
Decifrando um silêncio: 

Estimativas de mortalidade para Minas Gerais em 1838 

 

Sessão temática 14: As múltiplas abordagens da história da população 

 

Resumo: Este artigo buscou realizar uma exploração preliminar de uma fonte inédita de 

dados e é desdobramento da pesquisa Antigos Regimes Demográficos e os Registros 

Paroquiais: Minas Gerais no século XIX, financiada pelo Conselho Nacional de Pesquisa 

Científica (CNPQ) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG). 

Investigamos parte do produto da coleta dessa pesquisa, que são os Mapas de Óbitos, 

criados a partir da Lei Provincial número 46 e do Regulamento número 8, ambos de 1836. 

Esta lei foi um marco na produção de estatísticas vitais na Província de Minas Gerais 

durante 15 anos, de 1836 a 1850, e mostra-se uma interessante fonte para análise dos 

componentes da dinâmica demográfica do passado. Este artigo buscou avaliar e utilizar 

os Mapas de Óbitos de 1838 para realizar estimativas de mortalidade. A escolha por 1838 

se deu pelo fato de ser um ano favorável, tanto em material coletado quanto em outras 

fontes populacionais, para cruzamento. Foram elaboradas estimativas de mortalidade, 

através de tabelas de sobrevivência, combinando com a fonte de óbitos a fonte de dados 

populacionais (Listas Nominativas). As estimativas foram realizadas para a população 

total, por qualidade e por sexo. A conclusão alcançada foi de que há potencialidades na 

fonte de dados de óbitos, porém, há limitações que podem ser atenuadas com o emprego 

de métodos de demografia formal. 
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DECIFRANDO UM SILÊNCIO: ESTIMATIVAS DE MORTALIDADE PARA MINAS 

GERAIS NO ANO DE 1838 

 

1. INTRODUÇÃO 

O exercício da demografia histórica é difícil e instigante, ao mesmo tempo. Aqueles 

que se atrevem a percorrer esse caminho de pesquisa podem correr o risco de serem 

insuficientes, como demógrafos e como historiadores. Não obstante, deve-se 

compreender o passado e aliar, a esse contexto, o instrumental da demografia formal para 

entender a dinâmica populacional. 

O objetivo deste artigo foi explorar os primeiros resultados alcançados, a partir de uma 

fonte inédita. Esta é desdobramento de uma das pesquisas do Núcleo de Pesquisa em 

História Econômica e Demográfica (NPHED), pertencente ao Centro de Desenvolvimento 

e Planejamento Regional (CEDEPLAR), intitulada Antigos Regimes Demográficos e os 

Registros Paroquiais: Minas Gerais no século XIX. Utilizamos parte do produto da coleta 

que são os Mapas de Óbitos do ano de 1838 provenientes da Lei número 46 de 1836. 

Além disso, foi utilizado o acervo de Listas Nominativas da década de 1830, banco de 

dados consolidado e fruto de outras pesquisas do NPHED. Almejamos neste trabalho 

fazer uma incursão sobre a mortalidade no ano de 1838, em Minas Gerais, estimando a 

esperança de vida da população por sexo e qualidade1. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Na primeira metade do século XIX Minas Gerais era uma Província dinâmica, que 

conseguiu substituir a mineração por uma economia diversificada e escravista, com 

comércio vigoroso, não só interno, mas, também, com as províncias vizinhas. A rede 

urbana consolidava-se e as regiões de fronteira eram ocupadas. 

Conforme analisa Paula (2000), as transformações econômicas pelas quais, Minas 

Gerais passou durante o dezoito, têm como grande agente a produção de ouro e 

diamantes e, mesmo com o declínio da mineração, a Província não vivenciou um forte 

hiato econômico até o período da economia cafeeira. 

