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Análise da pirâmide de Bangu 

A taxa de natalidade de Bangu é média, não nascem 
números absurdos de crianças, pois as campanhas de 
conscientização fizeram com que os jovens tivessem 
mais cuidado e utilizassem preservativos. A taxa de 
mortalidade infantil é baixa, pois existem campanhas 
de vacinação, que diminuem a mortalidade. 
A taxa de mortalidade do corpo, ou seja, a população 
economicamente ativa (PEA), é baixa até a faixa de 45 
aos 49 anos, a partir dessa faixa, há um aumento 
gradativo da taxa de mortalidade. A taxa de 
dependência é baixa, pois tem muitos adultos 
trabalhando para sustentar poucos idosos e jovens. 

 
 
 
 



A expectativa de vida é baixa, poucos idosos chegam na 
faixa dos 80 anos. A expectativa é mais alta para as 
mulheres. A expectativa aumentaria se o governo 
melhorasse nos quesitos: saúde e segurança, além de 
garantir que esses idosos, quando jovens, tomassem todas 
as vacinas. É preciso um melhor atendimento médico e 
distribuição de medicamentos. Aumentar o policiamento 
em regiões onde a violência é alta, para diminuir a 
mortalidade jovenil e fazer com que esses jovens cheguem 
na terceira idade.  



Comparando as duas pirâmides 

As pirâmides da RA XVII e de Bangu são muito parecidas, 
com taxa de natalidade média e mortalidade infantil baixa. 
O corpo das duas pirâmides tem taxa de mortalidade baixa 
até os 49 anos, depois disso as duas têm um aumento 
gradativo na mortalidade. A expectativa de vida também é 
parecida, com uma expectativa maior para as mulheres. 
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