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RESUMO 

Esta dissertação empreendeu um estudo demográfico do comportamento da mortalidade 
no Rio Grande do Norte no século XIX, mais precisamente, entre 1801 e 1870. Ela contribui 
para um conjunto ainda escasso de trabalhos no Brasil que se dedicam ao estudo 
demográfico do período de pré-transição, ou seja, uma fase anterior ao início do declínio 
dos níveis de mortalidade e de natalidade. Ademais, esse trabalho representou um desafio 
ao propor uma análise quantitativa e de emprego de técnicas demográficas utilizando 
dados que não foram delineados propriamente para esses fins. Contextualmente, o século 
XIX foi marcado pela ocorrência de doenças epidêmicas devido, principalmente, às 
péssimas condições sanitárias e de assistência médica, e que desempenharam papel 
importante na estrutura de causas de óbito do período. No caso do Rio Grande do Norte 
são elencadas pela literatura a atuação importante de doenças como varíola, cólera e febre 
amarela.  Tendo em vista as limitações inerentes aos dados históricos sobre população e 
contagem de óbitos, esse estudo aplicou técnicas demográficas específicas para correção 
e estimação dos indicadores de mortalidade. Devido à disponibilidade de informações de 
população e óbitos totais e por grupo etário, foram conduzidas análises para cinco pontos 
no tempo (1801, 1805, 1839, 1846 e 1870). Análises preliminares indicaram que o melhor 
método para a correção do sub-registro da mortalidade adulta foi o Método de Growth 
Balance de Brass (1975). Para estimar a mortalidade infanto-juvenil, optou-se por utilizar 
uma função de mortalidade já existente, utilizando-se como critério de escolha aquela que 
mais se aproximou da função de mortalidade estimada para mortalidade adulta. Após a 
análise de diversos níveis das tabelas de vida de Coale e Demeny (1996) do modelo oeste 
(nível 6) e leste (nível 18), e de 19 funções de mortalidade de diferentes países disponíveis 
no site The Human Mortality Database, a função mais aproximada foi a da Islândia em 
1850. Assim, aplicou-se o método de padronização indireta para ajustar o nível da 
mortalidade e obteve-se uma nova função de mortalidade para o estado do Rio Grande do 
Norte. Entre os principais resultados verificou-se que a taxa específica da mortalidade do 
Rio Grande do Norte apresentou altos níveis de mortalidade na infância entre crianças de 
zero a quatro anos, e na população adulta observou-se uma alta mortalidade nas idades 
acima de 50 anos. A expectativa de vida ao nascer foi de 32,3 anos, uma estimativa 
semelhante ao que Mortara (1941) encontrou para o Brasil em 1870 (esperança de vida de 
32,7 anos) e 1890 (esperança de vida de 30,6 anos). De um modo geral, os resultados 
encontrados indicam congruência entre o padrão etário estimado para a mortalidade com 
crianças e idosos sendo mais afetados, e o padrão etário de mortalidade típico de regiões 
afetadas por epidemias como as registradas para o Rio Grande do Norte ao longo do século 
XIX. Sugere-se que trabalhos futuros seja aprofundado o estudo da mortalidade no Rio 
Grande do Norte, com a produção de novas estimativas com base em outras fontes 
documentais e censitárias que busquem especificar ainda mais o caso da mortalidade da 
região em estudo no mesmo período pré-transição demográfica.  

Palavras-chave: demografia histórica; pré-transição demográfica; transição da 
mortalidade; doenças infecciosas; Método de Growth Balance de Brass (1975). 
 
 



 

 

ABSTRACT 

This dissertation undertook a demographic study of mortality in Rio Grande do Norte 
during the nineteenth century, more precisely, between 1801 and 1870. It 
contributes to a still scarce set of studies in Brazil that are dedicated to the pre-
demographic transition. Moreover, this work represented a challenge to propose a 
quantitative and employment demographic analysis techniques using data that were 
not designed specifically for these purposes. Contextually, the nineteenth century 
was marked by the occurrence of epidemic diseases, mainly due to poor sanitary 
conditions and medical care, and that played an important role in the causes of 
death structure of the period. In the case of Rio Grande do Norte the literature points 
to infeccious diseases such as smallpox, cholera and yellow fever playing a import 
role along the nineteenth century. Given the inherent limitations of historical data on 
population and deaths count, this study applied specific demographic techniques for 
correction and estimation of mortality indicators. Due to the availability of population 
information and total deaths and age group, analyzes were conducted to six points 
in time (1801, 1805, 1839, 1846 and 1870). Preliminary analysis indicated that the 
best method for correcting the underreporting of adult mortality was the Growth 
Balance Brass Method (1975). To estimate child mortality, was chosen an existing 
mortality function, using as criteria the one closest to adult mortality function. After 
analyzing various levels of life tables of Coale and Demeny (1996) western model 
(level 6) and east (level 18), and 19 mortality functions of different countries 
available on the site The Human Mortality Database, the function chosen was the 
Iceland in 1850. So we applied the indirect standardization method to adjust the 
level of mortality and obtained a new mortality to the Rio Grande do Norte. It was 
found that the specific rate of mortality of Rio Grande do Norte showed high levels 
of infant mortality among children aged zero to four years and in adults there was a 
high mortality at ages above 50 years. Life expectancy at birth was 32.3 years, a 
similar estimate to what Mortara (1941) found for Brazil in 1870 (life expectancy of 
32.7 years) and 1890 (life expectancy of 30.6 years). In general, the results indicate 
congruence between the mortality age pattern estimated (children and the elderly 
as the most affected) and the mortality age pattern typical of areas affected by 
epidemics such as registered to Rio Grande do Norte over XIX century. It is 
suggested that future work be deepened the study of mortality in Rio Grande do 
Norte, with the production of new estimates based on other documentary and 
census sources that seek to further specify the case of mortality of the study area in 
the same period pre-demographic transition. 

 

Keywords: historical demography; demographic pre-transition; transition mortality; 
infectious diseases; Growth Balance de Brass Method (1975). 
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INTRODUÇÃO 

O processo de transição demográfica divide-se em três momentos e em 

quatro fases fundamentais. O primeiro momento caracteriza-se pela passagem de 

altas taxas brutas de natalidade1 e de mortalidade (crescimento vegetativo baixo), 

para uma segunda fase de início do declínio da taxa de mortalidade e alta taxa de 

natalidade (rápido crescimento populacional). No segundo momento, a taxa de 

natalidade inicia ritmo de declínio dando início à terceira fase da transição que, em 

sua fase mais aguda, apresenta incrementos populacionais a ritmos decrescentes. 

Por fim, no terceiro momento, a natalidade e a mortalidade se encontram a baixos 

níveis, e o crescimento populacional torna-se lento, nulo ou até negativo 

(NOTESTEIN, 1945).  

Nesse sentido, essa dissertação visa identificar e analisar os padrões e os 

níveis da mortalidade no Rio Grande do Norte, entre 1801 e 1872 (os últimos 17 

anos da Colônia e quase todo o Império), e que se situa no período de pré-transição 

demográfica. Nessa fase, a dinâmica demográfica brasileira caracterizava-se por 

altas taxas de mortalidade e de natalidade, e esse equilíbrio somente se romperia 

na década de 1940 com início do declínio das taxas de mortalidade 

(VASCONCELOS e GOMES, 2012; ALVES, 2014).  

A teoria da transição epidemiológica caracteriza-se pela passagem de um 

perfil de alta mortalidade por doenças infecciosas para um outro perfil de 

predominância de óbitos por doenças cardiovasculares, neoplasias, causas 

externas e outras doenças crônico-degenerativas (OMRAN, 1971).O período de 

pré-transição demográfica caracteriza-se por um perfil de alta mortalidade por 

doenças infecciosas, sendo as doenças que mais se destacavam no período em 

                                            

1 A natalidade corresponde a relação entre o total de nascidos vivos e a população total de 
determinada região em estudo. Enquanto a fecundidade refere-se a capacidade reprodutiva da 
mulher. Ou seja, é a relação entre nascidos vivos e mulheres em idade reprodutiva (CARVALHO, 
SAWYER e RODRIGUES, 1998).  
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análise dessa dissertação a varíola, a febre amarela e a cólera (OMRAN, 1971; 

DINIZ, 1997; BENCHIMOL, 2001; MARTINS, 2012; ARAUJO, 2015). Apesar de não 

terem sido as únicas causas de mortes, é provável que os níveis e padrões de 

mortalidade no Rio Grande do Norte nesse período fossem fortemente 

influenciados pela eclosão dessas doenças.  

Uma epidemia é definida a partir da ocorrência, em uma região ou 

comunidade, de um número de casos em excesso. Em relação ao que normalmente 

seria esperado, ela se caracteriza pela elevação inesperada da incidência de 

determinada doença. O número de casos necessários para definir uma epidemia 

varia de acordo com o agente, o tamanho, tipo e suscetibilidade da população 

exposta e o momento e local de ocorrência da doença (BONITA, BEAGLEHOLE e 

KJELLSTRÖM, 2010). Epidemia é diferente de surto, endemia e pandemia. Surto 

é a ocorrência de dois ou mais casos em um espaço extremamente delimitado; 

endemia não está diretamente relacionada à questão quantitativa, ela é classificada 

como endêmica (típica) de uma região quando ocorre com muita frequência no 

local; já a pandemia ocorre quando a doença se espalha por diversas regiões do 

planeta. Por isso, as doenças infecciosas apontadas nesta dissertação serão 

denominadas como epidêmicas. Especialmente na segunda metade dos 

oitocentos, várias províncias do Norte experimentaram episódios de epidemias pela 

disseminação de doenças infecciosas. Na província de Pernambuco, tem-se 

informações de que a cidade de Recife em 1856, foi atingida por uma devastadora 

epidemia de cólera que provocou mais de 100 mortes diárias em uma população 

de cerca de 70.000 habitantes (FARIAS, 2011). No caso da província do Ceará, a 

capital Fortaleza foi atingida por epidemias de febre amarela em 1851, de cólera 

em 1862, e de varíola em 1878, sendo essa última a mais devastadora (BARBOSA, 

2009). Já na província do Rio Grande do Norte, apesar de não haver registros de 

atuação devastadora de alguma doença específica ao longo do século XIX, é 

encontrada na literatura a ocorrência de epidemias, como cólera, varíola e febre 

amarela, e principalmente, na região do Seridó (ARAÚJO e MACEDO, 2011; 

SANTOS, 2013) e em Natal (DANTAS, 2003, ARAÚJO, 2015).  
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Conforme anteriormente mencionado, doenças infecciosas eram as 

principais causas de morte durante o período de pré-transição demográfica. As 

transmissões de doenças desse tipo ocorrem por meio de um agente patogênico 

específico para um hospedeiro suscetível. Agentes infeciosos podem ser 

transmitidos para humanos de duas formas: de maneira direta, por meio de outros 

humanos ou animais infectados (doenças contagiosas); ou de forma indireta, por 

meio de vetores, partículas aéreas ou outros veículos (roupas, talheres, 

instrumentos cirúrgicos etc.) (BONITA, BEAGLEHOLE e KJELLSTRÖM, 2010). A 

febre amarela é um exemplo de uma doença infecciosa causada pelo vetor 

(mosquito) e não contagiosa. Por sua vez, a varíola é uma doença infecciosa e 

contagiosa (ou infectocontagiosa), porque é causada pelo vírus 

Orthopoxvírusvariolae (agente infeccioso), além de ser transmitida de pessoa para 

pessoa. A cólera também é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria 

Vibrio cholearea, transmitida, principalmente, pela ingestão de água e alimentos 

contaminados, mas também pode ser transmitida pelo contato com pessoas 

infectadas (DINIZ, 1997; VASCONCELOS, 2003; MARTINS, 2012).  

 

A condição do ambiente desempenha papel fundamental na disseminação 

de doenças infectocontagiosas. Condições sanitárias, temperatura do ambiente, 

poluição do clima e qualidade da água estão entre os fatores que possibilitam o 

desenvolvimento das doenças infecciosas. Além disso, fatores socioeconômicos, 

como condições insalubres de moradia, são de grande influência (BONITA, 

BEAGLEHOLE e KJELLSTRÖM, 2010). 

Os estudos de análise demográfica para o período em foco dessa 

dissertação são escassos (BACELLAR, SCOTT e BASSANEZI, 2005), 

principalmente para a Capitania do Rio Grande e depois Província do Rio Grande 

do Norte. Durante esse período pré-estatístico, a maioria dos estudos de análises 

demográficas existentes centraram-se em áreas geográficas específicas (por 

exemplo, as capitanias/províncias de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Rio 

de Janeiro, Piauí, Sergipe e Bahia) (MOTTA e COSTA, 1997). Mas a ausência de 

estudos de um determinado tema em um certo período não é (nem pode ser) 

justificativa para a escrita de uma dissertação. Mais do que isso, essa pesquisa 
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justifica-se pela necessidade de analisar quantitativamente aspectos da 

mortalidade para o Rio Grande do Norte no século XIX. Dessa forma, esse estudo 

apresenta-se de forma inovadora face ao que se tem produzido sobre análise 

demográfica, partindo da perspectiva da demografia histórica. 

As fontes de dados utilizadas nesse trabalho são os mapas estatísticos de 

população (dados de população e óbito) e o Censo Imperial de 1872 (dados de 

população). Os mapas estatísticos de população para 1801 e 1805 foram 

disponibilizados pelo projeto Counting Colonial Populations: Demography and the 

use of statistics in the Portuguese Empire, 1776-1890 da Universidade Nova de 

Lisboa. Para os anos 1839, 1846 e 1870 as informações são provenientes dos 

relatórios de presidentes de província, disponíveis na internet pelo Center for 

Research Libraries2. 

Para o alcance do objetivo proposto por essa dissertação, foram produzidas 

estimativas para a análise de padrões e níveis de mortalidade em cinco pontos do 

tempo: 1801, 1805, 1839, 1846 e 1870. A seleção desses anos ocorreu em função 

da disponibilidade de informações de óbitos e de população ao longo do século 

XIX. As análises demonstraram que o melhor método para a correção do sub-

registro da mortalidade adulta foi Growth Balance de Brass (1975). Já para estimar 

a mortalidade infanto-juvenil, optou-se por utilizar uma função de mortalidade já 

existente de acordo com o critério de proximidade com a função estimada para a 

mortalidade adulta.  

Nesse sentido, realizada a análise de diversos níveis das tabelas de vida de 

Coale e Demeny (1996) do modelo oeste (6) e leste (18), e de 19 funções de 

mortalidade de diferentes países disponíveis no site The Human Mortality Database 

por meio da aplicação do método da Soma dos Erros Quadráticos, a função mais 

aproximada da estimada para o Rio Grande do Norte por Growth Balance de Brass 

(1975) foi a da Islândia em 1850. 

                                            

2 Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte 
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Dessa forma, com a função escolhida, aplicou-se o método de padronização 

indireta para ajustar o nível da mortalidade e obteve-se uma nova função de 

mortalidade para o estado do Rio Grande do Norte, que foi utilizada como 

parâmetro para estimar os óbitos totais para os demais anos em estudo (sob o 

pressuposto de estabilidade dos níveis de mortalidade do período pré-transição). É 

importante ressaltar que as estatísticas utilizadas nesse trabalho sobre população 

e óbitos estão sujeitas a incorreções, tendo em vista que boa parte das fontes 

utilizadas não foram delineadas para fins de análise demográfica propriamente dita.  

A dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos. O Capítulo 1 pautou-

se na discussão da abordagem clássica do modelo de transição da mortalidade na 

Europa pré-industrial e dos fatores elencados pela literatura como forças motrizes 

do início dessa transição. O Capítulo 2 apresenta uma breve discussão do contexto 

histórico do período da pré-transição e transição demográfica no Brasil, e discute a 

literatura sobre as doenças epidêmicas (febre amarela, varíola e cólera) ocorridas 

no território brasileiro durante o século XIX. O Capítulo 3 apresenta os aspectos 

socioeconômicos e sanitários da capitania/província do Rio Grande do Norte no 

século XIX, bem como os surtos epidêmicos registrados no período considerado. 

No Capítulo 4, os dados e métodos utilizados são apresentados; o Capítulo 5 inclui 

resultados e discussões; e por fim as principais conclusões desse estudo. 
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1 ABORDAGEM CLÁSSICA DA TRANSIÇÃO DA 
MORTALIDADE 

Neste capítulo será analisada a transição da mortalidade na Europa pré-

industrial, que, segundo duas correntes da literatura clássica, iniciou-se em função 

ou das melhorias das condições do ambiente, em termos das condições 

socioeconômicas da população e desenvolvimento econômico, ou em decorrência 

das inovações no campo médico-sanitário. Vale salientar que os padrões para a 

transição demográfica e de mortalidade são semelhantes ou os mesmos para todos 

os lugares, mas as explicações podem ser diferentes. Por isso, esse capítulo é 

importante para discutir o referencial teórico que sustenta a teoria da transição 

demográfica e de mortalidade nos países que iniciaram esse processo. Porém, 

antes de detalhar melhor esse tema, faz-se necessário uma breve nota sobre 

conceitos de demografia, demografia histórica e história da população, com o intuito 

de orientar o leitor sobre o recorte teórico utilizado nessa dissertação. 

1.1 Demografia, demografia histórica e história das populações: uma 
breve discussão 

Esse capítulo propõe-se à discussão do campo teórico da demografia e da 

demografia histórica. O conceito básico conhecido da demografia destina-se ao 

estudo do tamanho, da distribuição territorial e da composição da população. Os 

componentes da dinâmica demográfica são a natalidade, a mortalidade e a 

migração. 

Preston et al (2001) definem a demografia como uma área do conhecimento 

adaptável às demandas de épocas que, apesar de utilizar-se das técnicas e dos 

modelos matemáticos, também pode ser considerada uma ciência social (PINTO, 

1973; PRESTON ET AL, 2001). Isso supõe que o trabalho do demógrafo não deve 

prescindir de uma análise consistente dos fenômenos populacionais, ou seja, teoria 

e método devem caminhar juntos (HAUSER e DUCAN, 1959; PRESTON, 1993). 
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A demografia é um campo de estudo interdisciplinar, sendo importante o 

domínio de paradigmas e abordagens teóricas de outras áreas do conhecimento 

(OJIMA, 2015). Com base nessa perspectiva, essa dissertação combina elementos 

analíticos do campo da história e metodológicos da demografia, ou seja, representa 

um trabalho do campo da demografia histórica. Segundo Marcílio (1977), toda 

história que não recorre à demografia priva-se do melhor instrumento de análise.  

Além disso, a demografia histórica é parte integrante da demografia e uma das 

dimensões da história (REINHARD, 1950 apud COSTA, 2011).  

A questão da definição do campo e conceito da demografia histórica é um 

debate em constante construção. A demografia histórica tem como objeto de estudo 

as populações humanas do período pré-censitário (pré-estatístico e proto-

estatístico) e representa o campo da ciência social que procura identificar as causas 

e consequências dos fenômenos, bem como explicitar as inter-relações com outros 

elementos da vida em sociedade. Para isso, utiliza-se de técnicas e conhecimentos 

das demais ciências e desenvolve técnicas e modelos próprios. Além de utilizar 

dados tradicionalmente considerados pela demografia, considera todo tipo de fonte 

que possibilite ser instrumento de análise (MOTTA e COSTA, 1997; COSTA, 2011). 

A demografia histórica integra-se à demografia, pois representa um enriquecimento 

do ponto de vista quantitativo, estende o campo demográfico para os períodos pré 

e proto-estatísticos e, do ponto de vista qualitativo, oferece subsídios para o 

entendimento de processos vivenciados pelas populações mais recentes com base 

nas análises das populações pretéritas (COSTA, 2011).  

Alguns autores acreditam que a demografia histórica e a história da 

população são campos diferentes, enquanto outros defendem que um campo não 

exclui o outro (BACELLAR, SCOTT e BASSANEZI, 2005). Reher (2000 apud 

BACELLAR, SCOTT e BASSANEZI, 2005) defende que é falsa a distinção entre 

demografia histórica e história da população, ao passo que o indivíduo que 

pesquisa e escreve sobre a história da peste negra, por exemplo, está fazendo 

tanto demografia histórica como história da população.  
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Por outro lado, Nazareth (2004 apud BACELLAR, SCOTT e BASSANEZI, 

2005) acredita que há distinção entre os dois campos. Para o autor, a história da 

população é um ramo da história e não da demografia. A história da população 

estuda o estado e os fluxos das populações do passado, enquanto a demografia 

histórica define-se, sobretudo, a partir das fontes que utiliza e da metodologia 

utilizada para investigar o passado.  

Com o desenvolvimento da demografia histórica, a história da população 

passou a utilizar indicadores mais sofisticados. Nesse sentido, a originalidade da 

demografia histórica reside em empreender análises demográficas com base em 

fontes que não foram produzidas para atender a objetivos demográficos 

propriamente ditos, o que requer o desenvolvimento de técnicas para lidar com 

informações dessa natureza (BACELLAR, SCOTT e BASSANEZI, 2005). O método 

de reconstituição de famílias é um exemplo de uma técnica elaborada 

exclusivamente para o tratamento de fontes limitadas.   

A distinção de estudos demográficos de estudos populacionais ocorre em 

função da linha tênue que circunda o campo da demografia. Mesmo com a 

essencialidade da interdisciplinaridade, ainda não sabemos até onde se pode ir. 

Por isso, a necessidade do auto-reconhecimento da área quando é necessário 

cruzar as fronteiras da disciplina para entender um processo ou fenômeno social 

(OJIMA, 2015).  

Costa (1994 apud BACELLAR, SCOTT e BASSANEZI, 2005) acredita que 

no Brasil tem-se muito de história e pouco de demografia, mas Bacellar, Scott e 

Bassanezi (2005) defendem que não se trata dessa questão, e sim da existência 

de muitos estudos de população e pouco trabalhos de análise demográfica 

propriamente dita. A produção brasileira reside na carência de estudos que 

enfoquem na análise demográfica do passado. Segundo Motta e Costa (2011), a 

proliferação de estudos voltados para o tema de história da família, da criança e da 

mulher, as análises das estruturas de parentescos, da sociabilidade, do patrimônio 

familiar, da composição da força de trabalho com ênfase na mão-de-obra escrava 

e da migração levou a um processo de transbordamento da demografia histórica 
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em relação aos limites tradicionais da disciplina. Dessa forma, grande parte dos 

trabalhos enfatizaram a aplicação de métodos estatísticos básicos aos dados 

brutos, muitas vezes sem recorrer aos testes que permitem avaliar a confiabilidade 

e a consistência das fontes (BACELLAR, SCOTT e BASSANEZI, 2005).  

Dessa maneira, esse capítulo propôs-se a discutir o campo da demografia, da 

demografia histórica e história da população. Entende-se que os limites estão 

poucos claros, mas é possível utilizar-se do olhar demográfico para captar a 

essencialidade de um trabalho de demografia histórica. O próximo item discute a 

abordagem clássica do modelo de transição demográfica e da transição da 

mortalidade, em que será discutido os condicionantes do lento crescimento 

populacional da Europa pré-industrial e os fatores que contribuíram para a transição 

da mortalidade. 

 

1.2 O lento crescimento populacional na Europa pré-industrial 

A transição demográfica acontece uma vez em cada país e ocorre de 

maneira sincrônica com o processo de desenvolvimento urbano-industrial. De 

modo geral, inicia-se com a queda das taxas de mortalidade e prossegue com a 

queda das taxas de natalidade, o que provoca mudança na estrutura etária 

populacional (ALVES, 2008; ALVES, 2014). A Figura 1 apresenta o modelo de 

esquema da transição demográfica:  iniciando-se com o período pré-transição, com 

altas taxas de mortalidade e natalidade; a primeira fase, quando ocorre com o início 

do declínio da mortalidade mas com a natalidade ainda alta, o que acarreta o 

grande crescimento vegetativo da população; a segunda fase, na qual, além da 

queda da mortalidade também ocorre a queda da natalidade, consequentemente 

há baixo crescimento populacional; e a terceira fase é aquela em que os níveis de 

natalidade e de mortalidade tendem a ser estabilizar e o crescimento populacional 

apresenta-se lento, nulo ou até negativo, a depender do ritmo da transição 

(NOTESTEIN, 1945; BRITO et al, 2007).  
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Figura 1 – Esquema clássico da Transição Demográfica: fases fundamentais 

Fonte: disponível em: http://geografalando.blogspot.com.br/2013/02/2-serie-em-1-bismestre.html. Acesso 
em: 13/02/2016 

Conforme observado, o período pré-transição demográfica, caracterizado pelas 

altas taxas de mortalidade e de natalidade, ocasiona um baixo crescimento 

vegetativo na população (FIG. 1). Alguns autores discutem os fatores que teriam 

influenciado essas altas taxas e o consequente baixo crescimento. Esses fatores 

são abordados por diferentes autores para a explicação desse lento crescimento 

para os países europeus no Antigo Regime, a exemplo da propagação de doenças 

infecciosas, guerras, má alimentação, péssimas condições de vidas, falta de 

saneamento básico, entre outros.  

Na Europa, o período de pré-transição demográfica compreende o período 

do Antigo Regime. Essa era uma época de vida precária e sobrevivência incerta. A 

duração da vida estava fortemente condicionada e limitada pelas condições de 

sobrevivência das populações, sendo a fome um dos principais obstáculos 

enfrentados pela população europeia no Antigo Regime (LIVI-BACCI, 1997). E a 

subnutrição resultava em uma maior exposição às enfermidades. As grandes crises 

de mortalidade estavam relacionadas mais diretamente aos grandes ciclos 

http://geografalando.blogspot.com.br/2013/02/2-serie-em-1-bismestre.html
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epidêmicos (LIVI-BACCI, 1999). A alta mortalidade afetou a estrutura etária da 

população, desorganizando a produção e o consumo, gerando alta nos preços e 

salários instáveis (LE GOFF e TRUONG, 2006). 

Nessa perspectiva, as sociedades pré-industriais do Antigo Regime 

vivenciaram um período de vulnerabilidade às calamidades, caracterizado pela alta 

mortalidade e o consequente baixo crescimento demográfico. Devido à alta 

mortalidade e natalidade, a população da Europa pré-industrial era jovem e 

mantinha-se relativamente pequena (CIPOLLA, 1976). 

Cipolla (1976) apresenta uma distinção entre mortalidade típica e 

catastrófica. Segundo o autor, como mortalidade típica são definidos os óbitos 

ocorridos em anos livres de calamidades como guerras, fomes e epidemias. A alta 

mortalidade era resultante do alto índice de pobreza de uma população, das 

condições de vida e da ineficácia da assistência médica. Em períodos de 

mortalidade catastrófica, os adultos ficavam tão vulneráveis quanto os jovens. As 

epidemias foram as calamidades que mais contribuíram para a frequência e a 

intensidade da mortalidade catastrófica.  

De acordo com Del Panta e Livi-Bacci (1980), em seus estudos sobre 

cronologia e difusão da mortalidade na Itália, a primeira metade do século XVII foi 

marcada pelos últimos surtos epidêmicos da peste e pela proliferação de tifo. Esse 

último causou grande impacto e seus efeitos totais foram talvez mais importantes 

do que os da peste, ambos sucedidos por períodos de fome e pobreza. A varíola 

também surgiu nesse período, mas sem causar grande impacto.  

No século XVIII, a peste desapareceu da Itália, os surtos de tifo apareceram 

com menos frequência, porém, segundo historiadores e cronistas locais, as 

epidemias de varíola passaram a surgir com maior frequência do que no século 

anterior. Del Panta e Livi-Bacci (1980) também identificam o aumento do número 

de mortes nos mesmos anos que se seguiram às más colheitas, indicando uma 

relação entre alimentação e mortalidade. As epidemias de gripes durante todo o 

século XVIII também produziram um aumento geral no número de mortes, embora 

em pequenas proporções (DEL PANTA e LIVI-BACCI, 1980).  
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Nas primeiras duas ou três décadas do século XIX a vacinação contra a 

varíola foi difundida, o que retirou essa doença do posto de uma das mais letais 

entre as doenças infecciosas. No entanto, a Itália, na primeira metade do século 

XIX, foi marcada por vários surtos de varíola, tifo e outras doenças, agravadas pela 

situação de instabilidade ocasionada pelas guerras napoleônicas. Além disso, a 

epidemia causada pela cólera também surgiu nesse século com ampla difusão e 

alta mortalidade na Itália (DEL PANTA e LIVI-BACCI, 1980).  

Esse item discutiu brevemente a existência de uma sinergia entre surtos 

epidêmicos, guerras, fomes e a má alimentação que possivelmente contribuiu para 

o baixo crescimento da população na Europa pré-industrial. Após esse período de 

lento crescimento, a população voltou a crescer em consequência da diminuição 

da mortalidade e da manutenção da natalidade em patamares elevados. Alguns 

autores apresentam diferentes visões dos fatores responsáveis pelo início da 

transição da mortalidade, e esse tema será discutido no próximo item.  

1.2 A transição da mortalidade: inovações médicas ou desenvolvimento 
socioeconômico? 

A partir do século XVIII, os níveis de mortalidade começaram a cair 

gradativamente na Europa pré-industrial: era o início da transição da mortalidade. 