                                                           
1 O termo qualidade, conforme Paiva (2015), era uma das inúmeras categorias usadas para distinguir os 
indivíduos na sociedade. Qualidade não estava somente vinculado a cor da pele, mas também a sua ocupação, 
reputação e condição socioeconômica. É um termo que merece uma discussão aprofundada que, porém, não 
será viável neste trabalho dado o limite de espaço e escopo da discussão. 
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As atividades que eram auxiliares no boom da mineração tornaram-se centrais e, além 

dessa mudança das atividades principais, houve um deslocamento e expansão 

demográfica. As pessoas que se concentravam nas antigas regiões da mineração foram 

para a região sul da capitania, onde a agropecuária era mais forte e dominante. Os centros 

urbanos do auge da mineração ficaram como centros de artesãos e comerciantes. A 

transição da economia da mineração para a agrária mercantil não foi traumática e sim 

orgânica, tornando-se o mercado interno responsável por amortecer o impacto dessa 

virada de atividades (MARTINS, 1982; BERGAD, 2004; LUNA E KLEIN, 2004). 

A expansão e transformação econômica não pode ser desassociada da dinâmica 

populacional. A população escrava continuou representativa no contingente populacional, 

mesmo com o declínio da mineração (SILVA, 1988). Uma hipótese sobre esse contingente 

seria que a Província teria participado do tráfico internacional de escravos e depois tornou-

se destino de escravos deslocados do tráfico interprovincial (MARTINS, 1982; LIBBY, 

1988; KLEIN E PAIVA, 1992).  

De acordo com as Listas Nominativas da década de 1830, a Província possuía 

536.938 habitantes, sendo 68,10% deles livres ou forros e 31,90% cativos ou quartados. 

Rodarte (2012) afirma que a população de Minas Gerais na década de 1830 possuía 

características do modelo pré-transicional, com altas taxas de fecundidade e mortalidade.  

A transição demográfica é um fenômeno identificado pela mudança de uma população 

caracterizada por altas taxas de mortalidade e fecundidade para um regime de 

mortalidade e fecundidade de níveis mais baixos. Quando a população encontra-se na 

pré-transição, a estrutura etária tem o formato clássico piramidal, o crescimento 

populacional é pequeno, relativamente constante, e a esperança de vida ao nascer é 

baixa. (NOTESTEIN,1945; DYSON, 2010). Aliada à transição demográfica, há o 

fenômeno da transição epidemiológica, teoria cunhada por Omran (1971). Na fase pré-

transicional, a população está em sua primeira fase da transição epidemiológica, marcada 

por doenças infectocontagiosas. 

E essa era a realidade da saúde da população brasileira. Gurgel, Rosa e Carmecini 

(2011) destacam que os avanços em saúde pública começam com as primeiras 

faculdades de medicina criadas no início do século XIX e com a criação da Junta Vacínica 

da Corte, em 1811. Até então, havia o exercício de práticos e curandeiros. A mortalidade 

infantil era alta, e, de acordo com Gris, Camargo, Santos (2010), as doenças que mais 

atingiam as crianças eram as infectocontagiosas. As causas de destaque eram “mal de 

sete dias”, doença do umbigo, dentição, tosse convulsa e vermes. 
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A saúde dos cativos evidentemente merece destaque. Santos (2014) conclui que as 

doenças mais comuns entre os escravos eram do trato respiratório (tosse e opilação), 

digestivo (maligna e calores do fígado) e aparelho circulatório (inchaços). O autor 

argumenta que os escravos chegavam debilitados e com baixa imunidade, tornando-se 

propensos a adquirirem diversas enfermidades. Andrade (2008) e Figueiredo (2008) 

acrescentam que as condições de trabalho, moradia e alimentação permitiam que os 

escravos sempre estivessem em posição mais vulnerável para contrair doenças. 

A nutrição também era uma questão pertinente, apontada por Figueiredo (2008). A 

subnutrição causava baixa imunidade e carência de vitaminas, logo, maior probabilidade 

de adoecer. Um ponto interessante que a autora traz é que, ao tratarmos de aspectos 

nutricionais, não há como não adentrarmos nas diferenças sociais que afetavam 

diretamente a “fartura” da mesa. 

Sobre Minas Gerais, Silveira e Marques (2011) evidenciam que, nas Assembleias, 

havia um discurso sobre o clima ameno e salubre da Província, porém nos mesmos 

documentos, várias doenças eram citadas, exibindo o perfil epidemiológico daquela 

população: sarampo, coqueluche, escarlatina, beribéri, diarreias, hidropisia, reumatismos, 

pleurisias, bócio, sífilis, morfeia, opilação, tuberculose e diferentes qualidades de febres. 

