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Análise da pirâmide do meu 

bairro 

    A pirâmide do meu bairro tem uma taxa de 

natalidade e mortalidade infantil baixa. E tem 

muitos postos de saúde 

    A taxa de mortalidade adulta é média. A 

partir da faixa de 25 a 29 anos há um aumento 

gradativo da taxa de mortalidade. O corpo da 

pirâmide representa a PEA( População 

Economicamente Ativa) e a taxa de 

dependência é média. 

 



Análise da pirâmide do meu 

bairro 

    O topo da pirâmide representa uma 

expectativa de vida menor pros homens. 

Mesmo assim, a expectativa de vida é 

muito baixa. 

Campanhas mostrando a importância de 

frutas e legumes para podermos ter uma 

longa vida e maior investimento na saúde 

da população poderiam aumentar a 

expectativa de vida. 

 



Comparando as duas 

pirâmides 

     As duas pirâmides tem os mesmos 

padrões de vida: aumento gradativo da 

taxa de mortalidade tanto pros homens 

quanto para as mulheres, expectativa de 

vida baixa e pouca taxa de natalidade. 
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