Há distintas visões para as causas do início do declínio da mortalidade: uma delas 

ressalta os avanços nas condições gerais do ambiente e o desenvolvimento 

econômico, e a outra enfatiza as inovações no campo médico-sanitarista como os 

aspectos principais do início do declínio da mortalidade. Segundo Mackeown e 

Brown (1956), a transição demográfica iniciou-se graças às melhorias nas 

condições ambientais. As inovações médicas disponíveis a partir do século XVIII 

não teriam contribuído substancialmente para a redução da taxa de mortalidade, 

pois, do ponto de vista científico, o aumento do conhecimento de anatomia, 

fisiologia e anatomia patológica não seria capaz de afetar a mortalidade em um 

curto espaço de tempo como supõem as teorias que consideram esses fatores 

importantes (MACKEOWN e BROWN, 1956).  
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Conforme McKeown, Record e Turner (1975) e seus estudos sobre a 

avaliação das razões do declínio da mortalidade na Inglaterra e País de Gales 

durante o século XIX, o declínio da mortalidade na segunda metade do século XIX 

deveu-se inteiramente a uma redução das mortes por doenças infecciosas. As 

razões encontradas por esses autores foram: a melhoria dos padrões de vida, dos 

quais o mais significativo foi a melhoria da alimentação; a melhoria nas condições 

de higiene; e uma tendência favorável na relação entre microrganismos e o 

hospedeiro humano. Soma-se a isso a maior produção de bens de consumo com 

o advento da Revolução Industrial e o maior acesso da população aos alimentos. 

McKeown, Record e Turner (1975) também realizaram um estudo similar 

para o século XX e chegaram à conclusão de que as inovações médicas, de certa 

forma, contribuíram para o declínio da mortalidade, porém o que mais contribuiu foi 

a melhoria geral no padrão de vida, na abordagem desses autores. As medidas de 

higiene introduzidas no final do século XIX e prolongadas durante o século XX 

reduziram a exposição ao risco de morte por doenças infecciosas. Medidas como 

purificação da água, eliminação de esgotos, coleta de lixo, esterilização e 

pasteurização de leite, supervisão de manipulação de alimentos, assim como a 

melhoria da nutrição, teriam sido as grandes responsáveis pelas melhoras na 

condição de vida e a consequente redução da taxa de mortalidade.  

Os defensores do campo médico-sanitarista argumentam que a redução da 

mortalidade ocorreu devido ao desenvolvimento de inovações médicas, tais como 

a noção de assepsia, os anestésicos difundidos no século XIX, os bactericidas e a 

imunologia introduzidos no final do século XIX e os avanços da quimioterapia 

iniciados por volta de 1930 (ALVES, 2002). As novas tecnologias médicas e de 

saúde pública revolucionaram os tratamentos e reduziram as doenças infecciosas 

(PRESTON e NELSON, 1974). 

Ainda segundo Preston e Nelson (1974), o desenvolvimento do campo 

médico-sanitarista é o fator mais importante para explicar a redução da mortalidade 

no século XX, tendo em vista o progresso tecnológico no campo da medicina que 

propiciou o combate a importantes doenças infecciosas. A evolução de vacinas, 
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antibióticos e quimioterapia, assim como medidas de purificação de água, vigilância 

de doenças e controle de insetos teriam efeito direto sobre as mudanças das 

causas de óbito. 

Importante ressaltar que não há uma única visão a ser considerada para 

explicar o início do declínio da mortalidade antes do século XX. Segundo 

Johansson e Mosk (1987), os que defendem as melhorias nas condições 

ambientais e desenvolvimento econômico ressaltam o papel da resistência às 

doenças, e os defensores das inovações médico-sanitaristas realçam o papel da 

proteção às doenças, então, de certa forma, ambas se complementam. Além disso, 

a transição da mortalidade é um dos elementos centrais do avanço do processo 

civilizatório e representa uma vitória da racionalidade humana, seja qual forem os 

fatores que desencadearam esse processo de transição (ALVES, 2002). 

Assim, esse capítulo discutiu o lento crescimento demográfico durante o 

Antigo Regime e as correntes que explicam de maneira distinta a transição da 

mortalidade nos países europeus, conforme abordagem clássica da transição 

demográfica. O capítulo seguinte aborda a transição demográfica brasileira com o 

objetivo de analisar o perfil populacional da época e as medidas governamentais 

para com os novos desafios impostos pelas constantes mudanças históricas que 

refletiam no comportamento populacional.  
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2. O CONTEXTO HISTÓRICO DA TRANSIÇÃO 
DEMOGRÁFICA E DAS PRINCIPAIS DOENÇAS 
INFECCIOSAS NO BRASIL NO SÉCULO XIX 

O referido capítulo analisa o contexto histórico que se insere essa 

dissertação, com o objetivo de entender o conceito de transição demográfica e o 

seu comportamento no Brasil, diante da propagação de três principais doenças 

infecciosas durante o século XIX: varíola, febre amarela e cólera.  

Segundo Nadalin (2004), a população brasileira do passado apresentava 

alta natalidade e mortalidade. Conforme exposto pelo Figura 2, em 1840, tanto as 

taxas de mortalidade como a natalidade apresentavam-se elevadas e em ritmo 

estável; a partir de 1872, iniciou-se, embora lento, um leve declínio da taxa de 

mortalidade. No entanto, a mortalidade somente inicia seu ritmo consistente de 

declínio a partir de 1940 (NADALIN, 2004; MARTINE, 1989).  

Figura 2 – A transição demográfica brasileira 

 

Fonte: NADALIN, S. O. História e demografia: elementos para um diálogo. Campinas: Associação 
Brasileira de Estudos Populacionais – ABEP, 2004.  
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Para Nadalin (2004), o processo de transição demográfica foi parte de um 

capitalismo nascente evidenciado, sobretudo, no século XIX e o seu consequente 

processo de urbanização. Foi um período de fluxos migratórios relacionados às 

transformações estruturais na segunda metade do século XIX no Brasil, tais como 

a consolidação do trabalho assalariado, que, conforme o autor, teve início com a 

promulgação da Lei de Terras e do fim do tráfico negreiro que deu início à transição 

da mão-de-obra escrava para a mão-de-obra assalariada. A lei de terras impôs 

regras que excluíram grande parte da população que não tinham renda suficiente 

para adquiri-las. Em outras palavras, a Lei de Terras beneficiou apenas a elite 

(MOTTA, 1998). A transição da mão-de-obra escrava para a mão-de-obra 

assalariada, predominantemente branca e europeia, por sua vez, contribuiu para 

que houvesse consequências desastrosas para a população escrava alforriada 

(CHALHOUB, 1996; PRADO JUNIOR, 2006; SOARES, 2008). Esse contingente da 

população foi posto à margem do mercado de trabalho e assim como os demais 

trabalhadores livres e pobres, eram vistos como ‘classe perigosa3’. Essa exclusão 

levou essa população a residir em locais insalubres, como os cortiços no Rio de 

Janeiro, capital do Império. A proliferação de cortiços no Rio de Janeiro teve início 

a partir das décadas de 1850 e 1860, e esteve ligada ao aumento do fluxo de 

imigrantes portugueses e ao crescimento do número de alforrias (CHALHOUB, 

1996). Em outras palavras, a transição do trabalho escravo para o assalariado 

privilegiou a mão de obra imigrante em detrimento da população negra e pobre, 

que se inseriu marginalmente no mercado de trabalho e nas cidades, dando origem 

a ocupações periféricas e degradantes como os cortiços. 

No Brasil, em 1850 surgiu uma epidemia de febre amarela, e em 1855 de 

cólera, e que elevaram bastante as taxas de mortalidade e abriram espaço para 

discussão em relação à salubridade pública da capital imperial, mais 

especificamente das condições higiênicas dos cortiços. As habitações coletivas 

                                            

3 De acordo com Chalhoub (1996), classes perigosas eram populações pobres que, segundo a 
opinião de higienistas, ofereciam riscos à sociedade tanto em termos de higiene, como poderiam 
oferecer problemas para a organização do trabalho e a manutenção da ordem pública. 
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foram consideradas focos de irradiação de epidemias, além de serem vistas como 

um problema para o controle social dos pobres. Por isso foi posta em prática a 

política de destruição de cortiços como justificativa para o controle sanitário 

disseminado pela ideologia higienista. Porém, essa ideia foi um reflexo das 

disparidades sociais e da ideologia europeia difundida pelos higienistas que 

chegaria a seu ponto máximo com o advento das primeiras administrações 

republicanas (CHALHOUB, 1996). 

O debate sobre salubridade pública e higiene foi para além das discussões 

sobre a então Capital do Império Brasileiro. A partir da segunda metade do século 

XIX, com a difusão de doenças epidêmicas (febre amarela, cólera e varíola), a 

ideologia higienista propagou-se entre as províncias. Segundo Chalhoub (1996), a 

ideologia ou conjunto de princípios estaria destinado a conduzir o país ao 

‘verdadeiro’, à ‘civilização’, e isso implicava a despolitização da realidade histórica. 

Esses princípios, baseados em técnicas específicas de forma ‘científica’ e ‘neutra’, 

estariam acima dos interesses particulares e dos conflitos sociais em geral, o que 

inclui a gestão dos problemas da cidade e das diferenças sociais. 

Os conceitos de ‘civilização’, ‘ordem’, ‘progresso’ estavam correlatos aos de 

‘limpeza’ e ‘beleza’, estes seriam invertidos aos de ‘tempos coloniais’, ‘desordem’, 

‘imundície’ etc. Isso traduz claramente o desejo de replicar a civilização europeia 

nos trópicos, deslegitimando o lugar da política na história (CHALHOUB, 1996). As 

concepções de higiene e de combate às doenças foram disseminadas não por 

causa de preocupações com a alta taxa de mortalidade enfrentada pela população 

ou com uma perspectiva de melhoria geral no padrão de vida de todas as classes, 

mas como um caminho para alcançar a ‘civilização’. O Rio Grande do Norte 

reverenciava-se por possuir bons climas e por estar longe de epidemias que 

assolavam o resto do país; manter-se ‘saudável’ era um sinônimo de ‘civilização’, 

‘ordem’ e ‘progresso’ (BRASIL, RELATÓRIO DE PRESIDENTE DE PROVÍNCIA, 

1838; DANTAS, 2003).  

O conceito de civilização implicou o ideal de embranquecimento que 

consistia em adotar medidas para viabilizar a grande entrada de imigrantes 
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europeus no país. Essas medidas incluíam a melhoria das condições de saúde 

pública, visto que doenças como febre amarela ameaçavam principalmente os 

imigrantes. Como ressalta Chalhoub (1996), 

A moderna prática da “gestão científica” da cidade escolhia 
cuidadosamente seus beneficiários – isto é, tomava suas decisões 
políticas – e entendia que o saneamento e as transformações 
urbanas não precisavam ter grandes compromissos com a melhoria 
das condições de vida de uma massa enorme de pessoas – os 
negros, esses suspeitos preferenciais, membros por excelência das 
“classes perigosas” (CHALHOUB, 1996, p. 57-58). 

Nadalin (2004) acredita que a urbanização, a intensificação das migrações 

e o tráfico marítimo teriam aberto os portos brasileiros às epidemias. Além disso, 

ressalta que, com a concentração urbana, aumentavam os problemas de 

saneamento e saúde pública enquanto não fossem tomadas medidas de controle. 

De acordo com Nadalin (2004), em virtude da dispersão de parte da população, os 

contágios e a propagação das doenças infecciosas limitavam-se às regiões onde 

havia relativa concentração populacional. No entanto, não podemos afirmar que em 

regiões menos povoadas as epidemias não pudessem surgir; elas existiram, mas o 

tempo de propagação, contágio e impacto sobre a população provavelmente foi 

menor do que em regiões mais povoadas.  

Ainda segundo Nadalin (2004), o provável crescimento da mortalidade no 

século XVIII deve ter sido equilibrado em consequência da crescente intervenção 

do Estado em prol da saúde pública, acompanhado de progressos (de acordo com 

o autor, significativos) na medicina (verificado pelo leve declínio da mortalidade a 

partir da década de 1860). Porém, há uma ressalva apontada pelo autor, ao afirmar 

que o completo desconhecimento de preceitos de higiene contribuiu para a alta 

mortalidade infantil e a baixa expectativa de vida (NADALIN, 2004).  

As medidas de intervenção do Estado em relação à saúde pública eram bem 

mais temporárias e emergenciais, e às vezes autoritárias - como é o caso da 

destruição de cortiços no Rio de Janeiro retratada por Chalhoub (1996). Além disso, 

há divergências em relação à contribuição da medicina neste período, que se 

resumia basicamente na aplicação de vacinas (como as contra a varíola, que 
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muitas vezes não eram eficazes) e representavam pouco impacto sobre a taxa de 

mortalidade total.  

Durante o período colonial e grande parte do imperial, a população brasileira 

concentrava-se em áreas predominantemente litorâneas. As cidades dessas 

regiões recebiam, além de produtos de importação, epidemias oriundas da Europa 

e da África. A concentração populacional nessas cidades facilitava o contágio das 

doenças (cólera e febre amarela), agravadas pelas péssimas condições sanitárias 

e de saneamento (NADALIN, 2004). De acordo com Nadalin (2004), o crescimento 

vegetativo da população brasileira durante o período colonial foi quase sempre 

elevado nas regiões de economia de subsistência. Nessas regiões, a taxa de 

crescimento seria superior e em torno de 1% ao ano, em média (MARCÍLIO, 1984).  

Na primeira metade do século XIX, enquanto outras partes do globo eram 

acometidas por crises epidêmicas de cólera e febre amarela, o Brasil mantinha a 

reputação de ser um país com condições de salubridade satisfatória (apesar da 

incidência de epidemias de varíola desde o período colonial) (CHALHOUB, 1996). 

Mas em 1855 e 1856 uma epidemia de cólera atingiu o Rio de Janeiro e diversas 

outras localidades do Império. Nas décadas seguintes, a febre amarela também 

atingiu o Brasil. Os próximos itens são uma breve discussão sobre as três doenças 

infecciosas aqui relatadas. 

 

2.1 Febre Amarela 

A discussão sobre o local de origem, as causas e o tratamento da febre 

amarela foi constante da segunda metade do século XIX até o século XX. Segundo 

Franco (1969), essa doença existia no continente americano desde a era pré-
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colombiana sob a sua forma rural, e teria tornado-se urbana4 após a chegada do 

mosquito Aedes aegypti do continente africano. Acreditava-se que a entrada da 

febre amarela no Brasil ocorreu com o tráfico negreiro, sobretudo quando ele foi 

proibido e ocorria de maneira clandestina, visto que, dessa forma, não havia 

qualquer medida de controle sanitário nos navios que aportavam.  

Rego (1851) argumentava que as condições insalubres existentes no 

Império não seriam as causas da epidemia, mas ela teria sido importada por um 

foco de infecção, ou seja, transmitida por alguma forma de contágio. Além das 

causas, também era discutida a forma de tratamento mais apropriada para o 

combate à febre amarela. Os médicos brasileiros constataram que a população 

negra era mais resistente a doença, enquanto a população branca, principalmente 

os imigrantes, foi a que mais sofreu com a moléstia pelo alto saldo de vidas 

perdidas.  

Naquela época, os médicos e autoridades públicas do Império tiveram 

dificuldades em interpretar as causas das epidemias e propor medidas eficazes 

para seu controle5 (Fundação Nacional de Saúde, 2001). Havia a dúvida se a febre 

amarela se propagava por contágio ou infecção. Os chamados ‘contagionistas’ 

defendiam que a doença poderia ser transmitida de pessoa a pessoa, ou 

diretamente, pelo contato físico, ou indiretamente, ao tocar objetos contaminados, 

ou ao respirar o mesmo ar dos doentes. Foi nesse contexto que os médicos e as 

autoridades públicas tiveram de lidar com o desafio de combater a febre amarela a 

                                            

4 Do ponto de vista epidemiológico, o ciclo de transmissão da febre amarela divide-se em dois: o 
rural (silvestre) e o urbano, e diferem-se quanto a natureza dos transmissores e dos hospedeiros 
vertebrados e o local de ocorrência (MONATH, 1988). O meio de transmissão pelo ciclo urbano 
ocorre pelo contato do mosquito e o indivíduo, em que o Aedes aegypti responsabiliza-se pela 
disseminação da doença; no ciclo silvestre, várias espécies de mosquitos são responsáveis pela 
transmissão e se diferem quanto ao local; na África o mosquito responsável é o Aedes aegypti e na 
América, os mosquitos Haemagogus e Sabethes (STRODE, 1951).  

5 Hoje sabe-se que a febre amarela é uma doença infecciosa não contagiosa, sendo transmitida ao 
homem mediante a picada de insetos hematófagos da família Culicidae, dos gêneros Aedes e 
Haemagogus (MONATH, 2001). Não há forma de tratamento específico para o combate da doença, 
mas é comum o uso de analgésicos e antitérmicos nas doses usualmente indicadas para o peso e 
a idade do paciente (VASCONCELOS, 2003).  
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partir da década de 1850 (CHALHOUB, 1996). Os órgãos responsáveis por cuidar 

da saúde pública do Império foram a Comissão Central de Higiene e depois a Junta 

Central de Higiene.  

A partir de 1870, o debate sobre a febre amarela passou a adquirir novos 

significados políticos e sociais. Com o ideal de embranquecimento da população 

pela crescente substituição da mão de obra escrava pela assalariada livre e 

europeia (imigrante), os higienistas passaram a defender de forma mais 

intransigente a ideia de que era preciso intervir no ambiente urbano com o intuito 

de controlar a febre amarela (CHALHOUB, 1996). Por assim dizer, a febre amarela 

para os políticos, burocratas da Corte e os fazendeiros de café consistia em um 

obstáculo ao ‘progresso’ e a ‘civilização’ no Brasil. Então, todos os esforços e 

recursos foram em direção ao combate dessa doença, porém enfermidades como 

a tuberculose e a varíola, que acometiam pessoas associadas aos negros e à 

pobreza, eram quase que completamente negligenciadas (CHALHOUB, 1996).  

Conforme Costa (1979), a medicina higienista foi o principal instrumento 

ideológico que o Estado utilizava para normatizar a vida familiar brasileira. A 

ideologia higienista tinha por objetivo incentivar a troca de velhos hábitos, 

considerados incivilizados, por novos hábitos, vistos como sinônimo de civilização. 

Segundo consta:  

A medicina higienista deu precisão científica à categoria civilização, 
estimulando os administradores públicos a combater as práticas 
ditas não civilizadas de escravos, pobres, ciganos, indígenas, 
caipiras, considerados indivíduos fora do mundo civilizado da 
norma higiênica. Nesse sentido, a vacina antivariólica foi uma das 
primeiras tentativas do Estado de utilizar argumentos sanitários 
para promover a civilização. (OLIVEIRA, 2003, p. 956). 

Dessa forma, é perceptível que a política de controle da febre amarela e a 

formação do ideal de embranquecimento da população devem ser vistas como 

partes integrantes nesse contexto de reconstrução das relações de trabalho no 

Brasil e na busca de um ideal de ‘civilização’ nas últimas décadas do século XIX 

(CHALHOUB, 1996).  
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O litoral do Brasil foi um dos quatro locais mais atingidos pela epidemia da 

febre amarela, assim como as Antilhas, a América Central e o Golfo do México 

(FRANCO, 1969).  Apesar de a febre amarela ter se destacado como uma doença 

epidêmica de grandes proporções, ela apenas despertou preocupação por parte 

das autoridades públicas porque estava atingindo, substancialmente, a população 

branca, sobretudo a imigrante (CHALHOUB, 1996). A questão a ser analisada é: o 

início das melhorias na saúde, nas condições do ambiente e médico-sanitaristas 

não ocorreram com vistas a melhorar as condições de vida da população em geral, 

mas para satisfazer as necessidades do capital e da política. Por isso, a febre 

amarela passou a ser vista como sinônimo de retrocesso. 

 

2.2 Varíola 

A varíola é uma doença da Antiguidade, da qual se tem conhecimento desde 

o Egito e a China antigos. Essa doença apresenta três tipos: o hemorrágico, o mais 

grave e raro, que pode levar a óbito em até quatro dias; o major, que representa a 

forma clássica da doença (e também a mais difundida) e apresenta uma 

probabilidade de morte de 30%, e o minor, que possui baixa letalidade (cerca de 

1%) (MARTINS, 2012). Nas epidemias de varíola ocorridas antes do século XIX, as 

descrições sobre a doença eram semelhantes à classificação do tipo major 

(OLIVEIRA, 2013). O vírus da varíola pertence à família Poxviridae, subfamília 

Chordopoxvirinae e ao gênero Orthopoxvirus (BREMAN ET AL, 2003; BREMAN e 

HENDERSON, 2002; SOWER, 2003). 

A varíola é uma doença contagiosa e ocorre na maioria das vezes pela 

inalação de gotículas contendo o vírus, eliminados pela mucosa oral, nasal ou 

faríngea dos pacientes doentes. A transmissão também pode acontecer por 

infecção do ar ambiente ou pelo manuseio de objetos contaminados, embora essas 

duas modalidades sejam pouco comuns. O período de incubação varia de sete a 

14 dias. Os sintomas começam com febre alta, cefaleia, calafrios, dores nas costas, 

com duração de dois a quatro dias, e em seguida, ocorrem pequenas erupções 
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cutâneas que evoluem para pústulas, que se desenvolvem primeiro na face e nas 

extremidades do corpo (LEVI e KALLÁS, 2002).  

A presença da varíola no Brasil remonta aos tempos coloniais (em 1596, foi 

registrada na capitania da Bahia de Todos os Santos). Chamada popularmente de 

bexiga, a varíola logo se alastrou para as demais capitanias. Têm-se relatos de 

inúmeras epidemias no Brasil Colonial (MARTINS, 2012). Com a chegada da 

Família Real à colônia em 1808, as medidas para com a saúde pública tiveram mais 

atenção por parte da administração pública. Porém, a ineficácia dos serviços 

públicos de saúde fazia com que o auxílio aos doentes ocorresse somente em 

situações emergenciais de surtos epidêmicos (MARTINS, 2012). Ao longo do 

século XIX, a varíola foi destaque nos debates acerca da saúde pública, com 

grande importância frente ao quadro epidemiológico mais geral e aos problemas 

sociais (FERNANDES, 2004 apud MARTINS, 2012).  

Durante o governo do Rei Dom João VI (1808-1821), a vacina jenneriana6 

foi implantada no Brasil. Em 1811, foi criada a Junta Vacínica da Corte, responsável 

pela aplicação da vacina no Rio de Janeiro. Em 1846, criou-se o Instituto Vacínico 

do Império, que ficou responsável por promover a vacinação. Em 1886, esse órgão 

foi extinto e a vacinação ficou sob responsabilidade da nova instituição, a Inspetoria 

Geral de Higiene (OLIVEIRA, 2003). Porém, a atuação desses órgãos fora ineficaz. 

Apesar do processo de vacinação ter sido uma atividade exercida por instituições 

do governo, não havia um controle eficaz da doença. Fatores como as extensas 

dimensões territoriais do país e a carência de serviços adequados impossibilitavam 

as práticas médicas (MARTINS, 2012).  

                                            

6A vacina jenneriana se utilizava do vírus variólico retirado de bovinos que, inserido em humanos, 

impedia-os de contrair a doença (FERNANDES, 1999 apud MARTINS, 2012). Edward Jenner 
(médico responsável pela descoberta da vacina) observou em suas pesquisas que pessoas que 
ordenhavam vacas e contraíam a varíola bovina adquiriam imunidade contra a varíola. Após anos 
de experimentos e observações de pacientes, apresentou os resultados de sua pesquisa em um 
livreto publicado em 1798 (HENDERSON ET AL, 1999; FARREL, 2003; CHALHOUB, 1996). 
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A vacinação pelo método jenneriano não se tornou popular, pois tinha que 

conviver com outras práticas de medicinas alternativas ou populares, já bem aceitas 

pela população (MARTINS, 2012). Uma delas foi a variolização, uma prática antiga 

de tratamento da varíola criada pela medicina popular. O procedimento consistia 

de variados materiais obtidos a partir das pústulas7 de indivíduos infectados pela 

varíola em sua forma atenuada e eram aplicadas para o tratamento por meio do 

nariz ou na pele (PINTO, 1999). No Brasil, durante o século XIX, a variolização 

continuou a ser praticada clandestinamente após a sua proibição e substituição 

pela vacina jenneriana (CHALHOUB, 1996). 

Conforme Chalhoub (1996), a epidemia de varíola fora letal para a ‘classe 

dos proletários e meretrizes, que em geral apresentavam uma saúde mais frágil em 

decorrência das condições socioeconômicas adversas às quais se encontravam 

mais expostos. A vacina contra a varíola era importada do Rio de Janeiro e, 

frequentemente, ao ser transportada até as localidades de destino se deteriorava, 

perdendo assim o seu efeito (OLIVEIRA, 2013). Ademais, a vacinação antivariólica 

também não era aceita pelas tradições religiosas populares existentes no Brasil 

(OLIVEIRA, 2013). Tanto a religião católica popular como as africanas viam a 

varíola como sinal de intervenção divina, um presságio de praga bíblica e anúncio 

do fim do mundo (CHALHOUB, 2004 apud OLIVEIRA, 2013).  

Nesse sentido, apesar da descoberta da vacina ter ocorrido no final do 

século XVIII e a sua implantação no Brasil ter ocorrido no início do século XIX, ela 

ganhou destaque nacional somente em 1904 (MARTINS, 2012). A declaração da 

erradicação da varíola no Brasil e no mundo pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) aconteceu apenas em 1980. Nessa perspectiva, percebe-se como a varíola 

foi um problema de saúde de quase quatro séculos no Brasil, apresentando-se 

como surtos ou epidemias durante esse período. Nos próximos itens, serão 

                                            

7Pústulas são um dos sintomas da varíola, e o mais significativo. Consistem nas bolhas de pus que 
aparecem no corpo do doente (MARTINS, 2012). 
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abordadas as doenças transmissíveis que atingiram algumas províncias do Brasil, 

a partir da segunda metade do século XIX.  

2.3 Cólera 

A cólera, causada pela bactéria Vibriocholerae de origem asiática, surgiu a 

partir do rio Ganges, por meio do qual se espalhou por outros continentes 

acompanhando o movimento da população pelas rotas comerciais (ROSENBERG, 

1987 apud ALMEIDA, 2011). A infecção de cólera atinge o aparelho intestinal, o 

que causa graves diarreias e vômitos constantes. Esses sintomas ocasionam, por 

exemplo, à desidratação que, sem o tratamento adequado8, leva o indivíduo 

infectado a óbito em 50% dos casos (DINIZ, 1997).   

No século XIX, sabia-se muito pouco sobre a origem, a forma de transmissão 

e o tratamento da cólera. Havia os defensores de que a cólera era transmitida por 

contágio e, também, aqueles que corroboravam a teoria miasmática para a forma 

de contágio dessa doença9. Os defensores da teoria miasmática consideravam as 

medidas de quarentenas e cordões de isolamentos ineficazes, mas o verdadeiro 

motivo para o descontentamento era o medo de que o isolamento da população 

prejudicasse o desenvolvimento do comércio, que dependia intensamente da 

mobilidade populacional entre regiões; dessa forma, lutavam pela liberdade do 

indivíduo e do comércio (ALCKERKNECHT, 1948; ALMEIDA, 2011). Percebe-se 

uma clara associação entre os interesses burgueses comerciais e as teorias de 

anticontágio, uma vez que as medidas de quarentenas e isolamentos impediam a 

livre circulação das pessoas com o objetivo de diminuir o risco de contágio (DINIZ, 

1997).  Somente em 1883, quando foi descoberta a bactéria causadora, 

                                            

8 Hoje, o tratamento consiste, além do isolamento dos enfermos em locais desinfetados, na 
reposição de líquidos, eletrólitos e acidoses (DINIZ, 1997).  

9 A teoria miasmática considerava que a doença era causada por certos odores venenosos, gases 
ou resíduos nocivos (do grego miasma: mancha) que se originavam na atmosfera ou a partir do solo 
(MOREIRA JUNIOR, FIGUEIREDO e VIEIRA, 2012). 
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Vibriocholerae, por Robert Koch que a teoria de contágio se difundiu (DINIZ, 1997; 

ALMEIDA, 2011).  

As causas do surgimento da cólera também eram muito discutidas. Havia a 

associação da doença ao castigo divino, assim como a causas naturais, com as 

alterações nas condições climáticas (AYRES, 1995). Apenas no século XIX, com o 

desenvolvimento da medicina social, passou a ser associada às condições 

socioeconômicas (DINIZ, 1997).  

Diante disso, algumas medidas preventivas foram tomadas no século XIX, 

tais como filtrar ou ferver a água e cozinhar os alimentos. Também se tinha a ideia 

de que o vibrião não suportava o ácido e os sucos gástricos. Então, o tratamento à 

base de suco de limão foi fortemente adotado. Além dessas medidas, outras 

também foram incentivadas, tais como esterilizar os utensílios pessoais e coletivos, 

proteger a boca e o nariz em caso de manipulação de cadáveres contaminados, 

dessecamento de pântanos, limpezas de ruas, praças e praias, e manter a 

vigilância e a inspeção sobre os produtos comercializados (DINIZ, 1997).  