Para o ano em análise deste artigo, 1838, não foi encontrada na bibliografia a 

evidência de alguma epidemia nesse ano em Minas Gerais. Entendemos, no entanto, que 

ao estimar a mortalidade, estaremos tratando de uma população que era acometida por 

diversas doenças e, muitas vezes com desfecho fatal. Essa era uma sociedade ainda 

avançando nos saberes médicos, e, era também, uma população com baixa esperança 

de vida ao nascer.  

3. FONTES 

Não existem fontes imparciais, puramente objetivas, para angústia de certos 

pesquisadores. O lugar social a partir do qual a realidade foi observada e 

vivida é parte indissociável das fontes, sejam elas um documento oficial, uma 

crônica, um ingênuo relato, uma fotografia ou uma estatística. (PAIVA; 

ARNAUT, 1999, p. 87). 

No processo de trabalho com demografia histórica é importante destacar o tratamento 

dado as fontes e discorrer sobre sua própria história. Avaliar uma fonte e apontar suas 

limitações, como bem registrado por Bacellar (2008), não é necessariamente desqualificá-

la. Pelo contrário, é uma forma de medir e compreender suas potencialidades, com 

atenção a questões que podem distorcer as informações geradas através delas. 
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Para a construção das tabelas de sobrevivência são necessárias duas informações: 

óbitos e população. Os dados de óbitos originam-se da Lei número 46 de 1836, que tem 

como insumo principal os livros de registros paroquiais. Os dados populacionais foram 

retirados das Listas Nominativas da década de 1830. Na sequência serão apresentadas 

importantes questões referentes a essas fontes e que são essenciais para compreensão 

dos resultados.  

3.1. Lei Provincial número 46, de 1836 

Em 18 de março de 1836, foi promulgada, pelo presidente de Província, Manoel Dias 

Toledo, a Lei número 46. Nela há dois Capítulos: Estatística Annual e Estatística 

Decennal. A Lei foi resultado de um período descentralizador, que permitiu certa 

autonomia das províncias (DINIZ; RODARTE, 2014) 

O Capítulo I, Estatística Annual, determinou aos párocos quais eram as informações 

obrigatórias para preenchimento e como conservar os Livros de registro de nascimentos, 

casamentos e óbitos. Nele, há indicações de como os párocos deveriam realizar o 

preenchimento e como lidar com casos diferenciados, por exemplo, de crianças expostas 

para adoção, impedimentos no casamento, falecimento em prisões, entre outros. Os 

Fiscais e Juízes de Paz tinham a função de acompanhar a execução da Lei, podendo 

aplicar penalidades por omissão de registro.  

Os artigos 15, 16, 17 e 18 são importantes para este artigo, são eles que formalizam 

a confecção semestral de mapas que deveriam conter todos os nascimentos, casamentos 

e óbitos ocorridos na paróquia, registrados nos Livros. O artigo 15 indicava que o modelo 

a ser usado pelos párocos seria enviado pelo governo. Os mapas deveriam ser enviados 

ao Presidente de Província, que organizaria um mapa geral semestral dos eventos e, no 

começo de cada ano, um mapa total, que seria apresentado à Assembleia Legislativa 

Provincial. Para a execução dessa função, os párocos recebiam cinquenta mil réis por 

semestre. Os que não cumprissem o envio dos mapas, um mês após o término do 

semestre, não seriam gratificados. Sobre a população coberta, nos Livros e, 

consequentemente, nos mapas, os artigos 8 e 22 do referido Capítulo são importantes, 

ao destacar que nos Livros não seriam excluídos aqueles que não fossem católicos e nem 

os escravos.  

O Capítulo II, Estatística Decennal, normatizou a execução, a cada dez anos, de um 

arrolamento geral da população da Província. Os itens essenciais nesse recenseamento 

são semelhantes aos das Listas Nominativas, lembrando que esta Lei foi criada após as 

Listas. Este arrolamento deveria conter nome, sexo, ocupação, Província, condição e 
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capacidade de ler. O resultado desse levantamento seria divulgado em algum local 

público, durante um mês, para possibilitar solicitações de alterações. 

