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ANÁLISE DA PIRÂMIDE ETÁRIA DE ALCOBAÇA/BA

Alcobaça-Bahia possui  uma população jovem, e  essa classe é  um pouco maior  que a  adulta  e 
diminuindo gradativamente para a idade mais madura. Pirâmides com base estreita e alargando-se 
um pouco para o centro e diminuindo de forma gradativa até o topo, como esta, mostra que a 3° 
idade têm baixa esperança de vida.  Possui também um atrativo para a permanecia de jovens e 
adultos na cidade (devido ser uma cidade litorânea). Na pirâmide os jovens superam os adultos e os 
idosos, consequência do alto crescimento vegetativo e da baixa expectativa de vida.
A população feminina está em maior quantidade na faixa etária de 10-14 anos, já os homens 15-19. 
Enquanto a quantidade de mulheres de idade 100 anos está  na faixa de 3 pessoas,  de homens 
possuem 2. 
As mulheres em geral tem maior expectativa de vida, pois se cuidam mais e têm uma preocupação 
maior com sua saúde, diferentemente dos homens que não dão muita importância para isso.
A população residente de alcobaça é de 21.271 pessoas e a média dos municípios do estado da 
Bahia é de 33.613,68.
O município está na segunda fase da transição demográfica, aonde é caracteriza-se pela diminuição 
das  taxas  de  fecundidade,  provocando  queda  da  taxa  de  natalidade mais  acentuada  que  a  de 
mortalidade e desacelerando o ritmo de crescimento da população. 
O Brasil possui uma pirâmide parecida com essa pois os índices de mortalidade e natalidade iniciam 
uma importante  descida motivada por  diferentes  razões:  a  melhoria  nas  condições  sanitárias,  a 
evolução da  medicina,  e  a  urbanização,  aumentando a  expectativa  de  vida.  Os  problemas  são: 
explosão  demográfica,  falta  mão  de  obra  e  super  população.  Hoje  em  dia,  muitos  países 
subdesenvolvidos vivem essa fase. 


