
 
 

População de idosos (grupo de risco) em Venâncio Aires 

 
Este mapa apresenta a distribuição espacial, na zona urbana do município de            

Venâncio Aires, das variáveis relativas ao total de idosos (60 anos ou +) e a distribuição                
de frequência nas faixas etárias para idosos. As informações disponibilizadas no Mapa            
foram produzidas a partir do geoprocessamento dos dados do Censo Demográfico de            
2010 (IBGE, 2010), tomando como base os setores censitários do município.  

Em relação ao número total de idosos, observa-se que os bairros com maior             
prevalência de pessoas com 60 anos ou mais são: o bairro Centro (setores centro e               
sul), com mais de 150 idosos por setor censitário. Existe ainda entre 100 a 150 idosos                
nos bairros Coronel Brito (setores centro-leste), Cidade Alta (setores centro-sudoeste)          
Macedo, União e Aviação (em quase toda a extensão territorial) e na parte norte do               
Centro. Essa maior concentração de população nesses bairros requer atenção nas           
ações de prevenção e cuidado com a população de maior risco para a CONVID-19. 

De forma geral, nas regiões mais afastadas da zona central tem-se uma            
prevalência menor de idosos, entre 50 e 100, tais como nos bairros Leopoldina, Brands              
e Battisti (direção sul-leste), Morsch e São Francisco Xavier (ao norte), Diettrich, Santa             
Tecla e Canto Centro (direção norte-oeste), Gressler, Xangri Lá, Cidade Nova e uma             
parte do bairro Cidade Alta (setor leste). Já os bairros que apresentaram menor             
número de idosos (menos de 50 pessoas por setor censitário) se localizam na periferia              
da cidade. São eles: Industrial, Universitário, Coronel Brito (setor leste-norte), Santa           
Tecla (setor oeste), Canto Centro (setor oeste) e bairro Bela Vista. 

O mapa também apresenta a distribuição da população idosa por faixas           
etárias dentro de cada um dos setores censitários dos bairros de Venâncio Aires. Uma              
análise geral permite afirmar que os idosos residentes na área urbana do município             
possuem entre 60 e 69 anos (com base no Censo Demográfico de 2010). Dando ênfase               
ao bairro com maior concentração de idosos – Bairro Centro – observamos que dois              
setores possuem idosos com 100 anos ou mais (setor centro-sul e setor norte-leste).  

Alguns bairros que apresentaram baixo número de idosos residentes, quando          
analisados por faixas etárias, destacam que os idosos destes setores possuem idade            
acima de 70 anos, tais como Bairro Bela Vista (setor oeste), Bairro Industrial (setor              
leste-sul) e Bairro Coronel Brito (setor sul). Diante dos dados recentes que apontaram             
o elevado número de pessoas que contraíram a COVID-19, o bairro Coronel Brito             
merece atenção especial, tanto por apresentar o setor norte com 100 a 150 habitantes              
idosos, quanto pelos idosos do bairro já terem idade acima de 70 anos (setor sul). 
 

Observações: não existe uma correspondência exata entre a delimitação espacial dos bairros do             
município de Venâncio Aires e os limites dos setores censitários utilizados pelo IBGE, por isso, as                
informações precisam ser interpretadas como áreas no entorno ou próximas à determinados bairros. As              



 
 

desigualdades existentes entre setores censitários de um mesmo bairro também devem ser            
consideradas na análise dos dados. Os dados são referentes ao ano de 2010 e podem apresentar                
algumas defasagens em relação à situação presente.       
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