A Lei 46 foi importante em diversas esferas. Foi uma Lei que formalizou e reforçou a 

importância dos livros de registro dos párocos e conferiu a esses livros uma importante 

função, pois eles seriam o insumo dos dados agregados a serem apresentados à 

Assembleia Legislativa Provincial. Esse fato, somado à definição do recebimento de 

gratificações aos párocos para a execução das atividades impostas na Lei, corrobora a 

forte relação entre Igreja e Estado. Além disso, a formalização de um arrolamento decenal 

de habitantes foi importante, no sentido de demonstrar uma preocupação da Província 

em sistematizar a contagem populacional, num período anterior ao dos censos oficiais. 

O Capítulo I da Lei número 46, que formalizou a execução dos mapas, que tinham 

como fonte os registros eclesiásticos, determinou que o Governo providenciaria os 

modelos dos referidos mapas. Este modelo veio através do Regulamento 8, de 24 de 

outubro de 1836, que reforçou as diretrizes da Lei número 46 e apresenta os modelos dos 

mapas para cada registro (nascimento, casamento e óbitos).  

Abaixo segue o modelo do mapa de óbitos que foi preenchido pelos párocos, com 

base nos Livros de Registro óbitos. 

Figura 1 - Modelo número 3 - Mappa dos Óbitos – Regulamento 8 de 1836 

 

 Fonte: Livro da Lei Mineira, Regulamento 8 de 1836, p. 27 

O modelo do mapa de óbitos apresentado no Regulamento número 8 é instigante. 

Percebe-se a preocupação em considerar a condição jurídica (livre e escravo), bem como 
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a qualidade (branco, pardo e preto2), sexo e faixas etárias decenais. Para a época, 

mostra-se interessante e vanguardista a iniciativa da Província. Claro que, apesar de 

extremamente inovador e avançado, os mapas em questão estavam sujeitos a diversos 

problemas como declaração errônea de idade e de qualidade, por exemplo. Silva (1870) 

destaca que a Lei número 46 e o Regulamento número 8 resultaram em uma ampla 

produção de mapas de nascimentos, casamentos e óbitos durante 15 anos, de 1836 a 

1850, como, de fato, a pesquisa veio a constatar agora, pelo rico acervo remanescente 

no APM. 

Os mapas de óbitos, fonte coletada para ser usada como informação de mortalidade, 

tem, em sua divisão, informações sobre causa/local do óbito, formando quatro categorias: 

por moléstia ou sucesso; nos hospitais ou nas prisões; por assassinato; e por execução. 

O termo sucesso3, neste contexto, de acordo com o dicionário Michaelis (2017), deve ser 

entendido como parto. Nesse caso, espera-se que a categoria que engloba as mortes por 

doença e parto seja uma categoria com bastante representatividade. As faixas etárias 

decenais não permitem, através dos mapas, medir diretamente a mortalidade infantil. 

Outro aspecto importante a se levar em conta, ao analisar a mortalidade nesse período, 

são os impactos da escravidão e alforria. Os escravos podem sofrer decremento no 

contingente populacional de outras maneiras, além da morte. Por exemplo, eles podiam 

ser alforriados ou sofrerem uma migração compulsória (ser vendido para outra província). 

Esses decrementos, além da morte, podem gerar problemas ao se trabalhar com 

estimativas de mortalidade para os cativos. Na falta de elementos quantitativos para 

mensurar as outras possíveis “saídas” dos escravos da população, os dados ao serem 

analisados, por condição jurídica (livre ou escravo), podem conter uma transferência de 

óbitos, por exemplo. Esse é um importante ponto que merece estudos futuros, pois, se 

mensurando esses outros decrementos pode-se fazer importantes incursões sobre a 

mortalidade escrava. Entretanto, não temos ainda tais informações, o que não nos 

possibilita nesta primeira análise verificar diferenciais de nível de mortalidade por 

condição. Entretanto, é fundamental que se avance no sentido de mensurar a mortalidade 

dos escravos, pois há diferencial dessa população em relação a que era livre. 