Segundo Diniz (1997), no período de pouco mais de um ano, entre maio de 

1855 e julho de 1856, o surto de cólera atingiu o Brasil10 e provocou uma alta taxa 

de mortalidade (por volta de 130 mil óbitos somente nas cidades das províncias do 

Norte e 200 mil pessoas ao todo, sendo dois terços da população negra). Por sua 

vez, essas estimativas eram aproximadas, visto que os dados eram imprecisos, 

                                            

10A cólera chegou ao Brasil a partir do Pará em 1855, após ter atingido alguns países europeus e 

os Estados Unidos entre 1830 e 1850. Acredita-se que a doença entrou no Brasil por meio de um 
navio chamado de ‘Defensora’, no qual constou-se o falecimento de 37 passageiros. As causas da 
mortalidade foram atribuídas à intoxicação pelo cloreto de cobre. Com esse diagnóstico foi permitido 
o desembarque de passageiros, que na verdade estavam contagiados pela cólera (DINIZ, 1997). A 
rapidez da propagação da doença foi tão grande que, em 30 de julho de 1855, mais da metade da 
população da capital do Pará já tinha sido afetada. Em poucos meses a doença já alcançara outras 
províncias: Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco (SANTOS, 1994; 
DINIZ, 1997). 
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devido a irregularidades com que foram feitos a contabilização e, além disso, muitos 

sepultamentos ocorriam de forma clandestina.  

 A alta mortalidade era explicada pelo péssimo estado sanitário em que se 

encontravam as cidades brasileiras no século XIX, o qual era o mesmo do período 

colonial:  

Durante todo o período colonial, as epidemias, as febres, os focos 
de contágio e infecção da água e do ar, considerados veículos 
mórbidos, portadores de emanações pútridas e fétidas, conhecidas 
como miasmas, foram pesadelos ameaçadores para os poderes 
públicos e para a população de maneira geral. Por ocasião dos 
surtos epidêmicos, quando a população pobre sofria terrivelmente, 
ou nos períodos intercríticos, a taxa de mortalidade era muito alta. 
(DINIZ, 1997, p. 97-98). 

Mesmo assim, o Brasil até a primeira metade do século XIX ostentava a fama 

de ser um país com boas condições de salubridade. Havia a crença de que quanto 

mais próximo da linha do Equador, mais protegido da infestação da febre amarela 

e da cólera se estava (DINIZ, 1997).  

Mas essa imagem de terra saudável só continuou até o final da década de 

40 do século XIX. A partir dos anos 1850, com a manifestação de epidemias de 

febre amarela, varíola, sarampo e cólera, o discurso médico e político mudou de 

tom pela alta mortalidade. As graves condições de moradia e salubridade pública 

levaram os médicos e políticos a uniformizarem os discursos para a implantação 

de uma nova racionalidade na sociedade brasileira em prol de uma construção de 

um espaço urbano e ‘civilizado’ (DINIZ, 1997).  

Esse capítulo discutiu, portanto, os contextos de disseminação das doenças 

infeciosas no Brasil e suas principais características. O capítulo seguinte volta-se 

para o objeto de estudo dessa dissertação, a capitania e depois província do Rio 

Grande do Norte no período pré-transição. Serão caracterizadas, para o século XIX, 

as experiências de mortalidade, destacando as ocorrências de doenças epidêmicas 

e o contexto socioeconômico. 
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3 HISTÓRICO DA MORTALIDADE NO RIO GRANDE DO 
NORTE NO SÉCULO XIX 

Serão analisadas nesse capítulo as características de mortalidade do Rio 

Grande do Norte no século XIX, com ênfase a partir da segunda metade do 

oitocentos, destacando-se as condições socioeconômicas e sanitárias do final da 

colônia e província que constituíam o cenário das doenças epidêmicas da época. 

Como fontes, são utilizados trechos dos relatórios de presidente da província que 

relatam as condições sanitárias e socioeconômicas do Rio Grande do Norte em 

períodos específicos do século XIX. É importante destacar que os relatórios, assim 

como qualquer fonte histórica e demográfica, são passíveis de críticas. Os 

discursos proferidos pelos presidentes muitas vezes são tendenciosos, a fim de 

satisfazer interesses pessoais e políticos, mas que traduzem, de uma forma ou de 

outra, a província em algumas de suas dimensões.  

3.1 Condições socioeconômicas e sanitárias 

Segundo Monteiro (2007), importantes transformações envolveram o Rio 

Grande do Norte entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX: 

substituição do monopólio comercial português pela liberdade comercial destacada 

pela presença da economia inglesa; a passagem da condição de colônia para 

nação politicamente independente; e a necessidade de reorganização política, com 

vistas a manter o monopólio dos grandes proprietários rurais e, ao mesmo tempo, 

garantir a unidade territorial. O objetivo desse item é discutir o contexto econômico 

que se processava no Rio Grande do Norte durante o século XIX, tendo em vista 

que essas condições eram associadas à assistência à saúde oferecida à 

população.  

As décadas de 1850 e 1860 foram bastante movimentadas no sentido 

econômico no Rio Grande do Norte graças à massiva exportação do algodão para 

a Europa. Esse crescimento das exportações de algodão gerou um aumento na 
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arrecadação da renda provincial, que proporcionou condições de investimentos nas 

questões sanitárias (MONTEIRO, 2007). O Hospital de Caridade e o Cemitério do 

Alecrim foram construídos em 1856, no governo do Presidente de Província Antônio 

Bernardo dos Passos (ARAÚJO, 2015). Além do algodão, o couro e o açúcar 

estavam entre os produtos de exportação. Entre as manufaturas de importação 

destacavam-se os tecidos de algodão, diferentes artigos derivados do ferro, 

pólvora, farinha de trigo, vinho, manteiga e outros, principalmente de decoração 

(MONTEIRO, 2007). Mas, como destaca Monteiro (2007), apesar da produção 

dessas mercadorias primárias de fácil inserção nacional e internacional, o mercado 

era instável, o que provocava constantes oscilações nas rendas provinciais, 

comprometendo a garantia de investimentos da administração central, inclusive na 

área da saúde pública. Todos esses fatores traduziram-se em uma crise econômica 

que se iniciou nos anos de 1870 e acarretou grandes repercussões sociais. 

No entanto, mesmo em seu momento de ‘prosperidade econômica’, as 

medidas tomadas pela administração provincial do Rio Grande do Norte eram de 

caráter emergencial. Eram os chamados ‘socorros públicos’ em períodos 

epidêmicos ou em tempos de fome, em decorrência das secas (MONTEIRO, 2007). 

Nesse sentido, a preocupação com a saúde antes da República estava centrada 

nas medidas de intervenção ambiental. Havia preocupação com a localização de 

cemitérios e hospitais, a drenagem dos terrenos, a influência dos ventos e até com 

a presença de pessoas consideradas “nocivas”, como mendigos, doentes mentais 

e leprosos (BENCHIMOL, 1999; RODRIGUES, 1999).  

Brito (2015) analisa o caso da Colônia Agrícola de Sinimbú, no ano de 1878, 

localizada na província do Rio Grande do Norte, entre Ceará-Mirim e Extremoz. 

Local onde, recebeu cerca de 6.600 retirantes da seca de 1877, em busca de 

alimentação, moradia e cuidados médicos, por meio do trabalho. Mas receberam 

por parte dos representantes do poder local e central um estabelecimento agrícola 

caracterizado pela pobreza e violência. A colônia foi fundada com o objetivo de 

desviar a grande quantidade de retirantes que chegavam a capital e lotava as ruas 

em busca de ajuda. Se analisado as entrelinhas, o verdadeiro objetivo da fundação 

da colônia foi para aliviar as tensões ocasionadas pela migração de retirantes da 
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seca para a capital da província do Rio Grande do Norte (BRITO, 2015). A presença 

de retirantes na capital provocava o temor de ameaça a tranquilidade pública e o 

aumento do risco de disseminação de doenças infecciosas. Pode-se pensar como 

mais uma medida emergencial para desviar o ‘problema’ dos retirantes da cidade 

de Natal (capital) para outro lugar, com a promessa de melhoria das condições de 

vida daquela população, mas quando na realidade não tiveram a atenção 

necessária por parte do poder local e central. Os maus tratos sofridos pelos colonos 

foram denunciados no relatório do vice-presidente Manuel Januário Bezerra 

Montenegro de 1878, no qual constava que os colonos estavam sujeitados a 

violência, como o ‘uso da forquilha ou quadrado, espancamento com pedaço de 

pau, negligência de socorros médicos e falta de víveres’ (BRASIL, RELATÓRIO DE 

PRESIDENTE DE PROVÍNCIA, 1878 apud BRITO, 2015).  

A seca está presente nos relatórios de presidente da província do Rio 

Grande do Norte como grande inimiga da economia e o desenvolvimento da 

sociedade. Os discursos oficiais apontam o clima como responsável do atraso da 

região. Porém, questões climáticas estão em segundo plano quando se pretende 

analisar a seca a partir da influência de fatores econômicos, sociais e políticos que 

associam a região a uma situação de pobreza e atraso (MATTOS, 1985; MACIEL, 

2013; BRITO, 2015). Desta forma, a seca apresenta-se mais do que apenas um 

fenômeno climático, pois está relacionado ao espaço vivido, concebido e percebido 

pelos homens. Nesta perspectiva, os discursos proferidos de pobreza, fome e morte 

tinham como plano de fundo as transformações políticas, econômicas, sociais e 

culturais, principalmente, em virtude do nascente capitalismo nesse contexto 

(MACIEL, 2013).  

As medidas tomadas pelas esferas políticas pautavam-se em ações 

emergenciais, a grande parte dos recursos enviados pelo governo central, eram 

destinados a obras públicas ou para satisfazer interesses pessoais de políticos 

locais. Além do mais, as vilas e cidades do interior pouco foram atendidas. As 

medidas pautavam-se antes de tudo, como dito anteriormente, em momentos de 

seca e de propagação de epidemias como medidas emergenciais, por exemplo, o 

envio de poucos médicos e de alguns itens de alimentação. 
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O momento de ‘prosperidade econômica’ no Rio Grande do Norte, entre as 

décadas de 1850 e 1860, refletiram superficialmente as medidas de saúde pública 

tomadas. Conforme Cascudo (1984), o Hospital da Caridade, construído na cidade 

do Natal em 1856, “era uma casa de oitões, para 40 doentes homens e outras 

tantas mulheres. Media 176 por 56 palmos de largura e ocupou todos os pedreiros 

e carpinteiros de Natal”. Mesmo considerado uma grande conquista, porque antes 

a capital contava apenas com uma enfermaria militar e uma botica (BRASIL, 

RELATÓRIO DE PRESIDENTE DE PROVÍNCIA, 1856), o local foi descrito por 

Pedro Velho (inspetor de saúde à época) em 1886, como: “Nas condições em que 

se acha atualmente o Hospital, admira até como ali se fazem, com sucesso, 

trabalhos cirúrgicos, tal é o risco que corre um operado em achar-se naquele meio 

infecto” (CASCUDO, 1984). Essa descrição demonstra as condições do único 

hospital existente em Natal, que, segundo Cascudo (1984): “a pobreza das verbas 

explicava a miséria do ambiente, mas não justificava a imundície registrada, 

indignamente, n’alguns documentos administrativos”. Cascudo (1984) refere-se ao 

trecho dito pelo vice-presidente Vicente Inácio Pereira, primeiro médico potiguar, 

em 1879: “A mais imunda enxovia, em completo abandono de todas as leis da mais 

grosseira higiene, não pode levar em prol desses infelizes, pelo estado de penúria 

em que se acham os cofres da província”. 

Dessa forma, volta-se à questão da insalubridade da província e das 

péssimas condições sanitárias, mesmo no hospital. A criação dele, em um 

momento de ‘prosperidade econômica’, acabou deteriorando-se com o tempo 

devido às péssimas condições sanitárias da província, que, segundo Cascudo 

(1984), explicava-se pela pobreza de verbas públicas. Porém, é preciso pensar até 

que ponto a criação de um único hospital em uma província de dimensões 

territoriais grandes para uma época de difícil locomoção de acesso fazia efeito 

sobre a melhoria da saúde da população. No entanto, as contribuições das 

inovações médicas juntamente com a melhoria nas condições sanitárias do 

ambiente mais tardiamente influenciaram no início da redução da mortalidade.  

Medidas de combate à insalubridade também foram tomadas em Natal nas 

últimas décadas do século XIX. Conforme Arrais (2009), as intervenções públicas 
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– que no século XIX receberam o nome de “melhoramentos” – traduziam-se em 

uma relação da capacidade humana de corrigir os “males da natureza” pelo 

emprego da técnica – eram indispensáveis para o combate da insalubridade que 

na época era a grande responsável pelo alto número de mortes, mas também 

tinham o intuito de promover o que se chamava na época de “aformoseamento” da 

capital.  

Um exemplo disso foi o aterramento de uma área na Ribeira banhada pela 

maré do Rio Potengi, onde foi construída a Praça Augusto Severo, e depois 

construídos o que viriam a ser os símbolos da elite: o teatro e o jardim. Segundo o 

governador Joaquim Ferreira Filho em 1896, esse aterramento consistia em “um 

dos primeiros serviços que devem ser feitos para o saneamento da cidade, e que 

vem aformosear um dos mais importantes trechos de nossa pequena capital” (A 

REPÚBLICA, 1896 apud ARRAIS, 2009). 

O calçamento das ruas também tinha ao fundo o ideal de embelezamento e 

higiene da cidade (ARRAIS, 2009). Joaquim Ferreira Filho ainda afirmou sobre a 

inexistência de um calçamento na cidade e de um sistema de esgoto, assim como 

a “falta absoluta de asseio que se observa nas nossas praças e ruas e até mesmo 

nas próprias habitações, convertidas em outros tantos focos de perniciosa 

infecção”. Outras medidas também foram citadas como  

“desinfecções rigorosas, remoção para o Lazareto da Piedade, 
isolamento completo no próprio domicílio dos doentes, lavagem de 
roupas das pessoas atacadas, no quintal de casa infeccionada e 
cuidado de enterrar as águas servidas e desinfetar o lugar do 
depósito, vacinações e revacinações e outras medidas análogas”(O 
CAIXEIRO, 1892 apud Arrais, 2009). 

Essa questão lembra muito a ideologia higienista debatida por Chalhoub 

(1996) frente à realidade da corte imperial, mas que também poderia ser verificada 

em outras realidades como a da província do Rio Grande do Norte. Esses 

“melhoramentos” na verdade eram uma tentativa de inserir a capital da província 

no modelo europeu de civilização que começara pela limpeza dos espaços 

públicos. Essa “limpeza” quase sempre atingia a população pobre, que era 

considerada a grande responsável pelo estado de insalubridade.  
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Assim como o Brasil nas primeiras décadas do século XIX, o Rio Grande do 

Norte também se vangloriava pela situação de boa salubridade, conforme o 

discurso proferido pelo vice-presidente da província, Dantas Pinajé, em 7 de 

setembro de 1838:  

Esta Provincia, Senhores, situada debaixo de uma zona benigna, e 
bafejada da mais salubre atmosfera, não se acha, como outras 
partes do Globo, infecionada d’esses ares malignos, e pestiferos, 
que derramao sobre os viventes toda sorte de epidemias, e 
molestiascronicas, e contagiosas, que tem levado à sepultura em 
outro solo milhares de habitantes. Todavia a peste das bexigas 
costuma de quando em quanto visitar nossa Provincia, e por cada 
vez condennar a morte centenares de vidas (BRASIL, RELATÓRIO 
DE PRESIDENTE DE PROVÍNCIA, 1838) 

Apesar do constante aparecimento de surtos de varíola que atingiram o Rio 

Grande do Norte desde os tempos coloniais, o vice-presidente ainda destacava a 

posição da província em comparação a outros lugares que já tinham sido atingidos 

por graves epidemias. Mas, a partir de 1856, os discursos presentes nos relatórios 

do presidente de província mudaram de tom e a insalubridade entrou em cena na 

província do Rio Grande do Norte, conforme o trecho escritoo pelo presidente 

Antônio Bernardo de Passos: 

Hoje a ninguém he desconhecido na província o seu mao estado 
de salubridade: muitos viram finarem-se entes a quem mais 
presavam do que a própria vida, e todos tem ainda o coração 
sobresaltado pelo futuro, que fúnebre ameaça cidades, villas e 
outros lugares mais ou menos povoados (BRASIL, RELATÓRIO DE 
PRESIDENTE DE PROVÍNCIA, 1856).  

Esse discurso reflete a precária situação sanitária que enfrentava a Província 

do Rio Grande do Norte na segunda metade do século XIX, caracterizada por um 

ambiente insalubre, a carência da assistência médica e alta mortalidade 

ocasionada pelos surtos epidêmicos.  

Segundo Araújo (2015), o mau estado de salubridade era potencializado 

pela atuação de poucos profissionais de saúde na Província. Conforme o relatório 

apresentado pelo presidente José Joaquim da Cunha de 1852, só existiam dois 

médicos que atuavam em toda a província do Rio Grande do Norte (BRASIL, 

RELATÓRIO DE PRESIDENTE DE PROVÍNCIA, 1852, p. 7). Além disso, o porto 
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de Natal também apresentava constante risco de entrada de doenças epidêmicas 

(ARAÚJO, 2015). Partindo da concepção de contágio das doenças, toda a rotina 

do porto foi alterada com o intuito de manter os objetos e pessoas isolados. Criou-

se as quarentenas, locais para o isolamento dos doentes, para impedir que as 

doenças se espalhassem entre a população (ROSEN, 1994). Outros pontos que 

também contribuíram para o estado de insalubridade da Província foram a falta de 

limpeza das ruas, dos cemitérios, dos hospitais e dos matadouros (ARAÚJO, 2015).  

Nos discursos dos presidentes de província, é possível identificar a tentativa 

de justificar as péssimas condições de saúde pela falta de médicos, ineficácia da 

vacina e presença da medicina popular, conforme foi escrito no relatório de 1836, 

pelo presidente João José Ferreira de Aguiar: 

Ter-mosannualmente uma perigoza visita das crueis bexigas. (...) A 
pezar de que eu vos acabe de dizer, que a Provincia não é atacada 
de molestias contagiosas, com tudo, deveis estar certos de que no 
curso da existencia o omemsoffre muitas doenças, e em todo o 
resto da Provincia, não existe um só Medico, ou Cirurgião, que 
ministre os socorres da arte, seguindo-se d’esta falta os mais 
funestos resultados, por isso que os curiozos em Medicina são um 
flagello mais timivel do que o proprio mal que se soffre (BRASIL, 
RELATÓRIO DE PRESIDENTE DE PROVÍNCIA,1836, p. 7). 

São poucos os relatórios disponíveis que apontam as condições ambientais 

como importantes para o aparecimento de surtos epidêmicos. Um exemplo é o 

relatório de 1847 escrito pelo presidente Cazimiro José de Morais Sarmento: 

He incontestavel que o clima d’esta província hesalutifero, tanto que 
de maravilha apparecem epidemias matadoras, como acontece em 
outras partes. Esta capital tambemhe sadia, mas muito mais 
saudavel se tornaria: 1º, se porventura o matadouro publico fosse 
removido do lugar em que está estabelecido a sota-vento da eidade 
(...) 2º, se cessasse a perniciosisssma usança de enterrar os 
cadáveres nas igrejas, ou pelo menos se as sepulturas fossem 
dobradamente profundas 3º, se fosse desecado o pantano da 
campina da ribeira, cujas agoas rebalsadas e impregnadas de 
matérias vegetaesputrefactas fornecem exalações productivas de 
febres intermittentes, e de outras muitas enfermidades que se 
observam n’aquelle bairro da cidade: 4º finalmente, se fosse não 
destruido, mas desbastado, o denso bosque de coqueiros que 
circumda o mesmo bairro (...) Além do que fica ponderado, o 
calçamento e alinhamento das ruas, e o melhoramento das casas, 
que, baixas, acanhadas, desabrigadas e pouco asseiadas, como 
são em geral, não podem deixar de causar molestias, como em 
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verdade causam (BRASIL, RELATÓRIO DE PRESIDENTE DE 
PROVÍNCIA,1847, p.11-12). 

Ademais, matadouros públicos, o enterro de cadáveres nas igrejas, águas 

poluídas, rua sem calçamento, falta de saneamento básico, habitações 

inadequadas são exemplos de lugares insalubres citados no relatório que 

favoreciam o aparecimento de doenças infecciosas. O relatório de 1851 escrito pelo 

presidente José Joaquim da Cunha comenta a situação do bairro da Ribeira em 

Natal, na época considerado um foco de infecção das epidemias, devido às 

péssimas condições de higiene, má alimentação e pobreza do lugar. Conforme 

consta: 

A epidemia da bexiga, que ultimamente grassou nesta Cidade, 
nada prova contra a bondade do seu clima; por quanto é facto 
verificado que ella fora importada de Pernambuco por um soldado, 
que de lá viera (...) deixou logo o bairro alto desta Cidade, depois 
de ter causado alguns estrados, para ir-se aninhar na campina da 
Ribeira, lugar pouco arejado (...) lugar em fim onde morão a 
pobreza, a indigencia, e a miséria, com todos os seus horrores; 
portanto é facil de achar-se na má alimentação desses miseraveis 
(...) sob a direcção do Medico do Partido Publico, a peste logo 
declinou, e a mortalidade diminuio consideravelmente pela 
regularidade do tratamento farmacêutico dietetico e hygienico 
(BRASIL, RELATÓRIO DE PRESIDENTE DE PROVÍNCIA,1851, p. 
11). 

Araújo (2015) afirma que era débil a fiscalização das autoridades municipais 

e provinciais, juntamente com a Inspetoria de Saúde Pública para com os 

matadouros públicos e a qualidade dos gêneros alimentícios. A pouca 

documentação existente não respondia se essa fiscalização era realizada de 

maneira regular. Além disso, na Capital da Província, assim como em outras 

localidades, havia o desafio de lidar com as péssimas condições sanitárias das ruas 

e bairros.  

Acreditava-se que as epidemias eram desenvolvidas entre as populações 

pobres, uma vez que seriam elas as mais vulneráveis em termos de condições 

sanitárias e de saúde (FARIAS, 2011). A maneira utilizada para enfrentar essa 

situação era regulamentar, controlar e punir em vez de instruir a população sobre 

bons hábitos de higiene, como deveria (COSTA, 1985).  
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A população pobre era considerada responsável pela disseminação das 

doenças, visto que era acusada de contaminar as águas dos poços e rios 

(ARAÚJO, 2015). Segundo a fala do presidente Antônio Bernardo de Passos em 

1855, referindo-se à cidade de Natal, os hábitos da população prejudicavam a 

qualidade do líquido. Segundo consta, ‘o depósito de água da fonte pública da 

cidade teve que ser rodeado de paredes e coberto para evitar que “continuasse a 

servir de banheiro público e receptáculo de impurezas’ (ARAÚJO, 2015).  

Dessa forma, as condições de saúde do Rio Grande do Norte no século XIX 

não eram diferentes das demais províncias brasileiras. O estado de salubridade da 

província era precário, com condições sanitárias irregulares que facilitavam a 

propagação de doenças infecciosas (ARAÚJO e MACEDO, 2011). Na província do 

Rio Grande do Norte, segundo o relatório do presidente de província de 1835, 

Quaresma Torreão, a vacinação não produzia resultados esperados:  

Grande tem sido o meu empenho em fazer que a vaccina se 
propague: não podendo obter o resultado que se esperava do pus 
vaccinico, que por duas vezes o Governo Central nos enviou, e 
mandei vir algumas laminas, já da Provincia de Pernambuco e já 
da Villa de Goianinha, que fiz distribuir pelas Camaras do interior. 
Nisto [?] a peste de desenvolvêo, e a Capital foi infectada deste mal 
(BRASIL, RELATÓRIO DE PRESIDENTE DE PROVÍNCIA,1835, p. 
6). 

Em um ofício dirigido ao Ministro Conde de Aguiar pelo governador da 

Capitania do Rio Grande, datado de 11 de setembro de 1809, solicitava-se um 

sortimento de vacinas. O conde respondeu que a vacina seria enviada da Bahia 

para o Rio Grande (CASCUDO, 1984). Segundo Cascudo (1984), a presença da 

utilização da vacina na Capitania é frequente nos documentos da época. Mas o 

resultado da sua aplicação era mínimo, devido ao horror que ela causava na 

população. Em 1833, o então Presidente da Província, Basílio Quaresma Torreão, 

registrou ineficácia da vacinação na população:  

A vacina, esta descoberta tão salutar, e tão útil à Humanidade, esse 
antemural do flagelo da peste, não tem tido aqui aquela propagação 
proporcionada aos esforços do Govêrno. Não sei ainda a que deva 
atribuir o mau resultado desta operação; se por não ser o 
verdadeiro pus; se à falta de Professôres que o apliquem; ou se ao 
mau sistema guardado no transporte, já na Capital do Império para 
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as das Províncias. Já destas para as Câmaras do Interior, e daqui 
em fim para os lugares parciais (BRASIL, RELATÓRIO DE 
PRESIDENTE DE PROVÍNCIA,1833). 

Conforme exposto, a vacina não cumpriu o objetivo proposto na sua 

concepção, e segundo esse Presidente, as razões para esse insucesso eram a falta 

de profissionais da saúde qualificados para a aplicação da vacina na população e 

o sistema precário de transporte da vacina, visto que ela saía da Capital do Império 

em direção às capitais das províncias e era distribuída para o interior. Segundo o 

relatório do Presidente José de Oliveira em 1860: “o pús contido nos tubos e 

laminas vindos da Côrte chega aqui degenerado, e sem força” (BRASIL, 

RELATÓRIO DE PRESIDENTE DE PROVÍNCIA,1860, p. 7).  

Nessa perspectiva, os discursos dos relatórios presidenciais realçavam a 

importância da medicina para a melhoria da saúde da população da província. Mas 

não tinham em mente que a mudança de pequenos hábitos de higiene e medidas 

de melhorias sanitárias poderiam reduzir substancialmente a taxa de mortalidade, 

mais do que a existência de médicos na província, por exemplo. Desta forma, 

representa-se como um discurso com interesses políticos e econômicos para atrair 

mais verbas e médicos.  

Na segunda metade do século XIX, mais especificamente, a província do Rio 

Grande do Norte foi acometida por surtos epidêmicos de cólera-morbo, febre 

amarela e varíola (SANTOS, 2013). Segundo Araújo (2015), o Império do Brasil 

sofreu constantes epidemias e, nesse contexto, uma série de medidas foram 

tomadas para o combate delas, inicialmente na Corte, Rio de Janeiro, e depois nas 

demais províncias do Império. No Rio Grande do Norte, os médicos do “partido 

público” tinham a responsabilidade de propagar a vacina contra a varíola por meio 

da inoculação da população, assim como socorrer emergencialmente os doentes 

atingidos pelas epidemias de cólera, febre amarela e varíola. Além disso, a 

Inspetoria de Saúde Pública da Província ficou responsável por fiscalizar o 

exercício médico e farmacêutico. Porém, conforme Mattos (1985), a ação do 

governo provincial não passou de contagem das vítimas, pois eram precárias as 

condições de atendimento médico à população. Segundo a autora, a atuação do 

médico do partido público era limitada, uma vez que havia a dificuldade de atingir 
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áreas carentes do interior em curto espaço de tempo, além de o conhecimento 

científico oferecido na época ser insuficiente.  

A varíola era uma doença infecciosa temível e que fazia muitas vítimas. 

Segundo o presidente de província Quaresma Torreão: ‘Não obstante de tempos á 

outros apparecem desses generos de doença cujo contacto e perigoso; e sobre 

tudo a Bexiga que nestes últimos dias aqui mostrou-se com um aspecto horrivel’ 

(1835, p. 6). 

Entre as demais epidemias, a varíola foi a que mais se difundiu na província 

do Rio Grande do Norte, com relatos de sua existência, conforme os relatórios de 

presidente de província consultados, de 1835 até 1872. De acordo com Cascudo 

(1984), 

A varíola se foi arrastando, mata aqui, mata acolá, passeando pelos 
municípios, tratada pelas ‘carteiras hemeopáticas’ distribuídas 
pelos juízes de direito e vigários. Os agentes vacinadores 
realizavam milagres de persuasão para riscar o braço dum 
sertanejo, horrizado com aquela manobra de tratá-lo com pus. Vá 
botar sua porcaria no inferno! ... em 1882 as bexigas apavoraram. 
Foi uma época de construção de Isolamentos, Lazaretos, 
Recolhimentos (BRASIL, RELATÓRIO DE PRESIDENTE DE 
PROVÍNCIA,p. 279).  

Vale salientar que a varíola é uma doença que afeta primordialmente as 

crianças e, por isso, a população, quando fortemente acometida por essa doença, 

terá a sua estrutura etária afetada ao longo de várias gerações, produzindo efeitos 

sobre aspectos como a nupcialidade e a natalidade. Isso acarreta consequências 

de longa duração, pois essa perda populacional só será superada após 60, 70 ou 

80 anos, com a saída de cena das gerações afetadas pela doença (LIVI-BACCI, 

1984; BIDEAU, 1984).  

Em setembro de 1850, a febre amarela foi registrada no Rio Grande do Norte 

(em Natal, Assú e outras localidades do interior) (FRANCO, 1969). Segundo o 

presidente José Joaquim da Cunha, da província do Rio Grande do Norte: 

A febre amarella, que tendo feito estragos em outras Provincias, 
parecia querer poupar esta; appareceu finalmente em Setembro do 
ano passado durando quasi dez mezes. A Comarca da Maioridade 



53 

 

ficou preservada, mas o litoral das outras duas foi mais ou menos 
atacado; na cidade do Assú, e na Villa de Macáo a febre foi benigna, 
as cidades, que mais sofferam, foram a de São José de Mipibú, e 
com especialidade a Capital. (...) Não tenho dados certos sobre o 
numero das victimas da febre amarella, mas julgo poder affirmar-
vos, que pouco passou de duzentas (BRASIL, RELATÓRIO DE 
PRESIDENTE DE PROVÍNCIA,1851, p. 7). 

Segundo Cascudo (1984), a cólera surgiu no Rio Grande do Norte em 1856. 

