidra.ibge.gov.br/


 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1481 

dados em forma de gráficos, ou seja, pirâmides etárias. Acredita-se que a redução populacional 

em União da Serra acontece desde sua emancipação, em 1992. 

Foi possível, também constatar que a população encontra-se concentrada na zona rural do 

município. O caso não é único, o Brasil está repleto de pequenos municípios que concentram suas 

populações quase que totalmente na zona rural. O fenômeno da migração para áreas mais 

desenvolvidas industrial e urbanamente, também é comum no país. Mesmo com distritos que 

possuem uma pequena concentração de população, definida pelo IBGE como urbana, a opção da 

população de União da Serra sempre foi migrar para os municípios vizinhos, Guaporé, por 

exemplo. Isso, além de provocar o decréscimo populacional, promove o baixo desenvolvimento 

econômico, já que a sua sustentação vem da produção agropecuária; sem a mão de obra, não há 

produção.  

Em relação à estrutura das pirâmides, é notável uma complexidade na população, a qual 

apresenta um significativo percentual de pessoas idosas. 

Quando se compara os dados populacionais totais de 2000 e 2010, da estrutura etária, 

verifica-se que a população jovem tem um percentual inferior a 30%. Em 2000 ela representava 

29,9% e em 2010 passou a representar 24,5%, uma diminuição percentual de 5,4%, confirmando 

que a natalidade está em diminuição no município.  

A população idosa, ao contrário da jovem, obteve nesses 10 anos que separam os dois 

censos demográficos, um aumento percentual de 3,4%. Em 2010 a população idosa chegou a 

representar 20,3% do total e no anterior (2000) era de 16,9%, o que demonstra um aumento na 

longevidade populacional no município. A população adulta em 2000 correspondia a 53,1% e em 

2010 passou a representar 55,1%, ou seja, um aumento de 2%. 

Os dados, portanto, permitem constatar que o município de União da Serra, apesar de 

jovem, enquanto unidade político territorial tem sua população apontando para um regime 

demográfico senil. Assim, é necessário que os gestores fiquem atentos a alguns efeitos dessas 

particularidades, tais como: redução nas taxas de fecundidade e natalidade; elevação dos custos 

de aposentadoria e assistência médica à população senil; alteração no perfil social e cultural, 

considerando que a população senil é mais conservadora; necessidade de mão de obra externa 

para suprir as necessidades da produção, especialmente na zona rural. 

Em relação a estrutura sexual entre as pirâmides, constata-se um equilíbrio nos dois 

períodos analisados, muito embora ser a população total masculina maior do que a população 

total feminina. Em 1996 e em 2000 a população masculina era de aproximadamente 52% e a 

feminina de 47%. Em 2010 há um aumento de 1% na população masculina (53%) em detrimento 

da feminina que passou a ser de 46%.  

Estas características deixam-nos com possibilidades de continuidade nas investigações, 

especialmente em relação a outros aspectos, tais como: compreender de que forma a população 
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se organiza e promove a sua sustentabilidade atual; compreender quais fatores estão gerando a 

diminuição da população do município e provocando a migração; que estratégias seriam 

necessárias para controlar esse decréscimo populacional; entre outros.  

Como se constata, o ser humano é um elemento que está sempre em movimento e 

promovendo a transformação do espaço geográfico. Cabe-nos compreender sua dinâmica e 

promover a reflexão crítica deste assunto.  
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