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A  base da pirâmide da taxa de natalidade diz que as 
pessoas estão tendo muitos filhos , e não estão 
utilizando preservativos. Os fatos que justificam as 
taxas de mortalidade é por causa do envolvimento 
com o tráfico (a maioria). 

A taxa de mortalidade de adultos é baixa , ela é alta só 
dos 40 há os 44 anos. As pessoas estão sobrevivendo 
bastante. 

A expectativa de vida dos idosos é baixa , pois morrem 
muitos idosos por falta de remédios e hospitais. Há 
mais mulheres idosas vivas na minha região. 



 As duas pirâmides são bastante parecidas , elas 
seguem os mesmos padrões, há apenas 
pequenas diferenças na fase adulta. 



 Dados da planilha disponível em: 
http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/ar
quivos/2974_pop%20residente%20por%20gru
pos%20de%20idade%20e%20sexo_ap_ra_bairr
o_2000_2010.XLS  

 Site Armazenzinho - 
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/
web/ 

 Verbete da Wikipédia - 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirâmide_etária 
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