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 0 até os 19 anos – A natalidade é média, provavelmente por não 

ter tanto incentivo nas campanhas de uso de preservativo. A 

mortalidade infantil é baixa, provavelmente pelas campanhas de 

amamentação e vacinação infantil. E os jovens tem uma taxa de 

mortalidade baixa, que é a consequência de campanhas de 

conscientização contra as drogas e violência no trânsito. 

 Entre 20 e 65 – A mortalidade adulta é alta e tem aumento 

gradativo a partir de 30 a 34. A população economicamente ativa 

que é de 20 a 64 anos, tem taxa de dependência média.  

  

Análise da pirâmide do bairro 
Senador Camará 



A expectativa de vida é baixa, sendo maior entre as mulheres. 

Os fatores que poderiam aumentar a expectativa de vida seriam 

fazer campanha de vacinação para idosos e incentivar a 

implantação de lugares para exercícios físicos. Além de garantir 

a segurança pública, para que os jovens e adultos cheguem à 

terceira idade. 
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 Meu bairro tem média taxa de natalidade, já a região tem 

taxa baixa. Entre os jovens e os adultos há pequena taxa de 

mortalidade, vendo pela pirâmide de meu bairro, mas vendo 

pela pirâmide da região, esta mortalidade é um pouco maior. 

Há grande quantidade de mulheres em ambos, por que a 

maioria dos homens se envolvem com violência, bebidas e 

álcool, assim sendo necessário campanhas de 

conscientização e policiamento público para isso. 

Comparando as duas pirâmides 



 Dados da planilha disponível em: 
http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/2
974_pop%20residente%20por%20grupos%20de%20idad
e%20e%20sexo_ap_ra_bairro_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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