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Análise da pirâmide do meu  bairro. 

     Analisando a base da pirâmide do meu bairro 

(até os 19 anos), observamos que a taxa de 

natalidade é baixa. A taxa de mortalidade entre 

crianças e jovens também é baixa. As causas desses 
fatores ( da taxa de mortalidade) são: falta de 

hospitais, falta de medicamentos, falta de alimentos. 

As pessoas começaram a pensar mais nos gastos, e 

começaram a usar preservativos com mais 

frequência, isso explica a queda da taxa de 
natalidade.                                            

 



Análise da pirâmide do meu  

bairro. 

 O corpo da minha pirâmide indica que a 

taxa de mortalidade aumenta 

gradativamente a partir dos 50 anos.  



Análise da pirâmide do meu  

bairro. 

  A expectativa de vida do meu bairro é 

muito baixa pois as pessoas idosas não 

tem grande acesso a hospitais, 

medicamentos, etc. Com  isso acabam 

morrendo, com as grandes doenças. 

 



Comparando as duas 

pirâmides 

 Percebi que na comparação entre as 

duas pirâmides, a expectativa de vida da 

região administrativa é parecida com do 

bairro. E as duas tem taxa de natalidade 

e taxa de mortalidade parecidas.  
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