Nesse período, existia em Natal apenas um médico e uma botica e o total de mortes 

foi de 2.563 pessoas.  

No relatório de 1856 consta a presença da epidemia de cólera na província 

do Rio Grande do Norte, relatada pelo presidente provincial Antônio Bernardo de 

Passos. Apesar das medidas tomadas pelo governo dessa província em deter os 

navios que viessem do Pará, local onde se iniciou a disseminação da cólera no 

Brasil, a doença também se manifestou na província: 

Hoje a ninguém he desconhecido na província o seu mao estado 
de salubridade: muitos viram finarem-se entes a quem mais 
presavam do que a própria vida, e todos tem ainda o coração 
sobresaltado pelo futuro, que fúnebre ameaça cidades, villas e 
outros lugares mais ou menos povoados. Logo que appareceu a 
noticia de reinar o cholera no Pará de modo a dar-se-lhe credito, 
cuidei de tomar as providencias necessárias, afim de evitar a 
invasão do mal na província; foi assim que por officios de 12 e 16 
de agosto do anno passado, ordenei ao comandante da fortaleza 
ao patrão-mor da barra que os vapores e mais navios procedentes 
do Pará fossem detidos no lugar das quarentenas: providencias 
iguaes fui dando para outros pontos da província acerca dos navios 
provenientes de outros portos, ao passo que me chegava ao 
conhecimento ter nellesapparecido a epidemia; de sorte que 
quando o cholera chegou a Pernambuco expedi ordem neste 
sentido a todas ás autoridades policiaes beira-mar, mandando 
também destacamentos conforme me habilitava a já diminuta força 
publica para serviço ordinário e de minutissima para este 
extraordinário’ (BRASIL, RELATÓRIO DE PRESIDENTE DE 
PROVÍNCIA,1856, p. 10-11). 

Medidas emergenciais foram tomadas pelos presidentes com o intuito de 

amenizar os sintomas e o tratamento da cólera. Durante a ocorrência da epidemia, 

o presidente Antônio Bernardo de Passos (1856) remeteu alimentos, como farinha 

e arroz para vilas e povoados do interior, com o intuito de amenizar a fome, uma 
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vez que uma população mal alimentada ficaria mais suscetível a contrair doenças 

epidêmicas (ARAÚJO, 2015).  

No relatório de 1856 tem-se listas dos alimentos e medicamentos enviados 

a diferentes vilas e povoados do Rio Grande do Norte para o tratamento dessa 

doença. Entre as localidades contempladas estavam: São José, vila de Papari, 

Pirangi de Dentro, vila de Arez, vila de Goianinha e Vila Flor. Entre os produtos 

listados estão:  

Sacos de arroz pilado, barricas de bolacha, vidros de espirito de 
camphora, ditos de tinctura de sulphur, carteiras homeopathicas, 
vidro de tinctura de ipecacuanha, tubo de vacina, peças de baeta, 
barricas de farinha de trigo, ambulâncias, garrafas de labarraque, 
ditas d’água antipestilencial, frascos de licor anticolerico, folhetos 
sobre o tratamento do cholora, garrafas de óleo de ricino, lenções, 
garrafa de álcool de 40 gráus, onças de camphora, oitava de 
santonina, varios objetos e remedios (BRASIL, RELATÓRIO DE 
PRESIDENTE DE PROVÍNCIA,1856, p. 31-32). 

Os alimentos listados são de fácil condução e difícil deterioração para suprir 

a população que estava assolada pela cólera (ARAÚJO, 2015), eram, portanto, 

medidas de caráter emergenciais. Os remédios ou meios de tratamento também 

listados não são de fácil identificação, em outro momento pode-se realizar uma 

pesquisa para identificar seus efeitos sobre o combate à doença.  

Esse capítulo, por meios de relatórios presidenciais do século XIX, ilustrou a 

ocorrência de doenças infecciosas na província do Rio Grande do Norte. A varíola 

é a doença mais antiga, presente entre a população brasileira desde o período 

colonial e fez muitas vítimas no Rio Grande do Norte durante quase todo o século 

XIX. A presença da febre amarela foi relatada em 1851 e, segundo o relatório do 

presidente José Joaquim da Cunha, neste ano o número de vítimas passou de 200. 

A doença da cólera foi relatada em 1856, com o relato de como entrou na província, 

por meio de um navio vindo do Pará.  

Portanto, são relatos da presença das doenças na província, não havendo 

estimativas demográficas de mortalidade que mensurem o impacto dessas 

doenças na população. O próximo capítulo apresenta as estratégias metodológicas 

seguidas para obtenção das estimativas de mortalidade que deram um 
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dimensionamento quantitativo das experiências de mortalidade da província em 

uma parte do período de pré-transição demográfica no século XIX. 
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4 DADOS E MÉTODOS 

As fontes de dados utilizadas nessa pesquisa foram de dois tipos: mapas 

estatísticos de população e informações do Censo Imperial de 1872. Para o alcance 

do objetivo proposto por essa dissertação, foi necessário utilizar métodos 

específicos para correção e estimação dos indicadores de mortalidade. Os dados 

e métodos utilizados são apresentados nos próximos itens. 

4.1 Dados 

Para os anos de 1801 e 1805 foram utilizados os mapas estatísticos 

atualmente depositados no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa (AHU) e 

disponibilizados, para fins dessa dissertação, pelo projeto Counting Colonial 

Populations: Demography and the use of statistics in the Portuguese Empire 1776-

1890, da Universidade Nova de Lisboa. Desses mapas foram extraídas 

informações de população e de óbito por sexo e grupos etários.  

Para os anos 1839, 1846 e 1870 foram utilizadas informações provenientes 

dos mapas estatísticos de população presentes nos relatórios de presidentes da 

província do Rio Grande do Norte. Esses documentos produzidos pela 

administração da província destinavam-se à Assembleia Provincial, e tinham 

periodicidade anual ou quando havia mudança da presidência (GRIS et al, 2010). 

Os relatórios de presidentes de províncias estão disponíveis no site do Center for 

Research Libraries. Foram utilizadas informações de população e óbitos totais. 

Por fim, foram utilizadas informações de população por idade e sexo 

provenientes do Censo Imperial de 1872. Esse recenseamento foi o primeiro a 

retratar o período imperial e escravista, além de abordar diversos temas relativos à 

população (PAIVA et al, 2012). Os dados do Censo de 1872 utilizados nessa 

dissertação são provenientes do Censo Imperial de 1872 corrigidos pelo 

CEDEPLAR por meio do Método do Resultado Predominante (MRP). No entanto, 
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devido à maneira que estava organizada a divisão dos grupos etário, de modo a 

não ser compatível com a divisão dos óbitos, foi necessário aplicar um método de 

desagregação de grupos de idades da população para grupos simples. No 

documento original os grupos etários estavam organizados em 1 a 11 meses, anos 

completos de 1 a 5 anos, quinquenais  e decenais. Transformados em idades 

simples no qual foi somado de acordo com a necessidade, neste caso, em grupos 

de idade quinquenais: 0 a 4 anos e 5 a 9 anos, e decenais: 10 a 19, 20 a 29, (...) 

até 90 anos e mais. Desta forma, foram utilizados os Multiplicadores de Karup-

King11.  

 

4.1.1 Mapas estatísticos de população 

Os Estados sempre tiveram necessidade de enumerar, mensurar, quantificar 

suas populações, riquezas e recursos com o objetivo de conhecer a nação por meio 

da estatística. De início, essa necessidade ocorreu devido ao recrutamento de 

soldados para as guerras e depois para legislar e administrar inúmeros aspectos 

das esferas públicas e privadas. Com o desenvolvimento do mundo moderno e do 

capitalismo, emergiram as difíceis questões da natalidade, mortalidade, 

longevidade, saúde pública, habitação, migração, entre outras (SENRA, 2006). 

A estatística revela as regularidades próprias de cada população: número de 

mortos, número de doenças e regularidades de acidentes. Demonstra também as 

características próprias da população em seu conjunto: as grandes epidemias, as 

expansões endêmicas, a espiral do trabalho e da riqueza (FOUCAULT, 1994). A 

partir de 1776, a confecção de mapas estatísticos de população tornou-se 

                                            

11 Consiste em uma técnica de interpolação que permite por meio de multiplicadores desagregar 
informações de grupos quinquenais ou decenais em idades simples de determinada população ao 
longo do ano calendário. Para mais informações do método consultar: JUDSON, D. H.; POPOFF, 
C. L. Selected General Methods. In: SIEGEL, J. S.; SWANSON (Eds.), TheMathods and Materials 
of Demography. Second Edition (pp. 668-748). New York: Elsevier Academic Press. 2004.  
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obrigatória em todos os territórios sob o domínio do Império Português (ALDEN, 

1963; WAGNER, 2009, MATOS E VOS, 2013). A produção desses mapas exigia 

esforço burocrático das estruturas político-administrativas do século XVIII. A 

execução foi posta em responsabilidade da Igreja e do Exército, por meio dos 

párocos e capitães de ordenanças, que forneciam as listas nominativas dos 

habitantes e os quadros primários com dados estatísticos da população. Esse 

processo englobava diversas entidades e agentes, com a finalidade de formulação 

de um mapa geral (MATOS e VOS, 2013).  

O primeiro levantamento de caráter censitário do Brasil ocorreu no ano de 

1776 e constituiu um marco de mudança para o período proto-estatístico 

(BOTELHO, 1998). Esse levantamento era realizado por meio de mapas de 

população na gestão do marquês de Pombal, que trouxera um caráter 

modernizante inspirado nas ideias europeias de levantamento populacional (PAIVA 

et al, 2012). Tinha por objetivo ‘conhecer a realidade brasileira’ para promover o 

renascimento agrícola da colônia e produção de matérias primas para a 

industrialização de Portugal (BOTELHO, 1998).  

Porém, esses primeiros levantamentos tinham qualidade limitada devido aos 

desafios nos primeiros séculos da colonização de ‘conhecer’ essa população 

(PAIVA et al, 2012). Os responsáveis por contabilizar a população eram capitães-

mores (líderes das tropas de ordenanças) e vigários paroquiais. A incidência de 

sub-regitradas a partir dos dados adquiridos pelos capitães-mores era grande, pois 

havia por parte da população uma certa resistência, pelo temor do aumento de 

tributação ou do recrutamento militar; além disso, existia a dificuldade de recensear 

as áreas rurais mais isoladas (BOTELHO, 1998). Havia também o interesse das 

autoridades locais em omitir o verdadeiro tamanho populacional, devido ao receio 

de subdivisão de paróquias, os conflitos entre as instâncias administrativas, a falta 

de preparo profissional dos envolvidos na tarefa do levantamento demográfico e a 

ausência de coordenação entre os agentes (PAIVA et al, 2012). 

Com base nas características dos mapas utilizados para a Capitania do Rio 

Grande em 1801 e 1805, observa-se que nestes documentos constavam 
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informações da população por grupos de idade (quinquenais e decenais) e sexo 

(masculino e feminino), dividida nas categorias de cor (branco, preto e mulato), 

estado civil (casado, solteiro e viúvo) e condição (livre, escravo ou indígena), sendo 

os indígenas aqueles ‘domesticados’ e não os que de fato habitavam a capitania. 

Também contém informações de nascimento, casamento e óbito. As informações 

de casamentos se encontram divididas por grupos etários decenais (concentrado 

entre 10 a 70 anos), sexo, cor (branco, negro e pardo) e condição (livre e cativo). 

Para os nascimentos, constam informações por sexo, cor (branco, negro e pardo), 

condição (livre e cativo) e os nascidos vivos, mortos e gêmeos. Por óbito, estão 

registradas as informações por grupos de idade (quinquenais até 10 anos e 

decenais até 100 anos), sexo, cor (branco, negro e pardo) e condição (livre e 

cativo). Além disso, constam informações de ocupações dos habitantes.  

Com a Independência do Brasil em 1822, o esforço para consolidar a nova 

forma de governo exigia a fixação da unidade territorial, sujeitando as províncias ao 

poder imperial centralizado para a obtenção do reconhecimento diplomático do 

novo país. Para isso, o reconhecimento do território, da população que o habitava, 

fazia-se necessário ampliar as técnicas de quantificação da população. Assim, em 

9 de maio de 1826, em uma fala do Marquês de São João da Palma, Francisco de 

Assis Mascarenhas relatou na primeira sessão da primeira legislatura em defesa 

da formação de uma comissão de estatística para o Brasil: “É um dos maiores 

trabalhos que temos a fazer, e talvez o mais importante; porque sem termos a 

estatística, como conheceremos o Brasil?” (ANAIS DO SENADO DO IMPÉRIO DO 

BRASIL, 1827b apud SENRA, 2006).  

Apesar da confecção de mapas estatísticos, o simples trabalho não era 

sinônimo de qualidade. Pouco se seguia o modelo padrão imposto pela 

administração provincial para a coleta de dados e os responsáveis por ela nem 

sempre eram suficientemente qualificados para tal função. Não havia rigor 

estatístico, e nem sempre os dados englobavam toda a província, redundando na 

baixa qualidade da informação (MARTINS, LIMA e SILVA, 2002).  
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No relatório de presidente de província do Rio Grande do Norte de 1839, o 

então presidente, Manoel de Assis Mascarenhas organizou o levantamento de um 

censo geral da população, mas sem grande sucesso. No mapa não foram inclusas 

as populações dos distritos de paz da Serra de São Bento, da Comarca de Natal, 

Campo Grande, Vila de Santa Ana dos Matos, Vila do Apodi, Jardim de Piranhas e 

São Miguel da Comarca de Assú. No ano de 1845 foi publicado um outro mapa 

geral da população da província do ano de 1844. De acordo com o secretário da 

Polícia, João Paulo de Miranda, o mapa não pode ser considerado com exatidão, 

porque durante o processo de produção ocorreram diversos “embaraços e 

tropeços”. No entanto, acredita que os chefes das famílias deram as informações 

corretas sobre o número de pessoas e as características dos indivíduos de suas 

residências, por isso considera o mais aproximado à exatidão, se comparado aos 

mapas anteriores. Além disso, não foi observado nenhuma freguesia que não tenha 

sua população contabilizada no mapa.  

Em 1846, foi publicado outro levantamento populacional na província do Rio 

Grande do Norte do ano de 1845, mas, igualmente ao de 1839, também não 

significou grande sucesso. Segundo o secretário da presidência, João Carlos 

Wanderley, não foram contempladas no mapa as freguesias de Santa Cruz e Pau 

dos Ferros, pois os mapas das respectivas freguesias não foram enviados a tempo 

para a produção do mapa geral. No ano de 1847 foi publicado o mapa do ano de 

1846, mas, novamente, segundo o secretário da presidência, João Carlos 

Wanderley, as freguesias de Santa Cruz e Pau dos Ferros ficaram ausentes do 

censo.  

No relatório de presidente de província de 1862 consta que a falta de 

conhecimentos estatísticos era tão grande que nem mesmo possuía aquilo que 

constitui seus rudimentos: a cifra da população da província. O presidente Pedro 

Leão Veloso estimou que em 1862 existiam cerca de 200 mil habitantes, porém 

essa conclusão não se baseava em estatísticas. Assim, fez referência ao trabalho 

organizado no ano de 1855 pelo chefe de polícia à época, Herculano Antônio 

Pereira da Cunha, no qual produziu um mapa populacional em que totalizou 

132.216 habitantes. Porém, nesse mapa não foi contabilizada a cidade de Assú.  
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Conforme esses casos, a estatística na província do Rio Grande do Norte 

era precária, o recenseamento não englobava toda a população e não havia 

conhecimentos estatísticos e pessoal qualificado para realizar o trabalho. Senra 

(2006) aponta que, em 1862, Pedro Leão Velloso, presidente da província do Rio 

Grande do Norte, expressa o seguinte: 

A falta de um recenseamento da população é um embaraço à 
solução de muitos problemas que se prendem à administração; 
pelo que tomei por um dos meus maiores empenhos coligir dados 
para fazê-lo confeccionar. Aos párocos determinei por mais uma 
vez que fizessem organizar o arrolamento da população das 
respectivas freguesias, e m’os remetessem; alguns o cumpriram. Á 
polícia... autorizei o Chefe a mandar imprimir mapas, a fim de serem 
distribuídos pelos inspetores de quarteirão, e por eles devolvidos 
depois de cheias as respectivas casas. À Tesouraria Provincial 
expedi ordem, para que estabelecesse, como condição de 
pagamento das congrus dos coadjutores, a remessa mensal dos 
mapas de nascimentos e óbitos (p. 47).  

Em 1867, foi publicado o arrolamento da população de 26 distritos, dos 30 

existentes na província no ano de 1866. Segundo o secretário de Polícia Joaquim 

Guilherme de Souza Caldas, os subdelegados dos distritos faltosos “não 

remetterão ainda os respectivos mappas, não obstante as ordens expedidas e 

reiteradas para o cumprimento deste dever” (1867, p. 10).  

Conforme o relatório de 1873, no ano de 1870, o chefe de polícia Aurélio 

Ferreira Espinheira dirigiu um recenseamento da população por intermédio de seus 

delegados e subdelegados, em que o total populacional foi de 262,307 habitantes. 

Com o decreto nº 4.856, de 30 de dezembro de 1871, que regulamentou a 

realização de um Censo Geral do Império do Brasil, foi realizado o recenseamento 

da população da província do Rio Grande do Norte. Segundo o relatório de 1874, 

apresentado à Assembleia Legislativa Provincial pelo presidente João Capistrano 

Bandeira de Mello Filho, todas as comissões censitárias, nomeadas para o 

recenseamento da população em cada uma das paróquias, remeteram seus 

trabalhos, porém estiveram longe de apresentar dados exatos. Grande parte da 

população não recebeu as listas ou boletins de famílias, e das que foram 

distribuídas entre a população, muitas não foram arrecadadas, “devido isto ao 

pouco zelo dos agentes recenseadores” (1874, p. 32).  
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Portanto, supunha-se que durante a Colônia e o Império brasileiro uma 

parcela considerável dos óbitos e dos nascimentos não eram contabilizados. A 

obrigatoriedade de registro civil de nascimentos, casamentos e óbitos ocorreu 

apenas em 1888 (FAGGION, 2000). Além disso, faltava equipe técnica qualificada 

e recursos financeiros para recensear toda a população em um país de dimensões 

continentais (BASSANEZI e BACELLAR, 2002). No entanto, mesmo com a 

existência de todas as dificuldades com a tentativa de realização de um censo 

nacional, pouco a pouco houve a consolidação da ordenação dos registros 

administrativos e, com isso, possibilitou-se a organização de estatísticas 

demandadas. Dessa forma, em 1872 foi produzido o primeiro censo nacional do 

Brasil, o qual será apresentado no item a seguir. 

4.1.2 Censo Imperial de 1872 

O crescimento da população e a mudança política da Colônia para o Império, 

junto com o espírito tecnocrático do mundo ocidental no decorrer do século XIX, 

incentivou o governo imperial brasileiro em realizar o censo geral da população. 

(PAIVA et al, 2012). De acordo com a publicação crítica do Recenseamento Geral 

do Império do Brasil de 1872, produzido pelo NPHED (2012), o Censo de 1872 

apresenta uma característica especial: foi o primeiro censo brasileiro e o único do 

período imperial e escravista. Se comparado com os padrões dos censos atuais, 

pode ser considerado bem completo, devido à quantidade de atributos levantados 

sobre a população.  

Conforme discutido no item anterior, a partir de 1776 até o primeiro 

recenseamento da população geral do Império em 1872, os levantamentos 

demográficos eram regionais e desarticulados entre as unidades da 

Colônia/Império (SOUZA e SILVA, 1986; VIANNA, 1986; BOTELHO, 1998; PAIVA 

et al, 2012). A partir de 1822, com a instauração da Independência, o desejo de 

conhecer a ‘realidade brasileira’ ou o tamanho da população aumentou, sobretudo 

devido a questões políticas (PAIVA et al, 2012). As eleições eram realizadas por 

meio do voto censitário (estabelecido pela constituição de 1824 e abolido pela 
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constituição de 1891) que estabelecia proporções entre número de domicílios de 

cada paróquia e província e quantidade de eleitores, deputados e senadores 

(SERRA, 2006). Por isso, crescia a necessidade de realizar levantamentos 

populacionais com mais qualidade, ou seja, um censo nacional.  

A primeira tentativa de produzir um censo nacional foi em 1852, mas não 

logrou êxito, visto que a população não aceitou de forma pacífica a tentativa de 

modernização da coleta de informações demográficas por meio da obrigatoriedade 

do registro civil, o que deu origem a uma série de revoltas (BOTELHO, 1998). Em 

1870, o Império do Brasil promoveu um ensaio de realização de um censo nacional, 

tendo como modelo a capital do Império, Rio de Janeiro. A realização desse censo 

no Rio de Janeiro representou um avanço em relação ao que já se tinha produzido 

em termos de contagem populacional. Tinha como finalidade coletar dados com a 

perspectiva de tomar medidas para melhorias na administração pública e na 

organização municipal, além de adquirir experiência para a posterior realização do 

Censo Geral do Império de 1872 (PAIVA et al, 2012). 

A lei de número 1.829 de setembro de 1870 autorizava a realização do 

Censo Geral e a criação de uma Diretoria Geral de Estatística (DGE). Naquele 

momento, como não era uma lei orçamentária, os recursos financeiros foram 

negociados a posteriori. Até que, pelo decreto de número 4.676, de 14 de janeiro 

de 1871, criava-se o DGE e o decreto nº 4.856, de 30 de dezembro de 1871 

concedia regulamentação à realização do Censo Geral, então “ficou determinado 

que, em cada paróquia do Império, haveria uma comissão censitária composta de 

cinco membros e um corpo de agentes recenseadores, a ela subordinado, cujo 

número seria fixado pelos presidentes de província, tendo em vista a população de 

cada paróquia e sua distribuição no espaço” (IBGE, 1951). Ficou estabelecido que 

todos os habitantes do Império (nacionais, estrangeiros, livres e escravos) seriam 

recenseados. Dessa forma, durante os 15 dias anteriores a 1º de agosto de 1872, 

os agentes recenseadores distribuiriam de casa em casa os “boletins de família”, 

os questionários do censo. Nesses boletins continham dados de nome, sexo, idade, 

cor, estado civil, naturalidade, nacionalidade, residência, grau de instrução 

primária, religião e enfermidades. Também se declarava a relação de parentesco 
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ou de convivência de cada pessoa do fogo com o chefe da família, além da 

informação do número de crianças de seis a 15 anos que frequentavam ou não as 

escolas. A comissão censitária era composta por cinco cidadãos residentes em 

cada paróquia e um determinado número de agentes recenseadores. Após 

preenchidos e recolhidos, os dados seriam checados e os erros corrigidos para 

então serem enviados para a DGE, na Corte. A DGE foi a primeira instituição 

brasileira com fins de coordenação da atividade censitária e de elaboração de 

estatísticas (SENRA, 2006; IBGE, 1951 apud PAIVA et al, 2012). 

Na coleta do Censo Imperial de 1872, utilizavam-se os delegados de polícia, 

os vigários, os juízes (de paz, de fora, de direito) e os membros das câmaras de 

vereadores (SENRA, 2006). A difícil transcrição e apuração dos dados presentes 

nos questionários, além da baixa escolaridade da população, possivelmente eram 

as causas da existência de erros de planejamento logístico para a execução do 

censo (PAIVA et al, 2012). A isso, acrescenta-se o desafio de recensear um país 

de dimensões continentais, com uma estrutura de transporte e comunicação 

precários. Como também, as instruções que acompanhavam os formulários eram 

insuficientes. Por isso, os prazos iniciais estipulados para o levantamento do censo 

não foram cumpridos e quatro das 21 províncias adiaram a data de execução do 

censo. O fato de o censo não ter sido realizado de forma simultânea no território 

nacional também pode ter comprometido a sua qualidade (SENRA, 2006; PAIVA e 

MARTINS, 1983 apud PAIVA et al, 2012). 

A DGE conseguiu finalizar a organização do conteúdo levantado somente 

em 1876, devido ao enorme volume de informações. Para cada uma das 1.440 

paróquias recenseadas (32 paróquias ficaram de fora do censo), foram gerados 

seis quadros padronizados contendo as principais informações produzidas a partir 

do resumo dos dados contidos nos “boletins das famílias” (PAIVA et al, 2012). 

A produção das estatísticas era de responsabilidade conjunta do governo 

central e dos governos provinciais. Mas a maioria dos governos provinciais 

esperavam as orientações simples do governo central, e legislações e formulários. 

As províncias que tentavam elaborar as estruturas funcionais por si só se 
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deparavam com a escassez e despreparo dos funcionários. Algumas terceirizavam 

a atividade de elaboração das estatísticas, com o contrato de funcionários que a 

princípio eram competentes e preparados. Porém, ainda havia a dificuldade nas 

formas variáveis de arquivamento (SENRA, 2006). 

Segundo Senra (2006), no período de 1822 a 1889 o Brasil experimentou 

um momento em que as estatísticas são tidas como desejáveis de caráter amador 

e intuitivo. Esse período é subdividido em outros: 1822 a 1847, marcado por 

tentativas infrutíferas; 1847 a 1867, marcado por expectativas frustradas; 1867 a 

1879, marcado por realizações indiscutíveis; e 1879 a 1889, marcado por 

frustrações renovadas. Porém, é o momento que marcou a importância das 

estatísticas para conhecer a realidade de determinada população.  

Além das questões de territórios amplos e áreas de difícil acesso e 

profissionais desqualificados, também poderia ser relacionado ao contexto histórico 

as revoltas populares e elitistas que ocorriam no período. De 1871 a 1879 o Censo 

Imperial de 1872 foi o grande marco de produção de estatísticas nacionais. Assim, 

não obstante a condições insatisfatórias para a realização de estatísticas contínuas 

e sistemáticas, muitos dados foram produzidos, e quase sempre no sentido de 

responder a questões políticas. Eles passaram a integrar os relatos dos presidentes 

de províncias no momento de aberturas das Assembleias Provinciais, e os 

relatórios dos ministros às aberturas das Assembleias Gerais (SENRA, 2006). 

Em meados da década de 1980, o CEDEPLAR começou uma pesquisa com 

financiamento do INPES/IPEA, por meio do Programa Nacional de Pesquisa 

Econômica (PNPE), transcreveu, em meio digital, todo o acervo dos dados das 

paróquias recenseadas (8.640 quadros). A pesquisa veio a ficar pronta em 2012, 

com a disponibilização de uma base de dados com os dados corrigidos, segundo o 

método do resultado predominante (MRP) desenvolvido por Rodarte (2008) (PAIVA 

et al, 2012). 

A correção pelo método do resultado predominante (MRP) para os dados de 

1872 visou eliminar as contradições internas contidas nos dados do censo, devido 

aos erros de contagem no processo de sistematização das informações, que foram 
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somados aos erros tipográficos (PAIVA et al, 2012). No entanto, a correção dos 

dados pelo MRP possui suas limitações. Depois de corrigidos os dados, 

perceberam-se deformidades da distribuição etária em algumas paróquias. Por 

isso, o método não prescinde aos métodos de correção convencionais da 

demografia, utilizados para a avaliação dos censos mais atuais (PAIVA et al, 2012). 

Conforme salientado, o censo de 1872 original é distribuído por grupos etários que 

precisaram passar por transformações de desagregação da população por idades 

simples, por meio dos Multiplicadores de Karup-King12.  

 

4.2 Identificação das fontes de dados 

Inicialmente foi realizado um levantamento de todos os dados disponíveis 

para o século XIX (informações de população, nascimento, óbito e migração), que 

constavam nos mapas estatísticos de população. A Tabela 1 apresenta a relação 

de dados totais disponíveis para o Rio Grande do Norte no século XIX: 

                                            

12 Consultar nota 11, na página 55.  
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Tabela 1 – Informações de população (nascimentos, óbitos e imigrantes), 
Rio Grande do Norte, 1801 a 1874 

 

Fontes de dados: 1801: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 9, Documento 565; 1805: AHU. 
ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 10, Documento 629; 1839, 1844, 1845, 1846, 1850, 1852, 1855, 
1857, 1870, 1873 e 1874: Relatórios de Presidentes da Província do Rio Grande do Norte; 1872: Censo 
Imperial de 1872 e Relatórios de Presidentes da Província do Rio Grande do Norte. 

A tabela 1, fornece-nos informações dos anos de disponibilidade de dados 

de população, nascimentos, óbitos e imigrantes, conforme as fontes consultadas, 

que possibilitaram a escolha do período em estudo dessa dissertação. A seleção 

foi realizada segundo a disponibilidade concomitantemente de dados de população 

e óbitos totais, e desta maneira, foram selecionados os anos de 1801, 1805, 1839, 

1846 e 1870. Os dados de população de 1872 foi utilizado como padrão para 

correção dos anos citados. No entanto, as distribuições dos óbitos nos anos 

selecionados não são proporcionais. Em 1839, por exemplo, o total de óbito é de 

14,1% e em 1870 é de 1,48%. Essa variação na distribuição dos eventos vitais pode 

eventualmente afetar as estimativas.  

