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   A taxa de natalidade no bairro da Taquara é média e a taxa de 
mortalidade na população até os 19 anos é baixa. Justificando a baixa 
taxa de mortalidade, ela se deve à diminuição da violência local, ao 
saneamento básico acessível para a maior parte da população, entre 
outros fatores. Justificando da taxa de natalidade, ela se deve às 
campanhas do governo de métodos contraceptivos.  

A taxa de mortalidade adulta um pouco, com um aumento gradativo 
a partir da faixa etária dos 55 anos de idade . O corpo da pirâmide 
representa a população economicamente ativa , com a taxa de 
dependência média. 

  No topo da pirâmide a expectativa de vida é baixa , e maior entre as 
mulheres. Se tivesse mais segurança, menos pobreza, mais 
saneamento básico, aumentaria expectativa de vida.   

Análise da pirâmide do meu 
bairro 



 A taxa de natalidade é maior na região administrativa , a taxa de 
mortalidade é maior na região administrativa , essas são as 
diferenças . Eles não seguem os mesmos padrões. 

Comparando as duas 
pirâmides 



 Dados da planilha disponível em: 
http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arqu
ivos/2974_pop%20residente%20por%20grupos
%20de%20idade%20e%20sexo_ap_ra_bairro_20
00_2010.XLS  

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

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