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• Insira aqui o mapa de seu bairro 
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Análise da pirâmide do meu bairro 

     A taxa de natalidade em meu bairro é razoável, mas a 
taxa de mortalidade infantil é um pouco baixa, já a dos 
jovens é menor do que a infantil. 

 Os fatores que justificam são que poucas pessoas 
tem condições melhores e muitas pessoas estão em 
condições precárias e outras são que pessoas não sabem 
que o governo distribui preservativos. 

      A taxa de mortalidade tem um aumento gradativo dos 
30 aos 44 anos e depois novamente após os 55 anos. 

       A expectativa de vida é baixa, e é maior entre as 
mulheres. Alguns fatores  que poderiam aumentá-la são: 
diminuir o uso de drogas, cigarro e álcool e melhorar o 
atendimento médico. 

   



Comparando as duas pirâmides 

Nas pirâmides analizadas,a taxa de expectativa de vida é 

igual, e ambas tem a expectativa maior entre as mulheres. 

No  Bairro de Realengo,a população econômicamente 

ativa é maior do que a da Região Administrativa. 
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