Para estudar a mortalidade de forma mais detalhada é importante analisar a 

sua intensidade por idade para compreender o seu nível e estrutura. Por meio 

dessa análise é possível identificar, por exemplo, se a mortalidade atingia mais 

intensamente as crianças, os idosos ou os adultos. Ao estimar uma função de 

mortalidade para o Rio Grande do Norte para o período em análise foi possível 

calcular a esperança de vida por idade. A esperança de vida ao nascer é a melhor 

Ano População % Nascimentos % Óbitos % Imigrantes internacionais %

1801 29443 2,19 1637 8,87 593 5,27 - -

1805 49250 3,66 2213 12,0 802 7,13 - -

1839 80530 5,98 2512 13,6 1582 14,1 - -

1844 149570 11,1 - - - - - -

1845 - - 3608 19,6 2056 18,3 - -

1846 149072 11,1 3294 17,8 2077 18,5 - -

1850 - - - - 909 8,08 - -

1852 - - 5190 28,1 2271 20,2 - -

1855 132216 9,81 - - - - - -

1857 - - - - 512 4,55 - -

1870 262307 19,5 - - 167 1,48 3039 75,1

1872 275874 20,5 - - 279 2,48 1006 24,9

1873 218991 16,3 - - - - - -

1874 - - - - - - 417 -
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medida para avaliar o nível de mortalidade de uma população, pois é um indicador 

sintético da qualidade de saúde e de vida de países e regiões (BELON e BARROS, 

2011). Seus resultados não são influenciados pelos efeitos da estrutura etária, 

sendo uma ferramenta útil no monitoramento da tendência da mortalidade e para 

examinar os diferenciais entre regiões e subgrupos sociodemográficos (YAZAKI, 

1990; SIMÕES, 2002; KLENK ET AL, 2007 apud BELON E BARROS, 2011). Outra 

vantagem é a fácil leitura da esperança de vida ao nascer, ao representar o número 

médios de anos de vida do recém-nascido, se mantidas as mesmas condições de 

mortalidade no período de tempo considerado (BELON E BARROS, 2011). 

Portanto, o segundo passo do diagnóstico dos dados foi identificar, entre os 

anos em que há informações de óbitos e de população, se havia dados distribuídos 

por faixa etária. As informações de população por idade estão disponíveis em todos 

os anos selecionados, exceto 1846 e 1870, em que só existe informação de 

população total (TAB. 2).  

 

Tabela 2 – Identificação de informações de população e de óbitos para os 
períodos selecionados, Rio Grande do Norte, 1801 a 1872 

 

Fontes de dados: 1801: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 9, Documento 565; 1805: AHU. 
ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 10, Documento 629; 1839, 1846 e 1870: Relatórios de 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte; 1872: Censo Imperial de 1872 e Relatórios de 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte. 

Os dados de óbitos por idade existem somente para os anos de 1801 e 1805. 

Optou-se por utilizar nas análises dessa dissertação os dados de óbitos de 1805, 

Ano Por idade Total Por idade Total

1801 x x x x

1805 x x x x

1839 x x - x

1846 - x - x

1870 - x - x

1872 x x - x

População Óbito
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pois para o ano de 1801, o volume de óbitos é menor, principalmente para a 

população infantil, o que indica maior possibilidade da incidência de sub-registro 

das informações. As tabelas com informações de população e óbitos por idade e 

sexo para os anos de 1801 e 1805 e os dados de população por idade e sexo de 

1839 e 1872 se encontram no Anexo.  

Os métodos utilizados para estimar a função de mortalidade para o Rio 

Grande do Norte são apresentados a seguir.  

4.3 Métodos 

Os métodos de correção diferem entre si em relação aos pressupostos, 

exigências e grau de exatidão (PAES e ALBUQUERQUE, 1999). Eles se baseiam 

em suposições, tais como se a população é estável, se apresenta taxas de 

fecundidade e de mortalidade constantes, se a população é fechada (quando há 

ausência de fluxos migratórios) ou se a taxa de migração líquida é muito pequena 

(UNITED NATIONS, 1983). Esse item apresentará essas e outras estratégias 

metodológicas propostas. 

 

4.3.1 A correção das informações de população 

Até 1970, a distribuição etária brasileira podia ser considerada quase-

estável. Nessa fase, a população de cada grupo etário crescia a taxas que não 

apresentavam grande variabilidade, geralmente com valores entre 2,5 e 3,0% 

(CARVALHO, 1980). Considera-se a população quase-estável até 1970, porque, 

apesar do rápido declínio da mortalidade a partir da década de 1940 e do aumento 

do ritmo de crescimento da população, não houve mudança significativa da 

estrutura etária, em razão da fecundidade ter-se mantido basicamente constante 

(CARVALHO, 2004). Uma população é considerada quase-estável quando possui 

características semelhantes às de uma população estável, como a composição 
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etárias e as taxas vitais praticamente constantes (CARVALHO, SAWYER e 

RODRIGUES, 1998). Nesse sentido, a Taxa Bruta de Mortalidade continuava 

bastante alta, em torno de 30 óbitos para cada mil habitantes e pouco apresentou 

alteração no final do século XIX e início do século XX (ALVES, 2008).  

 

Se a população brasileira antes de 1970 apresentava-se como de quase-

estabilidade em sua estrutura etária, é plausível assumir que o mesmo se aplicava 

à população do Rio Grande do Norte. Sendo assim, torna-se viável a aplicação de 

métodos indiretos para a correção da população e para estimação de indicadores 

demográficos para o estado potiguar no período retratado por essa dissertação. No 

entanto, é importante destacar que a migração poderia impactar a estabilidade do 

Rio Grande do Norte, uma vez que o século XIX é um período de ocorrência de 

intensos fluxos migratórios das regiões norte/nordeste em direção ao sul/sudeste 

devido a nascente industrialização e para o norte, com a produção da borracha que 

atraía populações que geralmente eram afetadas por fenômenos climáticos, como 

a seca, em suas regiões de origem (BASSANEZI, 2000; FERREIRA, 2012). Porém, 

os dados não permitiram quantificar essa migração.  

 

Nessa perspectiva, para obter-se a população de 1801, 1805, 1839, 1846 e 

1870, tomou-se como base a distribuição etária da população de 1872. Supondo-

se que o crescimento da população por idade também é constante no período 

analisado, de 1801 até 1872, a população por grupo etário de 1872 foi 

decrementada por uma taxa de crescimento anual no valor de 2,2% ao ano 

(RODARTE, 2012), para estimar a população por grupo etário de 1801, 1805, 1839, 

1846 e 1870.  

 

Rodarte (2012) estimou taxas de crescimento para o Brasil e Províncias para 

os períodos de 1818 a 1832, 1832 a 1872 e 1818 a 1872. O Brasil apresentou para 

o primeiro período uma taxa no valor 1,8%, no segundo, 2,0% e o terceiro, 2,0%. 

As taxas de crescimento para o Rio Grande do Norte durante os mesmos períodos 

foram: 1,7%, 2,4% e 2,2%. Conforme afirmado, elegemos como taxa para 

representar o crescimento populacional do Rio Grande do Norte essa taxa de 2,2%. 
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Para compreender a forma como a taxa foi estimada é preciso atentar-se para as 

fontes utilizadas pelo autor: para o ano de 1818, utilizou-se de estimativas de 

contagens populacionais realizadas pelo Conselheiro Antônio Rodrigues Velloso de 

Oliveira, adaptado para os limites provinciais da década de 1870 por Joaquim 

Noberto de Souza (1986 apud RODARTE, 2012), nesse cálculo exclui-se a 

suposição da existência de 800.000 índios. O autor também utilizou-se de 

contagem regional do Rio Grande do Norte do ano de 1855, levantada por Botelho 

(1998 apud RODARTE, 2012). A população de 1832 foi produzida por meio de 

estimativa obtida pelo uso da taxa de crescimento entre 1818 e a contagem 

populacional de 1855, e por fim, com os dados populacionais de 1872 foi possível 

estimar as taxas para os períodos. Como visto, essa taxa de crescimento para o 

Rio Grande do Norte assemelha-se a estimada para o Brasil, durante o mesmo 

período, no qual foi de 2,0%. A taxa de crescimento geométrico corresponde à 

diferença entre raiz enésima do quociente entre a população final (Pt) e a população 

no começo do período considerado (P0) e a unidade, multiplicada por 100, 

conforme a EQ.1 

 

 

r = [( √
P1

P0

n
− 1)] x100                                                                     (EQ.1)                                                                            

Em que, 

Pt = população no ano t desejado; 

P0 = população inicial no ano; 

n = tempo decorrido entre 0 e t; 

r = taxa de crescimento populacional no intervalo. 

A taxa de crescimento da população pode ser definida como um percentual 

de incremento médio anual da população residente em determinado espaço 

geográfico, no período considerado. O valor da taxa refere-se à média anual entre 
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dois períodos. Dessa forma, indica o ritmo de crescimento populacional influenciado 

pela dinâmica da fecundidade, mortalidade e migração. 

A correção da população de 1801, 1805, 1839, 1846 e 1870 foi realizada por 

meio da estimação da população por grupo etário com base em informações 

censitárias para o Rio Grande do Norte em 1872. Para estimar a função de 

mortalidade para o Rio Grande do Norte e obter os óbitos totais em cinco pontos 

do tempo, 1801, 1805, 1839, 1846 e 1870, foi preciso aplicar técnicas demográficas 

de correção de sub-registro de óbitos, e isso é apresentado nos próximos itens.  

 

4.3.2 A correção das informações de óbitos 

Vários métodos foram desenvolvidos com o intuito de estimar o grau de 

cobertura dos registros de óbitos (PAES e ALBUQUERQUE, 1999; SILVA, 2009). 

Para estimar as funções de mortalidade podem ser aplicados métodos diretos e 

indiretos. Aplicam-se métodos diretos quando os dados disponíveis são confiáveis 

para produzir parâmetros demográficos. Já métodos indiretos são utilizados 

quando existe a necessidade da correção de sub-registros, ou seja, quando os 

dados dos registros vitais ou de recenseamentos são deficientes no quesito 

confiabilidade. Os erros mais comuns são a ausência de contagem dos eventos 

vitais e a má qualidade do recenseamento da população pela limitação geográfica 

em alcançar áreas de difícil acesso ou ainda pelo despreparo profissional dos 

agentes recenseadores (ESTATÍSTICAS HISTÓRICAS DO BRASIL, 1990).  

A mortalidade é ainda mais difícil de ser contabilizada e por se tratar com 

dados históricos, sujeitos à maior incidência de incorreções, os modelos criados 

são muito úteis para o tratamento desses dados. Desta forma, o propósito da 

utilização de modelos é reduzir a deficiência de dados com a correção, afim de 

permitir uma representação mais próxima da realidade (NAÇÕES UNIDAS, 1986).  

Os métodos indiretos para a correção e estimação dos dados de óbitos se 

baseiam no pressuposto de que a população em estudo é estável. No entanto, para 
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adequar a realidade de dinâmica populacionais mais recentes de que o conceito de 

população estável não se aplica, métodos foram desenvolvidos por Bennett e 

Houriuchi (1981), Hill (1987) e Hill e Choi (2004)13, no qual relaxam o pressuposto 

da estabilidade. No caso dessa dissertação, utiliza-se métodos para populações 

estáveis porque o período em estudo a população de fato era estável. Nesta 

perspectiva, o conceito de população estável foi formulado pela primeira vez por 

Lotka (1939), em que demonstrou que a população sujeita a uma mortalidade e 

natalidade constantes durante um período de tempo suficientemente grande acaba 

adquirindo uma distribuição por idade invariável. Como característica dessa 

população pode-se destacar a taxa de crescimento população que também é 

constante para todos os grupos de idade. 

Mortara (1941) autor de diversos estudos sobre a reconstrução das 

estatísticas da população brasileira desenvolveu um trabalho sobre tabelas de 

mortalidade e de sobrevivência para os períodos de 1870-1890 e 1890-1920. 

Utilizaremos das tabelas de sobrevivência do primeiro período como parâmetro de 

comparação pela presente dissertação em razão de ser uma rara estimativa para 

o período. Mortara (1941), por sua vez, realizou essa pesquisa com base nas 

tabelas de mortalidade produzida por Bulhões Carvalho (1928), em que, tomou 

como fonte o recenseamento do Brasil em 1920, no qual utiliza-o como padrão em 

suas análises retrospectivas. Os próximos itens apresentam alguns métodos 

indiretos para estimar sub-registros de óbitos, sob o pressuposto de população 

estável. 

                                            

13 Para maiores informações sobre os métodos consultar os textos relacionados: BENNETT, N. G.; 
HORIUCHI, S. (1981) Estimating the completeness of death registration in a closed population. 
Population Index, vol.47, n.2, p. 207-221; HILL, K. Estimating census and death registration 
completeness. Asian and Pacific Population Forum, 1(3): 8-12, 1987; e HILL, K. e CHOI, Y. (2004) 
Death distribution methods for estimating adult mortality: sensitivity analysis with simulated data 
errors. Adult mortality in developing countries workshop. The Marconi Center, Marin County, 
California, July 2004. 
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4.3.4 Estimação da mortalidade adulta 

Com o objetivo de mensurar o comportamento da mortalidade adulta (grupos 

etários acima de 20 anos) de forma indireta foram utilizados os métodos de 

Gerações Extintas de Preston et al (1980) e o Growth Balance de Brass (1975). A 

escolha do método ideal para a análise foi realizada com base na produção de 

tabelas de sobrevivência que indicaram a expectativa de vida a partir de 20 anos. 

O método que mais se aproximou das estimativas de Mortara (1941) para a 

expectativa de vida do Brasil, no período de 1870 a 1890 foi o de Growth Balance 

de Brass (1975). Mas como ambos os métodos foram aplicados, Gerações Extintas 

de Preston et al (1980) também é descrito.  

 

4.3.4.1 Gerações Extintas  

 

A fundamentação teórica do método de Gerações Extintas de Preston et al 

(1980) considera que em toda população o número de pessoas em um determinado 

grupo de idade em determinado momento t, é igual ao número total de óbitos destas 

pessoas desde o momento t, até que o último sobrevivente tenha falecido, em uma 

população fechada e estacionária. Em uma população estável, existe uma relação 

precisa entre o número de falecimentos em um ano, dado o número de pessoas na 

população (NAÇÕES UNIDAS, 1986). Em outras palavras, considera-se que o 

número de pessoas que vão morrer a partir de x anos é igual ao número de pessoas 

que chegam aos x anos exatos.  

Nesse sentido, assume-se o pressuposto de população estável e tem-se 

uma relação precisa entre o número de óbitos hoje e o tamanho da população, em 

que: 
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a) As pessoas com idade x são os sobreviventes dos nascimentos ocorridos x 

anos atrás; 

b) Assim, o número de pessoas vai ser diferente do número de óbitos das 

pessoas com idade x pelo fator 𝑒−𝑟𝑥 

Então, estimamos o número de óbitos por meio dos dados correntes, 

derivando o número de pessoas em idade x da população a partir dos óbitos; 

Ou seja,  

�̂�(𝑥) =  ∑ 𝐷 (𝑎). 𝑒[𝑟.(𝑎−𝑥)]𝑤
𝑎=𝑥                                                   (EQ. 2) 

Em que, 

�̂�(𝑥) = população estimada a partir dos óbitos, que é igual ao número de óbitos 

esperados de pessoas com idade x ou acima de x; 

D (a) = número de óbitos ocorridos por idade a; 

r = taxa de crescimento exponencial da população.  

No nosso caso específico como estamos realizando a correção de sub-

registro de dados da mortalidade adulta (acima de 20 anos), a EQ. 2 é readaptada 

com os intervalos do somatório a partir de 20 anos e finalizada com o grupo etário 

aberto. 

Neste caso, 

�̂�(𝑥) =  ∑ 𝐷 (20). 𝑒[𝑟.(20−𝑥)]𝑤
20=𝑥                                             (EQ. 3) 

 Em muitos casos, assim como nos dados disponíveis do Rio Grande do 

Norte não dispomos de informações de óbitos por idade exata, apenas por grupos 

etários quinquenais ou decenais. Porém, os dados não são uniformes quanto à 

distribuição por faixas etárias, sendo os dois primeiros grupos etários quinquenais 
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(0 a 4 e 5 a 9) e os demais, decenais até 90 e mais. Assim, para os grupos de 

idades quinquenais utilizou-se a fórmula:  

𝑛�̂�𝑥 =  (�̂�(𝑥)+�̂�(𝑥+5)
2

) . 𝑛                                                          (EQ. 4) 

Onde: 

n = compreende o tamanho do grupo etário, usualmente, 5 anos.  

Nesse sentido, a fórmula (2) pode ser reescrita quando não dispomos ou não 

confiamos nos dados de óbitos por idade simples, conforme segue: 

�̂�(𝑥) = �̂�(𝑥 + 5). 𝑒5.𝑟 + 𝐷𝑥5 . 𝑒2,5𝑟                                            (EQ. 5) 

 Em que, 

�̂�(𝑥 + 5). 𝑒5.𝑟compreende a população �̂�(𝑥) de cinco anos antes; 

5𝐷𝑥. 𝑒2,5𝑟é a quantidade de pessoas da população que não sobreviveu ao final dos 

cinco anos. 

 Desta forma, o cálculo gera a população que sobreviveu aos cinco anos e 

chega no ano j em questão com x anos. Assume-se que a população vive em média 

a metade do período de cinco anos, então usa-se 2,5 como intervalo de tempo. Mas 

no caso do Rio Grande do Norte em 1801 e 1805, a população e os óbitos estão 

agrupados por grupos etários de 10 anos. Neste caso, a fórmula modificou-se para: 

�̂�(𝑥) = �̂�(𝑥 + 10). 𝑒10.𝑟 + 𝐷𝑥10 . 𝑒5𝑟                                                        (EQ. 6) 

 Em que, 

�̂�(𝑥 + 10). 𝑒10.𝑟consiste no cálculo da população a partir da população de 10 anos 

mais tarde; 

𝐷𝑥10 . 𝑒5𝑟 é a quantidade de pessoas da população que não sobreviveu ao final dos 

10 anos. 
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 Em uma população estável e fechada, essa população 10 anos mais velha 

é resultante de sobreviventes de 10 anos atrás. Na segunda parte da equação, 

insere-se os óbitos do período e utiliza-se cinco como intervalo de tempo 

assumindo que as pessoas que morreram durante esse intervalo de 10 anos 

viveram em média a metade desse tempo. No entanto, surge o problema para a 

aplicação da equação no último grupo etário aberto. Desta forma, para estimar a 

população para o limite inferior do último grupo etário aberta usa-se a fórmula: 

�̂�(𝐴) = 𝑤𝐷𝐴. 𝑒𝑧(𝐴).𝑟                                                                                      (EQ. 7) 

 Em que, 

z(A) é o período de tempo, em média, que as pessoas que chegaram a óbito 

passaram vivas no grupo etário.  

 Os valores de z(A) podem ser estimados por meio de dados simulados de 

modelos utilizando taxas de crescimento, níveis de mortalidade, padrões de 

mortalidade e valores de A diferentes (NAÇÕES UNIDAS, 1986). Os coeficientes 

permitem estimar z (A) para valores de A que variam entre 45 e 85 para cada família 

das tabelas de vida de modelos regionais de Coale e Demeny (1996) (Anexo), 

utilizando-se da seguinte equação:  

𝑧(𝐴) = 𝑎(𝐴) + 𝑏(𝐴)𝑟 + 𝑐(𝐴)𝑒𝑥𝑝 ⌈
𝐷(45+)

𝐷(10+)
⌉                                            (EQ. 8) 

 O último procedimento para a aplicação do Gerações Extintas de Preston et 

al (1980) foi estimar o grau de cobertura do registro de óbito. Para isso sugere-se 

a utilização da mediana ou média dos valores para as idades em que a última 

sequência seja aproximadamente constante, um exemplo, é aplicar a mediana 

entre os grupos etários de 10 a 45 anos (NAÇÕES UNIDAS, 1986).  
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4.3.4.2 Brass Growth Balance 

 

O método de Brass Growth Balance proposto por Brass (1975) parte do 

pressuposto de que é possível ajustar a diferença de cobertura entre as mortes e a 

população, possibilitando o cálculo da mortalidade específica por taxas corrigidas 

por idade, considerando que a população é estável e fechada. Sendo assim, a 

cobertura de óbitos não varia com a idade. A ideia principal assumida é que em 

uma população fechada ou com fluxo migratório pequeno, as formas de entrada da 

população são os nascimentos, e as saídas, os óbitos (NAÇÕES UNIDAS, 2002).  

Os dados necessários para a aplicação do modelo são: a distribuição de 

população e óbito por idade. Porém, se ocorre a existência de lacunas das 

informações de óbitos, estas podem ser somadas por meio de interpolação. Se são 

ausentes, podem ser calculados a partir dos dados disponíveis, quer pela 

interpolação ou pela utilização de dados disponíveis para calcular a taxa específica 

de mortalidade (Nações Unidas, 2002).  

Nesse sentido, a taxa de mudança da população em dois pontos do tempo 

é igual à diferença entre as taxas de entrada e as taxas de saída durante o intervalo 

considerado (Brass, 1975). Desta forma, o método baseia-se da equação geral da 

população: 

𝑃2 = 𝑃1 + 𝐵 − 𝐷                                                                        (9) 

Em que, 

P1 = população inicial; 

P2 = população final; 

B = número de nascimentos durante o período entre P1 e P2; 

D = número de óbitos durante o período entre P1 e P2.  
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Seguindo a lógica de que o número de nascimentos é igual ao número de 

óbitos de uma população em idade x. A taxa de entrada da população com x anos 

e mais de idade é dada pelas pessoas com exatamente x anos de idade completos 

e as saídas são os óbitos dos indivíduos com x anos e mais, expresso pela equação 

(10): 

𝑁(𝑥)

𝑁(𝑥+)
= 𝑟(𝑥 +) + 

𝐷(𝑥+)

𝑁(𝑥+)
                                                                        (10) 

No qual, 

𝑁(𝑥) = pessoas com exatamente x anos de idade; 

𝑁(𝑥+) = número total de indivíduos acima da idade x; 

𝐷(𝑥+) =número de óbitos da população com idade de x anos e mais; 

𝑟  = taxa de crescimento na idade de x anos e mais. 

Nesta perspectiva, percebe-se que as taxas de entrada e de saída estão 

linearmente relacionadas. No entanto, considerando a existência de sub-registros 

nos dados de mortalidade, a equação modifica-se para: 

𝐷(𝑥 +) = 𝐶(𝑥) . 𝐷(𝑥+)                                                                           (11) 

Em que, 

𝐷(𝑥 +)= total de óbitos registrados; 

𝐷(𝑥 +)= número total de óbitos a partir da idade x; 

𝐶(𝑥)= grau de cobertura de óbito para idade de x anos e mais. 

Como é assumido que o grau de cobertura C(x) dos óbitos é igual em todas 

as idades, o C(x) pode ser substituído por uma constante C, que não apresenta 

variação com a idade. Neste caso, a fórmula modifica-se novamente para: 
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𝑁(𝑥)

𝑁(𝑥+)
= 𝑟 +

1

𝐶
∗  

𝐷∗(𝑥+)

𝑁(𝑥+)
                             (12)                                             

A aplicação de ambos os métodos foi realizada porque a literatura não 

aponta uma única metodologia mais adequada para estimar a mortalidade 

(Agostinho e Queiroz, 2008). É preciso observar o contexto de análise da 

mortalidade para verificar se a população adotada segue ou não o pressuposto de 

estabilidade. Caso não siga, os métodos posteriores aos de Gerações Extintas de 

Preston et al (1980) e Growth Balance de Brass (1975) são os mais indicados, no 

caso são os de Bennett e Houriuchi (1981), Hill (1987) e Hill e Choi (2004)14. O 

próximo item discorre acerca da metodologia aplicada para estimar a mortalidade 

infanto-juvenil.  

4.3.5 Estimação da mortalidade infanto-juvenil 

Para estimar a mortalidade infanto-juvenil (abaixo de 20 anos), não foi 

possível aplicar o método de correção da mortalidade infanto-juvenil de Brass 

(1975)15, porque não se dispunha de informações de filhos nascidos vivos 

sobreviventes, nascidos vivos nos últimos 12 meses e nascidos mortos por idade 

da mãe.  

A estratégica metodológica foi pesquisar uma função de mortalidade já 

existente para representar a mortalidade abaixo de 20 anos no Rio Grande do Norte 

no período analisado, tendo como critério de escolha aquela que mais se 

aproximava da função de mortalidade adulta, ou seja, acima de 20 anos.  O 

conjunto de tabelas de vida modelo de Coale e Demeny (1996) foi o primeiro acervo 

consultado. Elas foram desenvolvidas para populações estáveis, e cujos modelos 

se originam de informações provenientes principalmente de populações da Europa. 

                                            

14 Consultar nota 13, da página 70. 

15 Para saber mais consultart exto: BRASS, W. Methods for estimating fertility and mortality from 
limited and defective data. Based on Seminars Held 16-24 Setember 1971 at the Centro 
Latinoamericano de Demografia (Celade) San Jose, Costa Rica. Chapel Hill, NC: International 
Program of Laboratories for Pópulation Statistics, 1975. 
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As tabelas de vida de Coale e Demeny (1996) foram classificadas em quatro 

padrões de mortalidade: Norte, Sul, Leste e Oeste, de acordo com características 

específicas de suas experiências de mortalidade. 

O Modelo Norte baseia-se nas tabelas de vida da Islândia (1941-1950), 

Noruega (1856-1880 e 1946-1955) e Suécia (1851-1890). Caracteriza-se por uma 

baixa taxa de mortalidade na infância e uma mortalidade alta em crianças acima de 

cinco anos, e por taxas de mortalidade decrescentes para pessoas maiores de 50 

anos. As populações que apresentam tais padrões estavam, provavelmente, 

afetadas pela tuberculose endêmica.  

  O Modelo Sul foi construído com base em 22 tabelas de mortalidade, 

compreendendo a Espanha (cinco tabelas, 1900-1940), Portugal (oito tabelas, 

1919-1958) e Itália (cinco tabelas, 1876-1910), Itália meridional (três tabelas, 1921-

1910) e região da Sicília (uma tábua, 1951). Seus padrões de mortalidade 

caracterizaram-se pela alta mortalidade para crianças menores de cinco anos, 

baixa mortalidade para pessoas entre 40 a 60 anos e alta mortalidade para pessoas 

de 65 anos e mais. 

O Modelo Leste foi produzido com base nas tabelas de vida da Áustria, 

Alemanha (antes de 1900), Alemanha (depois da Segunda Guerra Mundial), Itália 

setentrional e central, Tchecoslováquia e Polônia. Caracteriza-se pelas altas taxas 

de mortalidade na infância e entre pessoas a partir de 50 anos de idade. Sua 

experiência de mortalidade foi baseada em populações conhecidas por terem 

relativamente boas estatísticas vitais.   

Por conseguinte, o Modelo Oeste baseia-se nas tabelas residuais, utilizadas 

para calcular os demais modelos regionais. Como este modelo foi produzido com 

base em uma ampla variedade de casos e considera-se a representação de 

mortalidade com padrões mais gerais. De acordo com a análise das funções que 

mais se aproximaram da mortalidade adulta estimada pelo método de Gerações 

Extintas de Preston et al (1980), o modelo mais adequado à realidade do Rio 

Grande do Norte é o Leste. Na medida em que também foram realizadas aplicações 

com o Modelo Oeste, porém, não teve tanta proximidade como o Modelo Leste.  
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Desta forma, devido ao histórico da mortalidade do Rio Grande do Norte no 

período em análise, optou-se por verificar se o Modelo Leste, que apresenta 

características de alta mortalidade na infância e entre pessoas a partir de 50 anos 

de idade, e o modelo Oeste, que se aproximam da mortalidade adulta estimada 

para o Rio Grande do Norte. A escolha dos níveis a serem selecionados teve como 

critério a expectativa de vida a partir de 20 anos. Com base nesse critério, 

selecionou-se 18 tabelas do modelo Leste e seis tabelas do modelo Oeste para 

verificar qual se aproxima mais da função estimada. Também foram selecionadas 

19 funções de mortalidade de diferentes países disponíveis no site The Human 

Mortality Database.  

Após a seleção de todas as funções de mortalidade listadas anteriormente, 

utilizou-se o critério de avaliação visual de proximidade das curvas e uma medida 

síntese da distância de cada curva: a Soma dos Erros Quadráticos16 para avaliar 

qual função de mortalidade mais se aproximava daquela que foi estimada para a 

mortalidade adulta do Rio Grande do Norte. Essa medida síntese corresponde à 

soma das distâncias ao quadrado entre as taxas específicas de mortalidade da 

função selecionada, acima de 20 anos, e as taxas específicas de mortalidade adulta 

estimada por meio da correção de sub-registro.  

Portanto, já estimada a mortalidade adulta e a infanto-juvenil, o próximo 

passo foi compatibilizar os dois resultados em uma única função, que seria a 

representativa para o Rio Grande do Norte, no período de 1801 a 1870, conforme 

se verifica no próximo item.  

 

                                            

16 A Soma dos Erros Quadráticos consiste em uma técnica de ajuste para um conjunto de dados em 
uma tentativa de minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados 
observados (Stigler, 1986).  
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4.3.6 Compatibilização da mortalidade adulta e infanto-juvenil 

Com o intuito de compatibilizar as duas partes da função de mortalidade que 

foram estimadas separadamente, utilizou-se a padronização indireta. O 

pressuposto é que a estrutura da função de mortalidade escolhida para representar 

a mortalidade das idades abaixo de 20 anos também é adequada para representar 

a mortalidade das idades acima de 20 anos.  

A padronização indireta parte do pressuposto de que para estimar uma 

determinada função, é necessário adotar de outra população uma função 

conhecida de taxas específicas e supor que a função desconhecida da população 

em estudo tenha a mesma estrutura dela (CARVALHO, SAWYER e RODRIGUES 

1998). Para ajustar o nível da função como um todo, serão utilizadas apenas as 

informações de mortalidade acima dos 20 anos, visto que para tais grupos etários 

tem-se os “óbitos observados corrigidos” e óbitos estimados com base na função 

emprestada.  

