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ANÁLISE DA PIRÂMIDE DO MEU BAIRRO 
   A taxa de natalidade da Praça Seca é média, ou seja, há uma quantidade considerável de 

crianças nascendo. A mortalidade infantil e juvenil é baixa, ou seja, não há muitas crianças e 

adolescentes de 0 a 19 anos morrendo. Para diminuir ainda mais a taxa de mortalidade 

infantil e juvenil, o governo poderia  investir  em campanhas de aleitamento materno, 

campanhas de vacinação, investimento na saúde e na educação.  

   A taxa de mortalidade adulta é média, dos 35 aos 39 anos é onde começa a morrer mais 

pessoas. O corpo da pirâmide representa a população economicamente ativa. A taxa de 

dependência é média, ou seja, a quantidade de pessoas trabalhando é praticamente a mesma 

que as de dependentes. Para reduzir ainda mais a taxa de mortalidade adulta o governo 

poderia aumentar o investimento na saúde, no saneamento básico e aumentar o policiamento 

nas ruas. 

   A expectativa de vida é baixa e quem tende a viver mais são as mulheres. Um dos principais 

fatores que poderiam ajudar a aumentar a expectativa de vida é o investimento na saúde, 

melhorando o atendimento em hospitais, comprando novos instrumentos, contratando mais 

médicos e etc.            



COMPARANDO AS DUAS PIRÂMIDES 

   As duas pirâmides se diferem principalmente na base e 

no topo, ou seja, na taxa de natalidade e na expectativa 

de vida. Enquanto a pirâmide do bairro tem a expectativa 

de vida e taxa de natalidade muito baixa, a pirâmide da 

região administrativa se mantém na média. Tirando isso, 

elas seguem o mesmo padrão. 
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