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   A base da pirâmide de nosso bairro é mediana, 
que diz que a taxa de natalidade não é tão grande 
nem tão pequena. Alguns dos fatores que 
influenciaram nisso como o uso de métodos 
anticoncepcionais e a inserção das mulheres no 
mercado de trabalho. 

   Pode ser observado que ao decorrer do aumento 
da idade da população ocorre uma aumento na 
mortalidade e a taxa de dependência é alta. 

   A expectativa de vida é baixa, mas é maior entre 
as mulheres. O aumento da qualidade dos hospitais 
aumentaria a expectativa de vida. 

    



 Há um aumento na população da 
região administrativa  em relação ao 
bairro. 

  Elas seguem os mesmos padrões. 



 Dados da planilha disponível em: 
http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/ar
quivos/2974_pop%20residente%20por%20gru
pos%20de%20idade%20e%20sexo_ap_ra_bairr
o_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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