Pressupõe-se que, para cada grupo de idade x, a função (taxas específicas) 

estimada da população em estudo será um múltiplo, segundo uma constante K da 

função padrão tomada emprestada. Então, calculado o K, pode-se obter as taxas 

específicas de mortalidade por meio da EQ. 13.  

Então: 

𝑀𝑥,𝑒𝑠𝑡𝑛 = 𝐾. 𝑀𝑛 𝑥,𝑠                                                                              (EQ. 13) 

Em que: 

𝑀𝑥,𝑒𝑠𝑡 𝑛 = função estimada para o grupo etário (x; x+n) da população em estudo; 

𝑀𝑛 𝑥,𝑠= função padrão para o grupo etário (x; x+n) da população tomada 

emprestada; 

K = uma constante, a diferença de nível entre as funções das duas populações. 
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Para calcular K, é preciso primeiramente calcular o total de eventos 

esperados desde que o nível e o padrão da mortalidade da população em estudo 

forem iguais ao nível da mortalidade padrão (neste caso, k=1). O quociente entre 

os óbitos observados corrigidos acima de 20 anos e os óbitos esperados estimados 

para as idades acima de 20 anos será o valor de K. 

𝐾 =
𝑂𝑏𝑜𝑏𝑠

�̅�𝑏𝑒𝑠𝑡
                                (EQ. 14) 

Em que,  

𝑂𝑏𝑜𝑏𝑠𝑡 são os óbitos observados e corrigidos na população em estudo; 

�̅�𝑏𝑒𝑠𝑡 são os óbitos esperados estimados.  

Assim, obteve-se uma nova função de mortalidade para o estado do Rio 

Grande do Norte, que foi utilizada para estimar as expectativas de vida por grupo 

etário. Se a população do Rio Grande do Norte está sendo considerada quase-

estável durante o período de 1801 a 1870, significa que a mortalidade também era 

constante e, por isso, a função de mortalidade estimada deve representar o 

comportamento da mortalidade durante todo o período. De posse dessa função 

também foi possível estimar os óbitos totais de cada ano compreendido no período, 

por meio da soma dos produtos entre as taxas específicas de mortalidade e 

população por grupo etário. Além disso, foi possível estimar a taxa bruta de 

mortalidade e expectativa de vida ao nascer da população do Rio Grande do Norte 

para todo o período. O próximo capítulo apresenta e discute os principais resultados 

obtidos por essa dissertação.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados serão discutidos seguindo a metodologia desenvolvida na 

dissertação. Primeiro, foi realizada a análise da população estimada para o Rio 

Grande do Norte para os anos de 1801, 1805, 1839, 1846 e 1870, datas que tinham 

informações de população e óbitos totais. Segundo, foi realizado a estimativa da 

função da mortalidade, iniciando pela correção da mortalidade adulta, seguida pela 

estimativa da mortalidade infanto-juvenil e finalizando com a compatibilização de 

ambas as funções. Terceiro, a partir da nova função de mortalidade, estimou-se a 

expectativa de vida da população do Rio Grande do Norte, entre 1801 e 1870 e o 

total de óbitos para os anos analisados.  

5.1 População estimada do Rio Grande do Norte 

Os dados de população dos anos de 1801, 1805, 1839, 1846 e 1870 foram 

estimados, a partir da população de 1872 decrementada a uma taxa de crescimento 

anual de 2,2%. A Tabela 3 apresenta os dados de população observada e 

estimada, a diferença absoluta entre elas e o grau de cobertura, que corresponde 

à razão entre a população observada e a estimada.  

Tabela 3 – População total observada e estimada, Rio Grande do Norte, 
1801, 1805, 1839, 1846 e 1870. 

 

Fonte dos dados: 1801: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 9, Documento 565; 1805: AHU. 
ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 10, Documento 629; 1839, 1846 e 1870: Relatórios de 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte; 1872: Censo Imperial de 1872 e Relatórios de 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte. 

População 1801 1805 1839 1846 1870

Observada 29443 49250 80530 149072 262307

Estimada 58843 64195 134534 156671 264125

Diferença 29400 14945 54004 7599 1818

Grau de cobertura 50% 77% 60% 95% 99%
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Se o pressuposto de estabilidade e essa taxa de crescimento anual são 

válidos, as estimativas deste estudo podem ser consideradas mais acuradas do 

que os registros dos mapas de população, ou seja, elas se aproximam mais do 

verdadeiro tamanho populacional do Rio Grande do Norte nos anos analisados. 

Portanto, o grau de cobertura é uma medida que indica qual foi a percentagem da 

população contabilizada pelos mapas de população em relação àquela que foi 

estimada neste estudo. 

As interpretações a seguir são feitas sob o pressuposto de que as 

estimativas obtidas neste estudo para o tamanho populacional do Rio Grande do 

Norte se aproximam do seu tamanho observado. Percebe-se que, com o passar 

dos anos, o grau de cobertura aumentou, exceto em 1839, o que indica a melhoria 

das contagens populacionais. Em 1801, houve uma grande diferença entre a 

população observada e estimada: o grau de cobertura foi de 50%, ou seja, uma 

hipótese é que somente metade da população do Rio Grande do Norte tenha sido 

contada de acordo com o mapa de população em 1801. 

Em 1870, a diferença entre o observado e o estimado foi bem menor, o que 

resultou em um grau de cobertura de 99%.  A diferença entre o observado e o 

estimado podem ser explicados em grande medida em relação à taxa de 

crescimento utilizada, no qual compreende o período de 1818 a 1872. Essa taxa foi 

calculada para três pontos no tempo: 1818 a 1832, com uma taxa de crescimento 

de 1,7%; 1832 a 1872 com uma taxa de 2,4% e 1818 a 1872 com uma taxa de 2,2% 

ao ano. Percebe-se que a taxa estimada para o período de 1818 e 1832 é menor 

do que os períodos posteriores, por isso que a taxa no valor de 2,2% representa 

melhor o crescimento populacional de 1846 e 1872, em que a diferença entre o 

observado e o estimado foi mínima e o grau de cobertura foi de 95 e 99%. 

Além disso, essa diferença também pode ser explicada pela existência de 

sub-registro das contagens populacionais. O Censo de 1872, por se tratar do 

primeiro censo nacional brasileiro, eventualmente, os dados apresentam-se mais 

confiáveis do que as contagens realizadas para os anos anteriores.  
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No entanto, é importante ressaltar que nenhum sistema estatístico é 

inteiramente livre de distorções. Os erros mais comuns presentes em censos 

demográficos são os de subenumeração, superenumeração e classificação 

errônea. A subenumeração ocorre quando parte da população não é contabilizada. 

A supernumeração acontece quando uma parcela da população é enumerada mais 

de uma vez, esses casos podem ser propositais, uma vez que alguns governos 

locais querem parecer com o maior número possível de habitantes, por exemplo, 

para reivindicar recursos financeiros do governo central. Em relação, aos erros de 

classificação, o principal que pode ser destacado é a má declaração de idade 

(HAKKERT, 1996).  

5.2 Estimativa de mortalidade 

Para estimar a função de mortalidade do período em estudo, utilizou-se as 

informações dos óbitos por grupo etário registrados no mapa de população de 

1805, do Rio Grande do Norte. A função de mortalidade gerada por essas 

informações sem nenhuma correção ou ajuste e as expectativas de vida 

evidenciam o elevado sub-registro da mortalidade. Conforme a Tabela 4, a 

expectativa de vida (ex) ao nascer de 59,8 anos e a expectativa de vida a partir de 

20 anos de 62,6 anos eram consideravelmente elevadas para a época de pré-

transição demográfica.  
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Tabela 4 – Tabela de sobrevivência, observada, Rio Grande do Norte, 1801 a 
1870 

 

Fonte dos dados: 1801: AHU. Rio Grande do Norte, Caixa 9, Documento 565; 1805: AHU. Rio Grande 
do Norte, Caixa 10, Documento 629; 1839, 1846 e 1870: Relatórios de Presidentes da Província do Rio 
Grande do Norte; 1872: Censo Imperial de 1872 e Relatórios de Presidentes da Província do Rio 
Grande do Norte. 

Em países como Áustria e Espanha, a expectativa de vida ao nascer era em 

torno de 32 anos; na Rússia era de 28 anos; na Itália, aproximadamente 35 anos 

na Alemanha, 38 anos; e no Brasil, a expectativa de vida era em torno de 32 anos, 

durante o período de 1870 a 1890 (Mortara, 1941).  A diferença dos resultados 

observados do Rio Grande do Norte em comparação com os países citados reforça 

a necessidade de correção dos dados para obtenção de estimativas mais 

confiáveis. As próximas seções apresentam os resultados da correção da 

mortalidade adulta, a estimativa da mortalidade infanto-juvenil e a compatibilização 

de ambas. 

 

5.2.1 Correção da Mortalidade adulta 

Dois métodos de correção de mortalidade adulta foram aplicados nesta 

dissertação: Gerações Extintas de Preston et al (1980) e Growth Balance de Brass 

(1975). A existência de sub-registros nas contagens de óbitos faz com que seja 

necessário a obtenção de um fator de correção para ser aplicado na distribuição 

x n nmx nax nqx lx ndx nLx Tx ex

0 5 0,04558 2,5 0,2046 100000 20460 448851 5980704 59,81

5 5 0,01534 2,5 0,0739 79540 5875 383013 5531853 69,55

10 10 0,00412 5,0 0,0404 73665 2973 721788 5148840 69,90

20 10 0,00382 5,0 0,0374 70692 2647 693688 4427052 62,62

30 10 0,00601 5,0 0,0583 68045 3969 660607 3733364 54,87

40 10 0,00757 5,0 0,0730 64076 4675 617386 3072757 47,95

50 10 0,00677 5,0 0,0655 59401 3890 574560 2455371 41,34

60 10 0,01279 5,0 0,1202 55511 6674 521739 1880811 33,88

70 10 0,02605 5,0 0,2305 48837 11257 432084 1359072 27,83

80 10 0,03489 5,0 0,2971 37580 11164 319979 926988 24,67

90 ∞ 0,04352 23,0 1,0000 26416 26416 607010 607010 22,98
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dos óbitos, com o objetivo de tornar os dados mais próximo possível da realidade. 

Nesse contexto, foram gerados os fatores de correção de óbitos, utilizando-se dos 

métodos ressaltados anteriormente. O método de Gerações Extintas de Preston et 

al (1980) apresentou um fator de correção de 1,6031, considerando o grau de 

cobertura estimado entre as idades de 20 a 60 anos de 60% e um fator de 1,6187 

considerando o grau de cobertura de 30 a 60 anos de 61%. Pelo método General 

Growth Balance de Brass (1975), o fator de correção estimado foi de 1,9401, 

quando se considera o grau de cobertura das idades de 30 a 60 anos de 94% 

(Consultar anexo). A aplicação desses dois métodos resultou em óbitos e taxas 

específicas de mortalidade estimados, como pode ser visualizado na Tabela 5: 

Tabela 5 – Óbitos e taxas específicas de mortalidade (TEM) observados e 
estimados, Rio Grande do Norte, 1801-1870 

 

Fonte dos dados: 1801: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 9, Documento 565; 1805: AHU. 
ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 10, Documento 629; 1839, 1846 e 1870: Relatórios de 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte; 1872: Censo Imperial de 1872 e Relatórios de 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte. 

Por ambos os métodos, como o fator de correção foi maior do que 1, as 

quantidades de óbitos estimados foram maiores que os óbitos observados em 

1805. Como se trata de métodos de correção de sub-registro da mortalidade adulta 

centramos por enquanto a nossa análise na mortalidade de pessoas a partir de 20 

anos. Para visualizar o conjunto de TEM estimadas, os resultados são 

apresentados no Gráfico 1.  

Faixa Etária 

População 

observada 

corrigida

Óbito 

observado

Óbito Gerações 

Extintas (GC: 20 

a 60 anos)

Óbito Gerações 

Extintas (GC: 30 

a 60 anos)

Growth 

Balance (GC: 

30 a 60 anos)

TEM 

observada

TEM, Gerações 

Extintas (GC: 20 

a 60 anos)

TEM, Gerações 

Extintas (GC: 30 

a 60 anos)

TEM, Growth 

Balance (GC: 

30 a 60 anos)

0 a 4 anos 8995 410 680 664 795 0,04558 0,07558 0,07378 0,08844

5 a 09 anos 6063 93 154 151 180 0,01534 0,02544 0,02483 0,02976

10 a 19 anos 13597 56 93 91 109 0,00412 0,00683 0,00667 0,00799

20 a 29 anos 14150 54 90 87 105 0,00382 0,00633 0,00618 0,00740

30 a 39 anos 7490 45 75 73 87 0,00601 0,00996 0,00972 0,01166

40 a 49 anos 6206 47 78 76 91 0,00757 0,01256 0,01226 0,01469

50 a 59 anos 3988 27 45 44 52 0,00677 0,01123 0,01096 0,01313

60 a 69 anos 2345 30 50 49 58 0,01279 0,02121 0,02071 0,02482

70 a 79 anos 844 22 36 36 43 0,02605 0,04320 0,04217 0,05055

80 a 89 anos 335 12 19 19 23 0,03489 0,05785 0,05648 0,06769

90 anos e mais 181 8 13 13 15 0,04352 0,07216 0,07044 0,08443
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Gráfico 1 – TEM observada e estimadas para idades a partir de 20 anos, Rio 
Grande do Norte, 1801 a 1870 

 

Fonte dos dados: 1801: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 9, Documento 565; 1805: AHU. 
ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 10, Documento 629; 1839, 1846 e 1870: Relatórios de 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte; 1872: Censo Imperial de 1872 e Relatórios de 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte. 

De acordo com o gráfico 1, a TEM estimada pelo método Growth Balance de 

Brass (1975) apresentou-se superior à observada e as estimadas por Gerações 

Extintas de Preston et al (1980). É importante ressaltar que apesar das TEM 

estimadas apresentarem níveis diferentes, o padrão de alta da taxa de mortalidade 

a partir de 50 anos se mantém, visto que a correção de sub-registro não altera a 

estrutura da função de mortalidade, corrige apenas o nível. Esse resultado condiz 

com o pressuposto de que os dados observados apresentam uma grande 

quantidade de sub-registros. 

De posse das três funções de mortalidade corrigidas para as idades adultas 

estimou-se as expectativas de vida para os grupos etários acima de 20 anos, que 

serviram como orientação para prosseguimento desse estudo. Com a aplicação de 

Gerações Extintas de Preston et al (1980), pelo grau de cobertura de 20 a 60 anos, 
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a expectativa de vida reduziu em todas as idades e a partir de 20 anos, caiu de 

62,62 para 49,60 anos (TAB.6).  

Tabela 6 – Tabela de sobrevivência, estimada por Gerações Extintas de 
Preston et al (1980), grau de cobertura de 20 a 60 anos, Rio Grande do Norte, 

1801 a 1870 

 

Fonte dos dados: 1801: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 9, Documento 565; 1805: AHU. 
ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 10, Documento 629; 1839, 1846 e 1870: Relatórios de 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte; 1872: Censo Imperial de 1872 e Relatórios de 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte. 

Ao considerar o grau de cobertura das idades entre 30 e 60 anos, o método 

de Gerações Extintas de Preston et al (1980) resultou em um fator de correção 

menor, o que conferiu uma maior expectativa de vida, se comparada a estimativa 

anterior, a partir de 20 anos, de 50,15 anos (TAB. 7). 

Tabela 7 – Tabela de sobrevivência, estimada por Gerações Extintas de 
Preston et al (1980), grau de cobertura de 30 a 60 anos, Rio Grande do Norte, 

1801 a 1870 

 

Fonte dos dados: 1801: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 9, Documento 565; 1805: AHU. 
ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 10, Documento 629; 1839, 1846 e 1870: Relatórios de 

x n nmx nax nqx lx ndx nLx Tx ex

20 10 0,00633 5,00 0,0613 100000 6134 969330 4959793 49,60

30 10 0,00996 5,00 0,0949 93866 8907 894124 3990463 42,51

40 10 0,01256 5,00 0,1182 84959 10038 799396 3096339 36,45

50 10 0,01123 5,00 0,1063 74920 7963 709386 2296943 30,66

60 10 0,02121 5,00 0,1918 66957 12841 605363 1587557 23,71

70 10 0,04320 5,00 0,3553 54116 19225 445031 982194 18,15

80 10 0,05785 5,00 0,4487 34891 15657 270622 537163 15,40

90 ∞ 0,07216 13,86 1,0000 19234 19234 266541 266541 13,86

x n nmx nax nqx lx ndx nLx Tx ex

20 10 0,00618 5,00 0,0599 100000 5992 970039 5014922 50,15

30 10 0,00972 5,00 0,0927 94008 8718 896488 4044883 43,03

40 10 0,01226 5,00 0,1155 85290 9851 803642 3148394 36,91

50 10 0,01096 5,00 0,1039 75439 7837 715199 2344752 31,08

60 10 0,02071 5,00 0,1876 67601 12685 612588 1629552 24,11

70 10 0,04217 5,00 0,3483 54916 19126 453536 1016964 18,52

80 10 0,05648 5,00 0,4404 35791 15762 279097 563428 15,74

90 ∞ 0,07044 14,20 1,0000 20029 20029 284331 284331 14,20
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Presidentes da Província do Rio Grande do Norte; 1872: Censo Imperial de 1872 e Relatórios de 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte. 

A metodologia de Growth Balance de Brass (1975) gerou um fator de 

correção para ser aplicado na distribuição dos óbitos maior do que o método de 

Gerações Extintas de Preston et al (1980), produzindo, portanto, uma expectativa 

de vida a partir de 20 anos um pouco menor, de 46,13 anos (TAB. 8) 

Tabela 8 – Tabela de sobrevivência, estimada por Growth Balance de Brass 
(1975), grau de cobertura de 20 a 60 anos, Rio Grande do Norte, 1801 a 1870 

 

Fonte dos dados: 1801: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 9, Documento 565; 1805: AHU. 
ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 10, Documento 629; 1839, 1846 e 1870: Relatórios de 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte; 1872: Censo Imperial de 1872 e Relatórios de 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte. 

O critério utilizado para escolher a metodologia mais adequada foi a 

comparação com outras estimativas de expectativas de vida no Brasil. O estudo de 

Mortara (1941), apresenta uma expectativa de vida brasileira a partir de 20 anos, 

para o período de 1870 a 1890, de 34,87 anos e 34,86 anos. Tais estimativas foram 

calculada com base nas tabelas de mortalidade produzida por Bulhões Carvalho 

(1928). Apesar do período do estudo de Mortara (1941) ser mais recente do que o 

período analisado nesta dissertação, trata-se também de um momento pré-

transição, quando a quase estabilidade caracterizava a população brasileira, 

mesma condição pressuposta para o Rio Grande do Norte entre 1805 e 1872.   

A expectativa de vida gerada pelo método de Growth Balance de Brass 

(1975) foi a que mais se aproximou da estimada por Mortara (1941). A diferença 

entre ambas estimativas se justifica pelas metodologias adotadas. O estudo de 

x n nmx nax nqx lx ndx nLx Tx ex

20 10 0,00740 5,00 0,0714 100000 7140 964301 4613338 46,13

30 10 0,01166 5,00 0,1101 92860 10228 877463 3649037 39,30

40 10 0,01469 5,00 0,1369 82632 11310 769774 2771574 33,54

50 10 0,01313 5,00 0,1233 71322 8791 669269 2001800 28,07

60 10 0,02482 5,00 0,2208 62532 13807 556282 1332530 21,31

70 10 0,05055 5,00 0,4035 48725 19660 388951 776248 15,93

80 10 0,06769 5,00 0,5058 29065 14700 217153 387297 13,33

90 ∞ 0,08443 11,84 1,0000 14365 14365 170144 170144 11,84
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Mortara, antecede as propostas metodológicas de correção da mortalidade de 

Gerações Extintas de Preston et al (1980) e Growth Balance de Brass (1975) e 

apresenta pressupostos e limitações diferentes.  

Para a produção das tabelas de mortalidade utilizadas por Mortara (1941), 

Bulhões Carvalho (1928) utilizou-se de informações censitárias de população e 

óbito de 1920. Não foi mencionado método de correção desses dados. Para o 

cálculo considerou os sobreviventes das idades 0 a n+1, pelos algarismos 𝑆0, 𝑆1,

𝑆2      𝑆𝑛, 𝑆𝑁+1 e as taxas de mortalidade em cada idade 𝑀0𝑀1𝑀2𝑀𝑛𝑀𝑁+1. O número 

de sobreviventes em cada idade é a diferença entre o número de sobreviventes do 

grupo anterior e os óbitos. Para os grupos etários acima de 89 anos, a metodologia 

foi readaptada com o emprego da fórmula de Gompertz e Makehan (1927):  

𝑀𝑥 = 𝑀80
(

𝑥

80
)−𝑛

                                                                                                     (15) 

Apesar das diferenças, optou-se por confiar na reconhecida metodologia de 

correção de sub-registro de Growth Balance de Brass (1975).  Desta forma, esses 

primeiros resultados permitiram a compreensão de parte do comportamento da 

mortalidade, a adulta.  

Para completar a função de mortalidade foi preciso percorrer outros 

caminhos. A opção mais sensata seria aplicar a metodologia de correção de sub-

registro da mortalidade infanto-juvenil de Brass (1975), no entanto, não dispomos 

de informações de filhos nascidos vivos sobreviventes, nascidos vivos nos últimos 

12 meses e nascidos mortos por idade da mãe. Desta forma, outra opção 

metodológica foi pesquisar uma função de mortalidade que mais se aproximasse 

da já estimada pelo método Growth Balance de Brass (1975) de correção da 

mortalidade adulta, para estimar o restante da função. Ou seja, a mortalidade 

infanto-juvenil (zero a 19 anos). Nesse sentido, o próximo item discute os 

procedimentos e resultados dessa busca. 
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5.2.2 Mortalidade infanto-juvenil 

A procura pela função de mortalidade que mais se aproxima daquela 

corrigida para mortalidade adulta teve como fonte de informação as tabelas geradas 

pelos modelos regionais de vida de Coale e Demeny (1996) e as tabelas 

disponíveis no site The Human Mortality Database. A seleção das funções de 

mortalidade não foi realizada de forma aleatória. Nos modelos de vida de Coale e 

Demeny (1996), optou-se por utilizar o Modelo Oeste e o Modelo Leste para a 

pesquisa. O Modelo Oeste por representar padrões de mortalidade mais gerais e o 

Modelo Leste, por caracterizar populações com altas taxas de mortalidade na 

infância e para as pessoas com idades acima de 50 anos. O Modelo Leste foi o 

mais utilizado. 

O Gráfico 2 apresenta as TEM do Modelo Oeste de Coale e Demeny (1996) 

e a função corrigida pela metodologia de Growth Balance de Brass (1975). 

Percebe-se que desse Modelo, a função que mais se aproximou da estimada foi 

gerada pelo nível 25.  
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Gráfico 2 - TEM, Coale e Demeny (1996), Modelo Oeste: Rio Grande do Norte, 
1801-1870 

 

Fonte dos dados: Coale e Demeny (1996). 

Em relação ao Modelo Leste, foram analisadas 18 funções e a mais próxima 

da estimada também foi o nível 25, exposto no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - TEM, Coale e Demeny (1996), Modelo Leste: Rio Grande do Norte, 
1801-1870 

 

Fonte dos dados: Coale e Demeny (1996). 

Entre as tabelas de mortalidade disponíveis no site do The Human Mortality 

Database, de acordo com o Gráfico 4, a função que mais se aproximou daquela 

corrigida por Growth Balance de Brass (1975) foi a da Islândia em 1850. 
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Gráfico 4 - TEM, The Human Mortality Database: Rio Grande do Norte, 1801-
1870 

 

Fonte dos dados: The Human Mortality Database, disponível em: < http://www.mortality.org/>. Acesso 
em: 2 fev. 2016. 

Se for considerada apenas a análise visual, a função da Islândia seria a eleita 

para completar a função de mortalidade estimada da mortalidade adulta. No 

entanto, para comprovar a proximidade entre elas, utilizou-se uma medida síntese 

da distância entre as curvas, gerada pelo Método da Soma dos Erros Quadráticos. 

O método consiste em uma forma de identificar qual curva se distancia menos 

daquela corrigida por Growth Balance de Brass (1975). Nesse sentido, os 

resultados são apresentados a seguir.  

A Tabela 9 apresenta os resultados mais aproximados, segundo o método 

da Soma dos Erros Quadráticos de cada modelo analisado. A metodologia 

confirmou que a função de mortalidade que apresentou mais proximidade com a 

corrigida por Growth Balance de Brass (1975) foi a da Islândia em 1850.  
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Tabela 9 – Soma dos Erros Quadráticos, Rio Grande do Norte, 1801-1870  

 

Fonte dos dados: Coale e Demeny (1996); The Human Mortality Database, disponível em: < 
http://www.mortality.org/>. Acesso em: 2 fev. 2016. 

É importante destacar que não se trata de afirmar que o comportamento da 

mortalidade no Rio Grande do Norte era idêntico da Islândia no mesmo período. O 

perfil demográfico da mortalidade pode ter apresentado padrão semelhante, o que 

é normal, visto que faz parte de um processo mais amplo da transição demográfica. 

Porém, as explicações para as causas de tais comportamentos são diferentes. O 

que estamos tentando compreender são as diferenças e especificidades do 

comportamento da mortalidade no Rio Grande do Norte.  

A Islândia em 1850 também estava passando por esse processo de pré-

transição demográfica, com uma alta mortalidade infanto-juvenil e adulta a partir de 

50 anos, provocado, principalmente pela disseminação de doenças infecciosas. Na 

Islândia, a maioria dos estudos referentes ao período pré-transição focaram no 

estudo da mortalidade infantil que era extremamente alta. Foi constatado que uma 

das razões para elevadas taxas de mortalidade na infantil era a má alimentação 

dos recém-nascidos. Além disso, a alta densidade populacional nas áreas urbanas, 

o trabalho duro e a falta de serviços de saúde foram os fatores contribuintes para o 

excesso de mortalidade (GUTTORMSSON e GARÐARSDÓTTIR, 2002; FELLMAN, 

2016). 

Nesse sentido, o que assemelha o comportamento da mortalidade na 

Islândia do Rio Grande do Norte, diz respeito, certamente à predominância das 

doenças infecciosas entre as causas de morte, por se tratar de um período pré-

transição demográfica e epidemiológica.  Essa etapa, é denominada de período da 

peste e da fome, devido à existência de doenças epidêmicas, assim como 

endêmicas (OMRAN, 1971). 

Método
Modelo Oeste 

Nível 25

Modelo Leste 

Nível 25

Islândia 

1850

Growth Balance 0,04637 0,04779 0,00917



99 

 

Diante desse contexto, é razoável aceitar a hipótese de que a função de 

mortalidade do Rio Grande do Norte nas idades abaixo de 20 anos segue o mesmo 

padrão da função de mortalidade da Islândia. Desta forma, de posse da função 

corrigida por Growth Balance de Brass (1975) e a função da Islândia para 

representar a mortalidade infanto-juvenil, o próximo passo da dissertação foi a 

compatibilização dessas informações de mortalidade adulta e infanto-juvenil em 

uma única função. 

5.2.3 Compatibilização da mortalidade adulta e infanto-juvenil 

Para compatibilizar as duas partes da função de mortalidade estimada 

separadamente, sob o pressuposto de que a função escolhida para representar a 

mortalidade infanto-juvenil também é adequada para representar a estrutura da 

mortalidade adulta, utilizou-se da padronização indireta. Por meio dela e tomando 

como base a função de mortalidade da Islândia em 1850, estimou-se uma nova 

função para o Rio Grande do Norte entre 1801 e 1870, aplicando o fator de correção 

de 1,07604. Esse fator de correção corresponde à razão entre os óbitos corrigidos 

por Growth Balance de Brass (1975) acima de 20 anos e os óbitos esperados 

estimados pela função da Islândia, para as idades acima de 20 anos, no qual 

multiplicado pela TEM da Islândia em cada faixa etária originou uma nova função 

de mortalidade para o Rio Grande do Norte. O gráfico 5 explica o comportamento 

da mortalidade no Rio Grande do Norte, entre 1801 e 1870: 
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Gráfico 5 – Ajuste da função de mortalidade, Islândia (1850) e Rio Grande do 
Norte (1801-1870) 

 

Fonte dos dados: 1801: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 9, Documento 565; 1805: AHU. 
ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 10, Documento 629; 1839, 1846 e 1870: Relatórios de 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte; 1872: Censo Imperial de 1872 e Relatórios de 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte. 

