
Campinho 

Nicolas Mendes 

Turma: 706 

Professores: Simone e Larissa 



XV - Madureira 



         XV - Madureira 

46% 

54% 

Homens Mulheres



XV - Madureira 

20000 15000 10000 5000 0 5000 10000 15000 20000

0 a 4 anos

5 a 9 anos

10 a 14 anos

15 a 19 anos

20 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 34 anos

35 a 39 anos

40 a 44 anos

45 a 49 anos

50 a 54 anos

55 a 59 anos

60 a 64 anos

65 a 69 anos

70 a 74 anos

75 a 79 anos

80 anos anos ou mais

Mulheres

Homens



Campinho 



Campinho 

45% 

55% 

Homens Mulheres



Campinho 

500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600

0 a 4 anos

5 a 9 anos

10 a 14 anos

15 a 19 anos

20 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 34 anos

35 a 39 anos

40 a 44 anos

45 a 49 anos

50 a 54 anos

55 a 59 anos

60 a 64 anos

65 a 69 anos

70 a 74 anos

75 a 79 anos

80 anos anos ou mais

Mulheres

Homens



 No meu bairro percebe-se uma média taxa de natalidade, de 
mortalidade infantil e de mortalidade juvenil na base da 
pirâmide. Quantidade média de crianças nascendo, poucas 
morrendo e sobrevivem até a idade juvenil.  

 No corpo da pirâmide, a taxa de mortalidade entre adultos é 
baixa e morrem mais homens do que mulheres no meu 
bairro. A partir de 35 e 39 acontece uma um aumento 
gradativo de mortes. O corpo da pirâmide representa a 
população economicamente ativa e a taxa de dependência é 
baixa, pois tem gente para sustentar as crianças e os idosos. 

  A expectativa de vida é média e as mulheres vivem mais do 
que os homens. Melhorar a saúde e a qualidade de vida da 
população aumentaria a expectativa de vida. 
 

Análise da pirâmide do meu bairro 



As duas pirâmides têm os mesmos 
padrões  entre as duas. Uma diferença é 
que há mais mulheres e  homens na 
idade entre 30 e 34 no bairro. 

Comparando as duas pirâmides 



 Dados da planilha disponível em: 
http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/2
974_pop%20residente%20por%20grupos%20de%20idad
e%20e%20sexo_ap_ra_bairro_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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