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Análise da pirâmide do 

meu bairro 
 A taxa de natalidade diminuiu provavelmente por conta das 

campanhas de controle da natalidade. Isso é bom, pois significa 

que por parte dos elementos responsáveis pela média de vida 

entre os jovens é bom. 

 A dependência é baixa. Isso é bom pois as pessoas que ocupam 

o corpo da pirâmide são economicamente ativas e sustentam os 

jovens que ainda não trabalham e os idosos já aposentados. 

 A expectativa de vida é extremamente baixa entre ambos sexos, 

mas é possível ver uma diferença significativa em relação aos 

homens. Isso acontece porque os homens costumam se envolver 

mais com crimes, drogas, entre outro fatores responsáveis pelas 

mortes desses indivíduos. 

  



Comparando as duas pirâmides 
Há uma diferença nos padrões. Isso acontece porque 
levando em consideração uma ideia de proporção, os 
gráficos ficam visivelmente diferentes. 
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