A nova função estimada (com os dados corrigidos) difere-se muito da 

observada (sem a correção dos dados). A grande diferença centrou-se nas idades 

vulneráveis a erros de enumeração dos censos, como a infantil e a idosa. Esse 

formato indica uma alta mortalidade na infância entre crianças de 0 a 4 anos de 

idade e a no grupo etário de 5 a 9 anos até 10 a 19 anos a mortalidade cai e volta 

a subir até o grupo etário de 20 a 29 anos, no qual a mortalidade se mantém estável 

até o grupo etário 30 a 39 anos, em que apresenta um relativo crescimento da 

mortalidade, sendo mais evidente a partir do grupo etário de 40 a 49 anos em 

diante. Percebe-se claramente, que a diferença entre a TEM observada e a nova 

função centrou-se nas idades infantis e adultas, portanto, nas idades em que a 

incidência de sub-registros das informações era maior. Esses grupos de idade 

geralmente são os mais afetados em populações atingidas por doenças infecciosas 

e revelam as condições de vida da sociedade. Em geral, as crianças e os idosos 

0,00100

0,01000

0,10000

1,00000

0 a 4
anos

5 a 09
anos

10 a 19
anos

20 a 29
anos

30 a 39
anos

40 a 49
anos

50 a 59
anos

60 a 69
anos

70 a 79
anos

80 a 89
anos

90 anos
e mais

lo
g 

(T
EM

)

Grupos etários

TEM Islândia 1850 Nova função (Growth Balance) TEM observada



101 

 

são os mais atingidos em situação de crise, devido a sua fragilidade física (LIVI-

BACCI, 1984). No Rio Grande do Norte, epidemias de varíola eram constantes no 

período, no qual afetava primordialmente as crianças. É importante ressaltar que 

essa estrutura é típica de regiões que estão passando pelo processo de pré-

transição de mortalidade (GRAF. 5).  

A mortalidade na infância era muito difícil de ser contabilizada, por isso o 

número de sub-registro, como representado no gráfico 5 foi maior que em relação 

as outras idades. A taxa de mortalidade na infância é um indicador muito importante 

que reflete as condições de saúde e de vida de determinada população, uma vez 

que são óbitos, na maioria das vezes, evitáveis. Assim como também impacta sobre 

a expectativa de vida ao nascer (GARCIA E SANTANA, 2011). Mas em populações 

pretéritas, como é o caso, da analisada, a contabilização dos dados exatos de 

óbitos na infância era muito difícil. Em muitos casos, quando a criança falecia 

poucas horas ou dias depois do nascimento, os pais poderiam eventualmente não 

acharem necessário o registro do nascimento e do óbito (NAÇÕES UNIDAS, 1986). 

Como também era comum a existência de cemitérios clandestinos que dificultavam 

a contabilização dos óbitos em todos os grupos etários.  

Sob o pressuposto de que a população do Rio Grande do Norte era quase-

estável entre 1801 e 1870, a nova função de mortalidade estimada para o ano de 

1805 deve ser considerada como constante ao longo do período entre 1801 e 1870.  

Com a obtenção da nova função de mortalidade para o Rio Grande do Norte foi 

possível estimar a expectativa de vida da população durante todo o período em 

estudo. A expectativa de vida é um bom indicador da mortalidade porque reflete as 

condições de vida de determinada população, na medida em que se esperança de 

vida é baixa sugere que condições adversas da vida na sociedade influenciaram a 

alta mortalidade, caso contrário, determina que as condições são favoráveis ao 

desenvolvimento e prolongamento da vida (SIMÕES, 2002). 

De acordo com a Tabela 10, a expectativa de vida ao nascer do Rio Grande 

do Norte foi de 32,29 anos. Ela se aproxima da estimada por Mortara (1941) entre 

1870 e 1890 (32,7 e 30,6 anos, respectivamente).  
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Tabela 10 - Tabela de sobrevivência, Rio Grande do Norte, 1801 a 1870 

 

Fonte dos dados: 1801: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 9, Documento 565; 
1805: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 10, Documento 629; 1839, 1846 e 1870: 
Relatórios de Presidentes da Província do Rio Grande do Norte; 1872: Censo Imperial de 1872 
e Relatórios de Presidentes da Província do Rio Grande do Norte. 

Essa baixa esperança de vida ao nascer era comum em áreas que estavam 

experimentando o processo de período pré-transição demográfica, caracterizado 

pela alta mortalidade.  É um resultado contundente com a experiência brasileira, e 

também com outros países que também estavam experimentando a fase de pré-

transição demográfica. No entanto, as idades mais jovens e adultas apresentaram 

expectativa de vida muito superior ao padrão da época. Voltando a algumas 

informações já citadas anteriormente, Mortara (1941) apresenta uma estimativa de 

expectativa de vida brasileira a partir de 20 anos, para o período de 1870 a 1890, 

de 34,87 anos e 34,86 anos. Enquanto que a estimada para o Rio Grande do Norte 

foi de 45,86 anos (TAB. 10), que embora menor do que a observada (62,62 anos), 

ainda apresentou uma alta expectativa de vida a partir de 20 anos para o período. 

Porém, esse resultado não pode ser tomado como errado por fugir do padrão da 

época. Pelo contrário, conforme o objetivo dessa dissertação de identificar as 

especificidades do comportamento da mortalidade no Rio Grande do Norte, pode-

se afirmar que a mortalidade adulta não era tão alta, ocasionando uma alta 

expectativa de vida. A mortalidade na infância e idosa, demonstraram-se 

extremamente altas, o que explica a baixa expectativa de vida nas idades mais 

vulneráveis.  

x n nmx nax nqx lx ndx nLx Tx ex

0 5 0,12895 2,5 0,4876 100000 48756 378109 3228883 32,29

5 5 0,00972 2,5 0,0475 51244 2433 250137 2850773 55,63

10 10 0,00521 5,0 0,0508 48811 2480 475710 2600636 53,28

20 10 0,00739 5,0 0,0713 46331 3303 446793 2124926 45,86

30 10 0,00752 5,0 0,0725 43028 3119 414682 1678133 39,00

40 10 0,00909 5,0 0,0870 39909 3471 381730 1263452 31,66

50 10 0,01670 5,0 0,1542 36437 5618 336287 881722 24,20

60 10 0,03166 5,0 0,2733 30820 8423 266081 545435 17,70

70 10 0,05412 5,0 0,4259 22396 9539 176269 279354 12,47

80 10 0,10978 5,0 0,7087 12857 9113 83010 103086 8,02

90 ∞ 0,18653 5,4 1,0000 3745 3745 20075 20075 5,36
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O último resultado desta dissertação corresponde às estimativas do total de 

óbitos para cada ano em estudo. Diferente dos dados de população que 

apresentaram grau de cobertura de 50% a 99%, os dados de óbitos não chegaram 

a 50% de cobertura. Em 1801, a grande diferença entre o óbito observado e o 

estimado resultou em grau de cobertura de 37% (TAB.12).  

Tabela 12 – Óbitos observados, estimados e grau de cobertura, Rio Grande 
do Norte, 1801, 1805, 1839, 1846 e 1870 

Óbito 1801 1805 1839 1846 1870 

Observado 593 802 1582 2077 167 

Estimado 1617 1764 3697 4306 7259 

Diferença 1024 962 2115 2229 7092 

Grau de cobertura 37% 45% 43% 48% 2% 

 

Fonte dos dados: 1801: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 9, Documento 565; 1805: AHU. 
ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 10, Documento 629; 1839, 1846 e 1870: Relatórios de 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte; 1872: Censo Imperial de 1872 e Relatórios de 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte. 

Ou seja, se as estimativas obtidas neste estudo se aproximam do número 

estimado de óbitos ocorridos no Rio Grande do Norte nos anos analisados, apenas 

37% da população que chegou a óbito foi registrada no mapa de população. Em 

1805, o percentual do grau de cobertura é um pouco maior, 45%. Em 1839, o grau 

de cobertura diminuiu para 43%. Em 1846, atingiu a 48% (ponto máximo do 

período), mas em 1870, caiu para 2%. Esses resultados indicam o alto índice de 

sub-registros nas informações de óbitos. Por isso, a importância das estimativas de 

mortalidade. 
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CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que o comportamento da mortalidade em parte do período 

que antecede a transição demográfica no Rio Grande do Norte (1801 a 1870) se 

assemelhou em partes ao registrado no Brasil e em países que também estavam 

passando por essa fase, a exemplo da Islândia em 1850. Assemelha-se em parte 

porque apenas a mortalidade na infância e idosa apresentaram semelhanças, com 

uma alta mortalidade na infância e em crianças com até cinco anos e alta 

mortalidade para pessoas acima de 40 anos. Esse perfil de mortalidade está 

evidente na função de mortalidade estimada, que gerou uma expectativa de vida 

ao nascer em torno de 32,29 anos para a população do Rio Grande do Norte no 

período. Esse resultado se aproximou bastante das estimativas de Mortara (1941) 

para o Brasil, no período de 1870 a 1890.  

Essa baixa expectativa de vida está fortemente relacionada ao contexto 

histórico vivenciado pelo resto da Colônia e grande parte do Império, caracterizado 

por um ambiente insalubre que propiciava a disseminação de doenças epidêmicas 

que proporcionavam a alta mortalidade da população. A varíola, por exemplo, era 

uma doença que afetava essencialmente as crianças. Além das doenças 

epidêmicas (febre amarela, varíola e cólera) que atingiram o Rio Grande do Norte 

(a varíola desde o período colonial, a febre amarela e a cólera a partir da segunda 

metade do século XIX), as condições do ambiente e a falta de preparo e 

desenvolvimento da medicina foram uns dos fatores responsáveis pela baixa 

expectativa de vida da população nas idades mais vulneráveis (crianças e idosos).  

No entanto, em relação à mortalidade adulta, os resultados finais 

apresentaram uma baixa mortalidade e uma expectativa de vida alta. Esse ponto 

que aborda o diferencial da dissertação, a especificidade do comportamento da 

mortalidade no Rio Grande do Norte que nos fazem questionar sobre até que ponto 

as doenças epidêmicas tiveram tanto impacto na população, como ressalta a 

literatura histórica, sobretudo. Conforme os resultados, o impacto maior das 
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doenças infecciosas recaiu sobre as idades mais vulneráveis. A população adulta 

não foi tão afetada por essas doenças, apesar de continuar sendo a principal causa 

de morte da população, por se tratar de um período de pré-transição demográfica 

e epidemiológica. Uma hipótese de investigação futura com vistas a conceber 

continuidade à pesquisa seria aprofundar o estudo do caso da mortalidade no Rio 

Grande do Norte, em busca de novos indícios do comportamento da mortalidade. 

Seja por meio da produção de novas estimativas demográficas com base em fontes 

diversas documentais e censitárias que busquem especificar o comportamento da 

mortalidade no mesmo período pré-transição demográfica. Uma ideia seria analisar 

a mortalidade da população livre e escrava separadamente, por sexo e aprofundar 

a discussão com a historiografia.  

Em vista dos argumentos apresentados, esta dissertação contribuiu em 

grande medida para os estudos demográficos sobre população e mortalidade do 

Rio Grande do Norte, e em um sentido mais amplo para a literatura demográfica 

nordestina. Embora tenha limitações, como adaptações das metodologias às fontes 

históricas que não foram produzidas para fins estatísticos, o resultado foi 

gratificante. Uma vez que acreditamos que o principal objetivo da dissertação foi 

atingido, ao empreender um estudo quantitativo do comportamento da mortalidade 

para compreender as condições de vida da população naquele período. Por fim, é 

importante ressaltar que apesar das limitações, a dissertação servirá como exemplo 

para futuros trabalhos da demografia histórica.  
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ANEXOS 

Tabela A1 – População e óbito observados por idade e sexo, Rio Grande do 
Norte, 1801 

 

Fonte de dados: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 9, Documento 565. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade Homens Mulheres Idade Homens Mulheres

De 0 a 5 anos 2259 2192 De 0 a 1 ano 77 68

5 a 10 anos 1712 2164 1 a 5 anos 65 42

10 a 20 anos 3227 3123 5 a 10 anos 27 21

20 a 30 anos 2355 3197 10 a 20 anos 22 18

30 a 40 anos 1825 1924 20 a 30 anos 29 21

40 a 50 anos 1770 1112 30 a 40 anos 41 24

50 a 60 anos 725 679 40 a 50 anos 28 17

60 a 70 anos 367 324 50 a 60 anos 14 11

70 a 80 anos 174 174 60 a 70 anos 21 12

80 a 90 anos 61 67 70 a 80 anos 18 10

90 a 100 anos 5 7 80 a 90 anos 6 1

Total 14480 14963 90 a 100 anos 0 0

Total Geral Total 348 245

Total Geral 593

População Óbitos

29443
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Tabela A2 – População e óbito observados por idade e sexo, Rio Grande do 
Norte, 1805 

 

Fonte de dados: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 10, Documento 629. 

 

Tabela A3 – População observada por idade e sexo, Rio Grande do Norte, 
1839 

 

Fonte: Relatório de Presidente da Província do Rio Grande do Norte de 1839. 

 

Idade Homens Mulheres Homens Mulheres

De 0 a 1 ano 1848 1832 0 0

1 a 5 anos 4764 4441 256 154

5 a 10 anos 3372 3405 55 38

10 a 20 anos 4307 4151 32 24

20 a 30 anos 3784 3676 17 37

30 a 40 anos 2893 3072 17 28

40 a 50 anos 1898 1720 22 25

50 a 60 anos 1088 1170 16 11

60 a 70 anos 572 573 18 12

70 a 80 anos 234 260 13 9

80 a 90 anos 65 88 3 8

90 a 100 anos 18 19 3 4

Total 24843 24407 452 350

Total Geral 49250 802

População Óbitos

Idade Homens Mulheres

10 anos e menos 12142 10844

10 a 20 anos 7401 7678

20 a 30 anos 6854 7240

30 a 40 anos 5074 4903

40 a 50 anos 3465 4212

50 a 60 anos 4153 2067

60 a 70 anos 1248 1154

70 anos e mais 1256 839

Total 41593 38937

Total Geral 80530
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Tabela A4 – População observada por idade e sexo, Rio Grande do Norte, 
1872 

População 

Idade Masculino Feminino Total 

0 a 4 anos 15674 22980 38654 

5 a 09 anos 10824 15231 26055 

10 a 19 anos 24050 34383 58433 

20 a 29 anos 25868 34941 60809 

30 a 39 anos 14043 18146 32189 

40 a 49 anos 11506 15165 26671 

50 a 59 anos 7694 9445 17139 

60 a 69 anos 4525 5553 10078 

70 a 79 anos 1633 1996 3629 

80 a 89 anos 709 729 1438 

90 anos e mais 408 371 779 

Total  116934 158940 275874 

 

Fonte: Censo Imperial de 1872. 

 

Tabela A5 – População corrigida pela taxa geométrica de crescimento de 
2,2%, Rio Grande do Norte 

 

Fonte de dados: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 9, Documento 565; AHU. ACL. CU. B. 
Rio Grande do Norte, Caixa 10, Documento 629. Relatório de Presidente de Província de 1839, 1846 e 
1870; Censo Imperial de 1872.  

 

 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

0 a 4 anos 15674 22980 38654 3343 4902 8245 3647 5347 8995 7644 11207 18850 8901 13050 21952 15006 22001 37008

5 a 09 anos 10824 15231 26055 2309 3249 5557 2519 3544 6063 5278 7428 12706 6147 8650 14797 10363 14582 24945

10 a 19 anos 24050 34383 58433 5130 7334 12464 5596 8001 13597 11728 16767 28496 13658 19526 33184 23026 32919 55944

20 a 29 anos 25868 34941 60809 5518 7453 12970 6019 8131 14150 12615 17039 29654 14691 19843 34534 24766 33453 58219

30 a 39 anos 14043 18146 32189 2995 3871 6866 3268 4223 7490 6848 8849 15697 7975 10305 18280 13445 17373 30818

40 a 49 anos 11506 15165 26671 2454 3235 5689 2677 3529 6206 5611 7395 13006 6534 8612 15147 11016 14519 25535

50 a 59 anos 7694 9445 17139 1641 2015 3656 1790 2198 3988 3752 4606 8358 4369 5364 9733 7366 9043 16409

60 a 69 anos 4525 5553 10078 965 1184 2150 1053 1292 2345 2207 2708 4915 2570 3154 5723 4332 5317 9649

70 a 79 anos 1633 1996 3629 348 426 774 380 464 844 796 973 1770 927 1134 2061 1563 1911 3474

80 a 89 anos 709 729 1438 151 155 307 165 170 335 346 356 701 403 414 817 679 698 1377

90 anos e mais 408 371 779 87 79 166 95 86 181 199 181 380 232 211 442 391 355 746

Total 116934 158940 275874 24942 33902 58843 27210 36985 64195 57024 77509 134534 66408 90263 156671 111954 152171 264125

18701872 1801 1805 1839 1846
Idade
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Tabela A6 – Aplicação do método de Gerações Extintas de Preston et al 
(1980), Rio Grande do Norte, 1805 

 

Fonte de dados: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 10, Documento 629. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa de 

crescimento
Óbito observado

Óbito 

acumulado
Média*10

Faixa etária N(x)-1801 N(x)-1805 wNx 1801 wNx 1805 r 5Dx 1805 wDx 1805 x N"(x) 1805 (Leste) 5N"x 1805 (xN''x/xNx)1805 N"(x a 90)1805 N(x a 90)1805 (wN"x/wNx)1805

0 a 4 anos 8245 8995 58843 64195 0,022 410 804 0 1406 5694 0,63302 27551 55200 0,49912

5 a 09 anos 5557 6063 50599 55200 0,022 93 394 5 871 3910 0,64498 21858 49137 0,44483

10 a 19 anos 12464 13597 45041 49137 0,022 56 301 10 693 5992 0,44069 17947 35540 0,50498

20 a 29 anos 12970 14150 32577 35540 0,022 54 245 20 506 4316 0,30502 11955 21390 0,55890

30 a 39 anos 6866 7490 19607 21390 0,022 45 191 30 357 3020 0,40323 7639 13900 0,54956

40 a 49 anos 5689 6206 12741 13900 0,022 47 146 40 247 2012 0,32415 4619 7694 0,60031

50 a 59 anos 3656 3988 7052 7694 0,022 27 99 50 156 1283 0,32171 2607 3705 0,70350

60 a 69 anos 2150 2345 3397 3705 0,022 30 72 60 101 774 0,33019 1324 1360 0,97312

70 a 79 anos 774 844 1247 1360 0,022 22 42 70 54 389 0,46006 549 516 1,06505

80 a 89 anos 307 335 473 516 0,022 12 20 80 24 161 0,48098 161 181 0,88787

90 anos e mais 166 181 166 181 0,022 8 8 90 9

Z (Leste) 3,5475

0,6031 0,6178

1,6582 1,6187

População observada 

corrigida
População acumulada População estimada

Estimado (pop acumulada 

modelo leste)

Observado (pop acumulada 

pelo observado)

1. Grau de cobertura entre 30 e 60 anos 

Fator de Correção 1

2. Grau de cobertura entre 20 e 60 anos 

Fator de Correção 2
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Tabela A7 – Coeficientes de modelos de mortalidade de Coale e Demeny 
(1996) aplicado a Preston e Coale 

Modelo Idade A a(A) b(A) c(A) 

Norte 

45 -11,42 185,2 17,02 

50 -10,63 167,2 14,99 

55 -9,78 147,8 12,96 

60 -8,57 126,1 10,85 

65 -6,83 101,6 8,62 

70 -4,53 74,6 6,28 

75 -1,91 47,1 3,98 

80 0,46 22,7 2 

85 1,82 6,4 0,67 

Sul 

45 -15,26 183,4 18,23 

50 -14,91 168,4 16,36 

55 -14,22 151,2 14,38 

60 -12,89 130,8 12,22 

65 -10,67 106,4 9,8 

70 -7,53 78,4 7,15 

75 -3,84 48,8 4,47 

80 -0,47 22,6 2,14 

85 1,47 5,6 0,63 

Leste 

45 -15,87 174,3 18,06 

50 -15,14 158,5 16,06 

55 -13,97 140,4 13,93 

60 -12,1 118,8 11,6 

65 -9,43 93,9 9,05 

70 -6,07 66,5 6,38 

75 -2,52 39,3 3,81 

80 0,37 16,8 1,73 

85 1,79 3,5 0,48 

Oeste 

45 -13,43 181,4 17,57 

50 -12,49 163,6 15,49 

55 -11,24 143,7 13,34 

60 -9,5 121,2 11,07 

65 -7,21 96,1 8,67 

70 -4,48 69,2 6,23 

75 -1,64 42,9 3,91 

80 0,72 20,5 1,98 

85 2,03 5,9 0,7 
 

Fonte: Coale e Demeny (1966). 
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Tabela A8 – Aplicação do Método de Growth Balance de Brass (1975), Rio 
Grande do Norte, 1805 

 

Fonte de dados: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 10, Documento 629. 

 

Tabela A9 – TEM observada e estimadas Rio Grande do Norte, 1805 

 

Fonte de dados: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 10, Documento 629. 

 

 

 

Taxa de 

crescimento

Óbito 

observado

Óbito 

acumulado
Y X

Faixa etária N(x) 1801 N(x) 1805 wNx 1801 wNx 1805 r 5Dx 1805 wDx 1805 x n(X) 1805 N(x)/N(X+)-r D(x+)/N(x+)

0 a 4 anos 8245 8995 58843 64195 0,022 410 804 0 3764 0,03664 0,01252

5 a 09 anos 5557 6063 50599 55200 0,022 93 394 5 4915 0,06704 0,00713

10 a 19 anos 12464 13597 45041 49137 0,022 56 301 10 6937 0,11917 0,00612

20 a 29 anos 12970 14150 32577 35540 0,022 54 245 20 5410 0,13022 0,00688

30 a 39 anos 6866 7490 19607 21390 0,022 45 191 30 3424 0,13808 0,00891

40 a 49 anos 5689 6206 12741 13900 0,022 47 146 40 2549 0,16135 0,01047

50 a 59 anos 3656 3988 7052 7694 0,022 27 99 50 1583 0,18380 0,01281

60 a 69 anos 2150 2345 3397 3705 0,022 30 72 60 797 0,19319 0,01931

70 a 79 anos 774 844 1247 1360 0,022 22 42 70 295 0,19469 0,03055

80 a 89 anos 307 335 473 516 0,022 12 20 80 129 0,22800 0,03792

90 anos e mais 166 181 166 181 0,022 8 8

Média r Inclinação Fator de correção

0,022 0,515423 1,94015

População observada População acumulada

Faixa Etária 

População 

observada 

corrigida

Óbito 

observado

Óbito Gerações 

Extintas (GC: 20 

a 60 anos)

Óbito Gerações 

Extintas (GC: 30 

a 60 anos)

Growth 

Balance (GC: 

30 a 60 anos)

TEM 

observada

TEM, Gerações 

Extintas (GC: 20 

a 60 anos)

TEM, Gerações 

Extintas (GC: 

30 a 60 anos)

TEM, Growth 

Balance (GC: 

30 a 60 anos)

0 a 4 anos 8995 410 680 664 795

5 a 09 anos 6063 93 154 151 180

10 a 19 anos 13597 56 93 91 109

20 a 29 anos 14150 54 90 87 105 0,00382 0,00633 0,00618 0,00740

30 a 39 anos 7490 45 75 73 87 0,00601 0,00996 0,00972 0,01166

40 a 49 anos 6206 47 78 76 91 0,00757 0,01256 0,01226 0,01469

50 a 59 anos 3988 27 45 44 52 0,00677 0,01123 0,01096 0,01313

60 a 69 anos 2345 30 50 49 58 0,01279 0,02121 0,02071 0,02482

70 a 79 anos 844 22 36 36 43 0,02605 0,04320 0,04217 0,05055

80 a 89 anos 335 12 19 19 23 0,03489 0,05785 0,05648 0,06769

90 anos e mais 181 8 13 13 15 0,04352 0,07216 0,07044 0,08443
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Tabela A10 – TEM, Coale e Demeny (1996), Modelo Oeste 

x Nível 1 Nível 2 Nível 11 Nível 15 Nível 23 Nível 25 

0 a 4 anos 0,04516 0,17459 0,05901 0,03379 0,00436 0,00125 

5 a 09 anos 0,01467 0,01331 0,01001 0,00321 0,00035 0,00008 

10 a 19 anos 0,01260 0,01146 0,00484 0,00298 0,00043 0,00012 

20 a 29 anos 0,02043 0,01859 0,00799 0,00513 0,00080 0,00024 

30 a 39 anos 0,02649 0,02410 0,01036 0,00668 0,00117 0,00036 

40 a 49 anos 0,03359 0,03070 0,01414 0,00979 0,00278 0,00120 

50 a 59 anos 0,04937 0,04546 0,02326 0,01759 0,00754 0,00429 

60 a 69 anos 0,08816 0,08160 0,04555 0,03678 0,02025 0,01365 

70 a 79 anos 0,16387 0,15315 0,09596 0,07913 0,05633 0,04375 

80 a 89 anos 0,31298 0,29651 0,20726 0,15150 0,14165 0,11850 

90 anos e mais 0,64103 0,58974 0,44099 0,44807 0,33079 0,29224 

 

Fonte de dados: Coale e Demeny (1996).  

 

Tabela A11 – TEM, Coale e Demeny (1996), Modelo Leste 

 

Fonte de dados: Coale e Demeny (1996).  

 

x Nível 1 Nível 4 Nível 5 Nível 6 Nível 7 Nível 8 Nível 9 Nível 10 Nível 11 Nível 12 Nível 13 Nível 14 Nível 15 Nível 16 Nível 17 Nível 18 Nível 19 Nível 20 Nível 25

0 a 4 anos 0,24374 0,16231 0,14331 0,12692 0,11260 0,09997 0,08872 0,07865 0,06925 0,06092 0,05332 0,04639 0,04003 0,03420 0,02883 0,02388 0,01930 0,01504 0,00189

5 a 09 anos 0,01481 0,01915 0,01017 0,00925 0,00839 0,00759 0,00684 0,00614 0,00542 0,00476 0,00416 0,00360 0,00309 0,00260 0,00215 0,00172 0,00132 0,00095 0,00007

10 a 19 anos 0,00900 0,01189 0,00637 0,00584 0,00535 0,00489 0,00446 0,00406 0,00371 0,00335 0,00301 0,00268 0,00237 0,00206 0,00179 0,00152 0,00127 0,00103 0,00015

20 a 29 anos 0,01541 0,02032 0,01094 0,01115 0,00921 0,00843 0,00771 0,00703 0,00644 0,00584 0,00527 0,00472 0,00419 0,00369 0,00322 0,00276 0,00233 0,00192 0,00031

30 a 39 anos 0,01944 0,02551 0,01380 0,01267 0,01162 0,01065 0,00974 0,00889 0,00812 0,00740 0,00670 0,00603 0,00538 0,00477 0,00417 0,00360 0,00306 0,00255 0,00045

40 a 49 anos 0,02513 0,03379 0,01833 0,01697 0,01665 0,01549 0,01440 0,01240 0,01245 0,01066 0,00986 0,00908 0,00831 0,00757 0,00684 0,00613 0,00545 0,00479 0,00133

50 a 59 anos 0,03933 0,05512 0,02983 0,02793 0,02986 0,02814 0,02652 0,02161 0,02362 0,01930 0,01824 0,01719 0,01703 0,01512 0,01410 0,01311 0,01213 0,01118 0,00478

60 a 69 anos 0,08075 0,11339 0,06210 0,05846 0,05758 0,05511 0,05275 0,04647 0,04855 0,04223 0,04030 0,03838 0,03646 0,03455 0,03265 0,03079 0,02897 0,02720 0,01390

70 a 79 anos 0,16782 0,23063 0,13343 0,12683 0,10034 0,09777 0,09531 0,10540 0,09092 0,09815 0,09487 0,09156 0,08824 0,08492 0,08161 0,07834 0,07512 0,07198 0,04487

80 a 89 anos 0,32393 0,41422 0,27080 0,26033 0,25080 0,24200 0,23381 0,22617 0,21965 0,21445 0,16169 0,20376 0,21399 0,19280 0,18726 0,18175 0,17629 0,17088 0,12094

90 anos e mais 0,63415 0,69744 0,54907 0,53065 0,51675 0,50168 0,48844 0,47454 0,46420 0,45533 0,44615 0,43693 0,42750 0,41828 0,40861 0,39912 0,38978 0,38033 0,29510
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Tabela A12 – TEM, The Human Mortality Database 

 

Fonte de dados: The Human Mortality Database, disponível em: http://www.mortality.org/ 

 

Tabela A13 – Soma dos Erros Quadráticos, Gerações Extintas de Preston et 
al (1980), Modelo Oeste 

 

Fonte de dados: Coale e Demeny (1996).  

 

Tabela A14 – Soma dos Erros Quadráticos, Growth Balance  de Brass (1975), 
Modelo Oeste 

 

Fonte de dados: Coale e Demeny (1996).  
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0 a 4 anos 0,05095 0,05836 0,04941 0,05074 0,05251 0,04991 0,04436 0,04875 0,04791 0,04759 0,04430 0,04645 0,04873 0,04903 0,07812 0,04991 0,04362 0,04269 0,05069

5 a 09 anos 0,09643 0,10825 0,09608 0,09653 0,10156 0,09525 0,08740 0,09468 0,08491 0,09324 0,08895 0,09279 0,09405 0,09920 0,12506 0,09360 0,08699 0,08602 0,09518

10 a 19 anos 0,10681 0,11825 0,10630 0,10556 0,11374 0,10482 0,09691 0,10411 0,09182 0,10321 0,09887 0,10324 0,10444 0,11263 0,13206 0,10333 0,09629 0,09572 0,10483

20 a 29 anos 0,00778 0,01061 0,00970 0,00857 0,01117 0,01014 0,00656 0,00958 0,00687 0,00923 0,00745 0,00691 0,00880 0,00931 0,01670 0,00942 0,00751 0,00613 0,00940

30 a 39 anos 0,01005 0,01478 0,01028 0,01101 0,01259 0,01032 0,00840 0,00996 0,00699 0,00951 0,00908 0,01025 0,01121 0,01086 0,01873 0,01043 0,00831 0,00756 0,01083

40 a 49 anos 0,01604 0,02018 0,01416 0,01530 0,01586 0,01285 0,01116 0,01233 0,00845 0,01244 0,01158 0,01418 0,01406 0,01857 0,02824 0,01256 0,00976 0,01008 0,01363

50 a 59 anos 0,02597 0,03412 0,02259 0,02312 0,03393 0,01989 0,01773 0,01999 0,01552 0,01973 0,01797 0,02248 0,02093 0,03251 0,03879 0,01933 0,01531 0,01681 0,02020

60 a 69 anos 0,04849 0,06464 0,04547 0,04416 0,05570 0,04102 0,03410 0,04082 0,02942 0,04101 0,03575 0,04387 0,04119 0,06843 0,07693 0,03809 0,03240 0,03378 0,04038

70 a 79 anos 0,11595 0,13152 0,09856 0,08521 0,12137 0,08437 0,07709 0,09130 0,05029 0,09190 0,08285 0,09767 0,09018 0,13570 0,14918 0,08678 0,07252 0,07959 0,09211

80 a 89 anos 0,21628 0,24010 0,19898 0,17753 0,21225 0,18369 0,14448 0,19641 0,10202 0,20034 0,14854 0,20991 0,18876 0,22509 0,24300 0,18471 0,15223 0,17785 0,19066

90 anos e mais 0,37107 0,41064 0,27443 0,25025 0,28719 0,30276 0,29327 0,34246 0,17335 0,31168 0,29313 0,48786 0,33557 0,26026 0,35791 0,35439 0,26675 0,34044 0,34741

x TEM Obs 1805
Preston e 

Coale (30 a 60)
Nível 1 Soma Nível 2 Soma Nível 11 Soma Nível 15 Soma Nível 23 Soma Nível 25 Soma

20 a 29 anos 0,00450 0,00618 0,02043 0,00020 0,01859 0,00015 0,00799 0,00000 0,00513 0,00000 0,00080 0,00003 0,00024 0,00004

30 a 39 anos 0,00699 0,00972 0,02649 0,00028 0,02410 0,00021 0,01036 0,00000 0,00668 0,00001 0,00117 0,00007 0,00036 0,00009

40 a 49 anos 0,00896 0,01226 0,03359 0,00046 0,03070 0,00034 0,01414 0,00000 0,00979 0,00001 0,00278 0,00009 0,00120 0,00012

50 a 59 anos 0,00668 0,01096 0,04937 0,00148 0,04546 0,00119 0,02326 0,00015 0,01759 0,00004 0,00754 0,00001 0,00429 0,00004

60 a 69 anos 0,01482 0,02071 0,08816 0,00455 0,08160 0,00371 0,04555 0,00062 0,03678 0,00026 0,02025 0,00000 0,01365 0,00005

70 a 79 anos 0,03079 0,04217 0,16387 0,01481 0,15315 0,01232 0,09596 0,00289 0,07913 0,00137 0,05633 0,00020 0,04375 0,00000

80 a 89 anos 0,03800 0,05648 0,31298 0,06579 0,29651 0,05762 0,20726 0,02274 0,15150 0,00903 0,14165 0,00725 0,11850 0,00385

90 anos e mais 0,06177 0,07044 0,64103 0,32557 0,58974 0,26968 0,44099 0,13731 0,44807 0,14260 0,33079 0,06778 0,29224 0,04919

0,41314 0,34521 0,16371 0,15332 0,07544 0,05338

x TEM Obs 1805 Growth Balance Nível 1 Soma Nível 2 Soma Nível 11 Soma Nível 15 Soma Nível 23 Soma Nível 25 Soma

20 a 29 anos 0,00450 0,00740 0,02043 0,00017 0,01859 0,00013 0,00799 0,00000 0,00513 0,00001 0,00080 0,00004 0,00024 0,00005

30 a 39 anos 0,00699 0,01166 0,02649 0,00022 0,02410 0,00015 0,01036 0,00000 0,00668 0,00002 0,00117 0,00011 0,00036 0,00013

40 a 49 anos 0,00896 0,01469 0,03359 0,00036 0,03070 0,00026 0,01414 0,00000 0,00979 0,00002 0,00278 0,00014 0,00120 0,00018

50 a 59 anos 0,00668 0,01313 0,04937 0,00131 0,04546 0,00104 0,02326 0,00010 0,01759 0,00002 0,00754 0,00003 0,00429 0,00008

60 a 69 anos 0,01482 0,02482 0,08816 0,00401 0,08160 0,00322 0,04555 0,00043 0,03678 0,00014 0,02025 0,00002 0,01365 0,00012

70 a 79 anos 0,03079 0,05055 0,16387 0,01284 0,15315 0,01053 0,09596 0,00206 0,07913 0,00082 0,05633 0,00003 0,04375 0,00005

80 a 89 anos 0,03800 0,06769 0,31298 0,06017 0,29651 0,05236 0,20726 0,01948 0,15150 0,00702 0,14165 0,00547 0,11850 0,00258

90 anos e mais 0,06177 0,08443 0,64103 0,30980 0,58974 0,25534 0,44099 0,12714 0,44807 0,13223 0,33079 0,06069 0,29224 0,04318

0,38888 0,32303 0,14921 0,14029 0,06654 0,04637

http://www.mortality.org/
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Tabela A15 – Soma dos Erros Quadráticos, Gerações Extintas de Preston et 
al (1980), Modelo Leste 

 

Fonte de dados: Coale e Demeny (1996).  

 

Tabela A16 – Soma dos Erros Quadráticos, Growth Balance de Brass (1975), 
Modelo Leste 

 

Fonte de dados: Coale e Demeny (1996).  

 

 

x TEM Obs 1805 Preston e Coale (30 a 60)Nível 1 Nível 4 Nível 5 Nível 6 Nível 7 Nível 8 Nível 9 Nível 10 Nível 11 Nível 12 Nível 13 Nível 14 Nível 15 Nível 16 Nível 17 Nível 18 Nível 19 Nível 20 Nível 25

20 a 29 anos 0,00450 0,00618 0,01541 0,02032 0,01094 0,01115 0,00921 0,00843 0,00771 0,00703 0,00644 0,00584 0,00527 0,00472 0,00419 0,00369 0,00322 0,00276 0,00233 0,00192 0,00031

30 a 39 anos 0,00699 0,00972 0,01944 0,02551 0,01380 0,01267 0,01162 0,01065 0,00974 0,00889 0,00812 0,00740 0,00670 0,00603 0,00538 0,00477 0,00417 0,00360 0,00306 0,00255 0,00045

40 a 49 anos 0,00896 0,01226 0,02513 0,03379 0,01833 0,01697 0,01665 0,01549 0,01440 0,01240 0,01245 0,01066 0,00986 0,00908 0,00831 0,00757 0,00684 0,00613 0,00545 0,00479 0,00133

50 a 59 anos 0,00668 0,01096 0,03933 0,05512 0,02983 0,02793 0,02986 0,02814 0,02652 0,02161 0,02362 0,01930 0,01824 0,01719 0,01703 0,01512 0,01410 0,01311 0,01213 0,01118 0,00478

60 a 69 anos 0,01482 0,02071 0,08075 0,11339 0,06210 0,05846 0,05758 0,05511 0,05275 0,04647 0,04855 0,04223 0,04030 0,03838 0,03646 0,03455 0,03265 0,03079 0,02897 0,02720 0,01390

70 a 79 anos 0,03079 0,04217 0,16782 0,23063 0,13343 0,12683 0,10034 0,09777 0,09531 0,10540 0,09092 0,09815 0,09487 0,09156 0,08824 0,08492 0,08161 0,07834 0,07512 0,07198 0,04487

80 a 89 anos 0,03800 0,05648 0,32393 0,41422 0,27080 0,26033 0,25080 0,24200 0,23381 0,22617 0,21965 0,21445 0,16169 0,20376 0,21399 0,19280 0,18726 0,18175 0,17629 0,17088 0,12094

90 anos e mais 0,06177 0,07044 0,63415 0,69744 0,54907 0,53065 0,51675 0,50168 0,48844 0,47454 0,46420 0,45533 0,44615 0,43693 0,42750 0,41828 0,40861 0,39912 0,38978 0,38033 0,29510

Nível 1 Nível 4 Nível 5 Nível 6 Nível 7 Nível 8 Nível 9 Nível 10 Nível 11 Nível 12 Nível 13 Nível 14 Nível 15 Nível 16 Nível 17 Nível 18 Nível 19 Nível 20 Nível 25

8,52E-05 0,00020 2,27E-05 2,47E-05 9,19E-06 5,08E-06 2,35E-06 7,26E-07 7,09E-08 1,13E-07 8,31E-07 2,13E-06 3,94E-06 6,17E-06 8,76E-06 1,16E-05 1,48E-05 1,81E-05 3,44E-05

9,45E-05 0,00025 1,66E-05 8,69E-06 3,59E-06 8,60E-07 2,61E-10 6,97E-07 2,57E-06 5,41E-06 9,14E-06 1,37E-05 1,88E-05 2,46E-05 3,08E-05 3,75E-05 4,44E-05 5,15E-05 8,60E-05

1,66E-04 0,00046 3,69E-05 2,22E-05 1,93E-05 1,04E-05 4,57E-06 2,07E-08 3,56E-08 2,55E-06 5,73E-06 1,01E-05 1,56E-05 2,20E-05 2,94E-05 3,75E-05 4,64E-05 5,57E-05 1,19E-04

8,05E-04 0,00195 3,56E-04 2,88E-04 3,57E-04 2,95E-04 2,42E-04 1,13E-04 1,60E-04 6,95E-05 5,31E-05 3,89E-05 3,69E-05 1,73E-05 9,90E-06 4,61E-06 1,37E-06 5,00E-08 3,82E-05

3,61E-03 0,00859 1,71E-03 1,43E-03 1,36E-03 1,18E-03 1,03E-03 6,64E-04 7,75E-04 4,63E-04 3,84E-04 3,12E-04 2,48E-04 1,92E-04 1,43E-04 1,02E-04 6,83E-05 4,21E-05 4,63E-05

1,58E-02 0,03552 0,00833 0,00717 0,00338 0,00309 0,00282 0,00400 0,00238 0,00313 0,00278 0,00244 0,00212 0,00183 0,00156 0,00131 0,00109 0,00089 0,00001

7,15E-02 0,12798 0,04594 0,04156 0,03776 0,03442 0,03145 0,02880 0,02663 0,02496 0,01107 0,02169 0,02481 0,01858 0,01711 0,01569 0,01435 0,01309 0,00416

3,18E-01 0,39312 0,22909 0,21179 0,19919 0,18597 0,17473 0,16329 0,15505 0,14814 0,14116 0,13431 0,12749 0,12099 0,11436 0,10803 0,10198 0,09603 0,05047

4,10E-01 0,56807 0,28550 0,26228 0,24208 0,22498 0,21027 0,19687 0,18499 0,17677 0,15546 0,15882 0,15474 0,14166 0,13324 0,12523 0,11759 0,11018 0,05496

90 anos e mais

80 a 89 anos

SOMA

x

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 a 69 anos

70 a 79 anos

x TEM Obs 1805 Growth Balance Nível 1 Nível 4 Nível 5 Nível 6 Nível 7 Nível 8 Nível 9 Nível 10 Nível 11 Nível 12 Nível 13 Nível 14 Nível 15 Nível 16 Nível 17 Nível 18 Nível 19 Nível 20 Nível 25

20 a 29 anos 0,00450 0,00740 0,01541 0,02032 0,00799 0,01115 0,00921 0,00843 0,00771 0,00703 0,00644 0,00584 0,00527 0,00472 0,00419 0,00369 0,00322 0,00276 0,00233 0,00192 0,00031

30 a 39 anos 0,00699 0,01166 0,01944 0,02551 0,01036 0,01267 0,01162 0,01065 0,00974 0,00889 0,00812 0,00740 0,00670 0,00603 0,00538 0,00477 0,00417 0,00360 0,00306 0,00255 0,00045

40 a 49 anos 0,00896 0,01469 0,02513 0,03379 0,01414 0,01697 0,01665 0,01549 0,01440 0,01240 0,01245 0,01066 0,00986 0,00908 0,00831 0,00757 0,00684 0,00613 0,00545 0,00479 0,00133

50 a 59 anos 0,00668 0,01313 0,03933 0,05512 0,02326 0,02793 0,02986 0,02814 0,02652 0,02161 0,02362 0,01930 0,01824 0,01719 0,01703 0,01512 0,01410 0,01311 0,01213 0,01118 0,00478

60 a 69 anos 0,01482 0,02482 0,08075 0,11339 0,04555 0,05846 0,05758 0,05511 0,05275 0,04647 0,04855 0,04223 0,04030 0,03838 0,03646 0,03455 0,03265 0,03079 0,02897 0,02720 0,01390

70 a 79 anos 0,03079 0,05055 0,16782 0,23063 0,09596 0,12683 0,10034 0,09777 0,09531 0,10540 0,09092 0,09815 0,09487 0,09156 0,08824 0,08492 0,08161 0,07834 0,07512 0,07198 0,04487

80 a 89 anos 0,03800 0,06769 0,32393 0,41422 0,20726 0,26033 0,25080 0,24200 0,23381 0,22617 0,21965 0,21445 0,16169 0,20376 0,21399 0,19280 0,18726 0,18175 0,17629 0,17088 0,12094

90 anos e mais 0,06177 0,08443 0,63415 0,69744 0,44099 0,53065 0,51675 0,50168 0,48844 0,47454 0,46420 0,45533 0,44615 0,43693 0,42750 0,41828 0,40861 0,39912 0,38978 0,38033 0,29510

Nível 1 Nível 4 Nível 5 Nível 6 Nível 7 Nível 8 Nível 9 Nível 10 Nível 11 Nível 12 Nível 13 Nível 14 Nível 15 Nível 16 Nível 17 Nível 18 Nível 19 Nível 20 Nível 25

6,41E-05 0,00017 3,44E-07 1,40E-05 3,25E-06 1,06E-06 9,27E-08 1,41E-07 9,23E-07 2,44E-06 4,57E-06 7,22E-06 1,03E-05 1,38E-05 1,75E-05 2,15E-05 2,57E-05 3,00E-05 5,03E-05

0,00006 0,00019 1,68E-06 1,03E-06 1,30E-09 1,01E-06 3,67E-06 7,65E-06 1,25E-05 1,81E-05 2,46E-05 3,17E-05 3,93E-05 4,75E-05 5,60E-05 6,48E-05 7,38E-05 8,30E-05 1,26E-04

0,00011 0,00036 3,11E-07 5,19E-06 3,81E-06 6,32E-07 8,77E-08 5,25E-06 5,04E-06 1,63E-05 2,33E-05 3,15E-05 4,07E-05 5,08E-05 6,17E-05 7,33E-05 8,54E-05 9,80E-05 1,79E-04

0,00069 0,00176 1,03E-04 2,19E-04 2,80E-04 2,25E-04 1,79E-04 7,18E-05 1,10E-04 3,79E-05 2,61E-05 1,65E-05 1,52E-05 3,95E-06 9,40E-07 8,65E-10 1,01E-06 3,81E-06 6,98E-05

0,00313 0,00785 4,30E-04 1,13E-03 1,07E-03 9,17E-04 7,80E-04 4,69E-04 5,63E-04 3,03E-04 2,40E-04 1,84E-04 1,35E-04 9,46E-05 6,14E-05 3,57E-05 1,72E-05 5,65E-06 1,19E-04

0,01375 0,03243 0,00206 0,00582 0,00248 0,00223 0,00200 0,00301 0,00163 0,00227 0,00196 0,00168 0,00142 0,00118 0,00097 0,00077 0,00060 0,00046 3,22E-05

0,06566 0,12008 0,01948 0,03711 0,03353 0,03038 0,02759 0,02511 0,02309 0,02154 0,00884 0,01852 0,02140 0,01565 0,01430 0,01301 0,01179 0,01065 0,00284

0,30219 0,37577 0,12714 0,19911 0,18690 0,17410 0,16323 0,15218 0,14422 0,13756 0,13084 0,12425 0,11769 0,11145 0,10509 0,09903 0,09324 0,08756 0,04438

0,38565 0,53861 0,1492126 0,24341 0,22426 0,20786 0,19379 0,18086 0,16964 0,16175 0,14196 0,14472 0,14076 0,12850 0,12055 0,11301 0,10584 0,09888 0,04779

90 anos e mais

SOMA

x

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 a 69 anos

70 a 79 anos

80 a 89 anos
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Tabela A17 – Soma dos Erros Quadráticos, Gerações Extintas de Preston et 
al (1980), The Human Mortality Database 

 

Fonte de dados: The Human Mortality Database, disponível em: http://www.mortality.org/ 

 

Tabela A18 – Soma dos Erros Quadráticos, Growth Balance de Brass (1975), 
The Human Mortality Database 

 

Fonte de dados: The Human Mortality Database, disponível em: http://www.mortality.org/ 

 

x TEM Obs 1805 Preston e Coale
Suécia 

1801

Suécia 

1810

França 

1816

Dinamarca 

1835

Islândia 

1838

Bélgica 

1841 

Noruega 

1846

Bélgica 

1850

Islândia 

1850

França 

1850

Noruega 

1850

Suécia 

1850

Países 

Baixos 

1850

Islândia 

1855

Islândia 

1860

Bélgica 

1872

Noruega 

1872

Suécia 

1872

Países 

Baixos 

1872

20 a 29 anos 0,00450 0,00618 0,00778 0,01061 0,00970 0,00857 0,01117 0,01014 0,00656 0,00958 0,00687 0,00923 0,00745 0,00691 0,00880 0,00931 0,01670 0,00942 0,00751 0,00613 0,00940

30 a 39 anos 0,00699 0,00972 0,01005 0,01478 0,01028 0,01101 0,01259 0,01032 0,00840 0,00996 0,00699 0,00951 0,00908 0,01025 0,01121 0,01086 0,01873 0,01043 0,00831 0,00756 0,01083

40 a 49 anos 0,00896 0,01226 0,01604 0,02018 0,01416 0,01530 0,01586 0,01285 0,01116 0,01233 0,00845 0,01244 0,01158 0,01418 0,01406 0,01857 0,02824 0,01256 0,00976 0,01008 0,01363

50 a 59 anos 0,00668 0,01096 0,02597 0,03412 0,02259 0,02312 0,03393 0,01989 0,01773 0,01999 0,01552 0,01973 0,01797 0,02248 0,02093 0,03251 0,03879 0,01933 0,01531 0,01681 0,02020

60 a 69 anos 0,01482 0,02071 0,04849 0,06464 0,04547 0,04416 0,05570 0,04102 0,03410 0,04082 0,02942 0,04101 0,03575 0,04387 0,04119 0,06843 0,07693 0,03809 0,03240 0,03378 0,04038

70 a 79 anos 0,03079 0,04217 0,11595 0,13152 0,09856 0,08521 0,12137 0,08437 0,07709 0,09130 0,05029 0,09190 0,08285 0,09767 0,09018 0,13570 0,14918 0,08678 0,07252 0,07959 0,09211

80 a 89 anos 0,03800 0,05648 0,21628 0,24010 0,19898 0,17753 0,21225 0,18369 0,14448 0,19641 0,10202 0,20034 0,14854 0,20991 0,18876 0,22509 0,24300 0,18471 0,15223 0,17785 0,19066

90 anos e mais 0,06177 0,07044 0,37107 0,41064 0,27443 0,25025 0,28719 0,30276 0,29327 0,34246 0,17335 0,31168 0,29313 0,48786 0,33557 0,26026 0,35791 0,35439 0,26675 0,34044 0,34741

Suécia 

1801

Suécia 

1810

França 

1816

Dinamarca 

1835

Islândia 

1838

Bélgica 

1841 

Noruega 

1846

Bélgica 

1850

Islândia 

1850

França 

1850

Noruega 

1850

Suécia 

1850

Países 

Baixos 

1850

Islândia 

1855

Islândia 

1860

Bélgica 

1872

Noruega 

1872

Suécia 

1872

Países 

Baixos 

1872

2,58E-06 1,97E-05 1,24E-05 5,72E-06 2,49E-05 1,57E-05 1,47E-07 1,15E-05 4,80E-07 9,32E-06 1,63E-06 5,33E-07 6,89E-06 9,79E-06 1,11E-04 1,05E-05 1,77E-06 2,59E-09 1,04E-05

1,08E-07 2,56E-05 3,09E-07 1,66E-06 8,19E-06 3,54E-07 1,74E-06 5,78E-08 7,48E-06 4,54E-08 4,19E-07 2,73E-07 2,21E-06 1,30E-06 8,12E-05 4,91E-07 2,00E-06 4,70E-06 1,23E-06

1,43E-05 6,28E-05 3,63E-06 9,26E-06 1,30E-05 3,46E-07 1,21E-06 5,10E-09 1,45E-05 3,28E-08 4,67E-07 3,68E-06 3,26E-06 3,98E-05 2,55E-04 9,21E-08 6,24E-06 4,74E-06 1,87E-06

0,00023 0,00054 0,00014 0,00015 0,00053 0,00008 4,59E-05 0,00008 0,00002 0,00008 0,00005 0,00013 0,00010 0,00046 0,00077 0,00007 0,00002 0,00003 0,00009

0,00077 0,00193 0,00061 0,00055 0,00122 0,00041 0,00018 0,00040 0,00008 0,00041 0,00023 0,00054 0,00042 0,00228 0,00316 0,00030 0,00014 0,00017 0,00039

0,00544 0,00798 0,00318 0,00185 0,00627 0,00178 0,00122 0,00241 0,00007 0,00247 0,00165 0,00308 0,00231 0,00875 0,01145 0,00199 0,00092 0,00140 0,00249

0,02554 0,03372 0,02031 0,01465 0,02426 0,01618 0,00774 0,01958 0,00207 0,02070 0,00848 0,02354 0,01750 0,02843 0,03479 0,01644 0,00917 0,01473 0,01801

0,09038 0,11574 0,04161 0,03233 0,04698 0,05397 0,04965 0,07400 0,01059 0,05819 0,04959 0,17424 0,07029 0,03603 0,08264 0,08063 0,03854 0,07290 0,07671

0,12237 0,16001 0,06586 0,04955 0,07931 0,07245 0,05885 0,09649 0,01285 0,08186 0,06000 0,20153 0,09063 0,07600 0,13327 0,09944 0,04879 0,08925 0,09770

SOMA

x

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 a 69 anos

70 a 79 anos

80 a 89 anos

90 anos e mais

x TEM Obs 1805 Growth Balance
Suécia 

1801

Suécia 

1810

França 

1816

Dinamarca 

1835

Islândia 

1838

Bélgica 

1841 

Noruega 

1846

Bélgica 

1850

Islândia 

1850

França 

1850

Noruega 

1850

Suécia 

1850

Países 

Baixos 

1850

Islândia 

1855

Islândia 

1860

Bélgica 

1872

Noruega 

1872

Suécia 

1872

Países 

Baixos 

1872

20 a 29 anos 0,00450 0,00740 0,00778 0,01061 0,00970 0,00857 0,01117 0,01014 0,00656 0,00958 0,00687 0,00923 0,00745 0,00691 0,00880 0,00931 0,01670 0,00942 0,00751 0,00613 0,00940

30 a 39 anos 0,00699 0,01166 0,01005 0,01478 0,01028 0,01101 0,01259 0,01032 0,00840 0,00996 0,00699 0,00951 0,00908 0,01025 0,01121 0,01086 0,01873 0,01043 0,00831 0,00756 0,01083

40 a 49 anos 0,00896 0,01469 0,01604 0,02018 0,01416 0,01530 0,01586 0,01285 0,01116 0,01233 0,00845 0,01244 0,01158 0,01418 0,01406 0,01857 0,02824 0,01256 0,00976 0,01008 0,01363

50 a 59 anos 0,00668 0,01313 0,02597 0,03412 0,02259 0,02312 0,03393 0,01989 0,01773 0,01999 0,01552 0,01973 0,01797 0,02248 0,02093 0,03251 0,03879 0,01933 0,01531 0,01681 0,02020

60 a 69 anos 0,01482 0,02482 0,04849 0,06464 0,04547 0,04416 0,05570 0,04102 0,03410 0,04082 0,02942 0,04101 0,03575 0,04387 0,04119 0,06843 0,07693 0,03809 0,03240 0,03378 0,04038

70 a 79 anos 0,03079 0,05055 0,11595 0,13152 0,09856 0,08521 0,12137 0,08437 0,07709 0,09130 0,05029 0,09190 0,08285 0,09767 0,09018 0,13570 0,14918 0,08678 0,07252 0,07959 0,09211

80 a 89 anos 0,03800 0,06769 0,21628 0,24010 0,19898 0,17753 0,21225 0,18369 0,14448 0,19641 0,10202 0,20034 0,14854 0,20991 0,18876 0,22509 0,24300 0,18471 0,15223 0,17785 0,19066

90 anos e mais 0,06177 0,08443 0,37107 0,41064 0,27443 0,25025 0,28719 0,30276 0,29327 0,34246 0,17335 0,31168 0,29313 0,48786 0,33557 0,26026 0,35791 0,35439 0,26675 0,34044 0,34741

Suécia 

1801

Suécia 

1810

França 

1816

Dinamarca 

1835

Islândia 

1838

Bélgica 

1841 

Noruega 

1846

Bélgica 

1850

Islândia 

1850

França 

1850

Noruega 

1850

Suécia 

1850

Países 

Baixos 

1850

Islândia 

1855

Islândia 

1860

Bélgica 

1872

Noruega 

1872

Suécia 

1872

Países 

Baixos 

1872

0,00000 0,00001 0,00001 0,00000 0,00001 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00009 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00000 0,00002 0,00000 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 0,00005 0,00000 0,00001 0,00002 0,00000

0,00000 0,00003 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00001 0,00004 0,00001 0,00001 0,00000 0,00000 0,00002 0,00018 0,00000 0,00002 0,00002 0,00000

0,00016 0,00044 0,00009 0,00010 0,00043 0,00005 0,00002 0,00005 0,00001 0,00004 0,00002 0,00009 0,00006 0,00038 0,00066 0,00004 0,00000 0,00001 0,00005

0,00056 0,00159 0,00043 0,00037 0,00095 0,00026 0,00009 0,00026 0,00002 0,00026 0,00012 0,00036 0,00027 0,00190 0,00272 0,00018 0,00006 0,00008 0,00024

0,00428 0,00656 0,00231 0,00120 0,00502 0,00114 0,00070 0,00166 0,00000 0,00171 0,00104 0,00222 0,00157 0,00725 0,00973 0,00131 0,00048 0,00084 0,00173

0,02208 0,02972 0,01724 0,01206 0,02090 0,01346 0,00590 0,01657 0,00118 0,01760 0,00654 0,02023 0,01466 0,02478 0,03073 0,01369 0,00715 0,01213 0,01512

0,08216 0,10641 0,03610 0,02750 0,04111 0,04767 0,04361 0,06658 0,00791 0,05164 0,04356 0,16275 0,06307 0,03092 0,07479 0,07288 0,03324 0,06554 0,06916

0,10924 0,14477 0,05616 0,04124 0,06842 0,06259 0,05035 0,08513 0,00917 0,07127 0,05129 0,18565 0,07963 0,06524 0,11895 0,08811 0,04097 0,07865 0,08630

60 a 69 anos

70 a 79 anos

80 a 89 anos

90 anos e mais

SOMA

x

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

http://www.mortality.org/
http://www.mortality.org/
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Tabela A19 – Ajuste da função de mortalidade, Rio Grande do Norte, 1801-
1870 

 

Fonte de dados: AHU. ACL. CU. B. Rio Grande do Norte, Caixa 10, Documento 629. Relatório de 
Presidente de Província de 1839, 1846 e 1870; Censo Imperial de 1872; The Human Mortality Database, 

disponível em: http://www.mortality.org/ 

 

 

 

1801 1805 1839 1846 1870 1801 1805 1839 1846 1870

0 a 4 anos 8245 8995 18850 21952 37008 0,11984 0,12895 1063 1160 2431 2831 4772

5 a 09 anos 5557 6063 12706 14797 24945 0,00904 0,00972 54 59 124 144 243

10 a 19 anos 12464 13597 28496 33184 55944 0,00485 0,00521 65 71 149 173 292

20 a 29 anos 12970 14150 29654 34534 58219 0,00740 105 0,00687 97 0,00739 96 105 219 255 430

30 a 39 anos 6866 7490 15697 18280 30818 0,01166 87 0,00699 52 0,00752 52 56 118 138 232

40 a 49 anos 5689 6206 13006 15147 25535 0,01469 91 0,00845 52 0,00909 52 56 118 138 232

50 a 59 anos 3656 3988 8358 9733 16409 0,01313 52 0,01552 62 0,01670 61 67 140 163 274

60 a 69 anos 2150 2345 4915 5723 9649 0,02482 58 0,02942 69 0,03166 68 74 156 181 305

70 a 79 anos 774 844 1770 2061 3474 0,05055 43 0,05029 42 0,05412 42 46 96 112 188

80 a 89 anos 307 335 701 817 1377 0,06769 23 0,10202 34 0,10978 34 37 77 90 151

90 anos e mais 166 181 380 442 746 0,08443 15 0,17335 31 0,18653 31 34 71 83 139

58843 64195 113572 132260 222972 474 441 1617 1764 3697 4306 7259

k TBM 

1,07604 1805 a 1870

0,027

x
Nova 

função

Óbitos estimadosPopulação corrigida
TEM, Growth 

Balance (GC: 

30 a 60 anos)

Óbito, 

Growth 

Balance

TEM, 

Islândia 

1850

Óbitos 

esperados 

http://www.mortality.org/