A coleta dos mapas foi realizada in loco no APM em Belo Horizonte, Minas Gerais. A 

coleta é elemento principal da pesquisa Antigos Regimes Demográficos e os Registros 

                                                           
2. A divisão por qualidade veio definida no modelo e não há na Lei número 46 ou no Regulamento número 8 uma explicação de como foi concebida essa 

categorização. O que pode ser uma fragilidade, pois não sabemos ao certo se a categoria pretos incluía negros, pretos e crioulos. 
3 Sucesso (su.ces.so) – s.m. 1Aquilo que sucede; acontecimento; fato. 2 Qualquer resultado de um negócio. 3 Bom resultado, êxito, sucedimento. 4 Pessoa 

(artista, escritor, cantor etc.) ou coisa (filme, peça teatral, livro etc.) que alcança grande popularidade. 5. REGIONALISMO, COLOQUIAL: parto, acepção. 

(MICHAELIS, 2017) 
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Paroquiais, Minas Gerais primeira metade do século XIX coordenado pelo NPHED e 

financiada pelo CNPq e pela FAPEMIG. 

A pesquisa buscou coletar todos os mapas disponíveis para a consulta no APM. Esses 

registros estão disponíveis em duas coleções: Presidente de Província (PP1-10) e Mapas 

de População (MP). Ao todo foram coletados 879 mapas correspondentes aos 15 anos 

de Lei, porém há mapas passando por processo de restauração e tratamento de fungos, 

logo, essa coleta não contempla todo o acervo do APM. Do total de mapas de 

nascimentos, casamentos e óbitos, 444 são referentes ao ano de 1838, sendo 151 Mapas 

de Óbitos, mostrando o impacto na produção e conservação do material referente a esse 

ano, sendo uma das justificativas da escolha temporal de análise. 

A coleta foi realizada através de planilhas eletrônicas, que replicaram os modelos 

fornecidos pelo Regulamento número 8, de 1836. O objetivo principal foi coletar os mapas, 

de maneira que replicassem os originais, para, posteriormente, serem disponibilizados em 

base de dados online pelo NPHED.  

Na coleta, foi possível identificar algumas particularidades dos mapas, que são 

interessantes para análise e compreensão não só das informações constantes nos 

mesmos, mas, também, para resgatar o contexto da época. Alguns párocos não seguiram 

fielmente as diretrizes da Lei número 46, de 1836, e fizeram mapas anuais e não 

semestrais. Outra informação interessante foi a quantidade de mapas feitos à mão no 

início e posteriormente houve uma mudança para versão impressa feita pela Imprensa 

Oficial de Ouro Preto. Os mapas feitos à mão respeitavam, em geral, as diretrizes do 

modelo proposto. A única distinção percebida foi uma aglutinação nas causas/locais de 

morte. Exceto este ponto, não foram encontradas outras abreviações, os mapas escritos 

à mão sempre continham as faixas etárias decenais, qualidade, sexo, estado civil e 

condição jurídica. 

O campo de observações trouxe curiosas declarações dos párocos, que instigam mais 

o estudo dessa fonte e a tornam menos impessoal. O pároco Francisco Jorge, 

responsável pela Paróquia do Turvo, do Município de Aiuruoca, relata em 1838:  

O número de mortos nesta Freguesia vem diminuto: achão-se pessoas de 
varias coalidades e Províncias. Contão-se alguns, sabendo que parócos, de 
seculo, e naturais desta Freguesia talvez perceba isto à sabedoria. Nem hum 
faleceu nos hospitais ou prizões, cujos estabelecimentos ainda aqui não 
existem: assim como, nem hum assassinato, nem uma execução. (Francisco 
Jorge, 1838, Mapa de óbitos da Freguesia do Turvo) 

O mesmo pároco relata, em 1841, que “O número de mortos nesta freguesia há 

diminuto: talvez se deva a salubridade do ar. Há habitantes de setenta e oitenta anos 
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naturais do país. Nem hum dos mortos faleceram em hospitais ou prizões, o mesmo 

assassinato e execução”. Francisco Villela, pároco da Freguesia de Nossa Senhora do 

Bom Sucesso de Serranos relata em 1846 que houve mortes de febre e pintinhas. Esses 

são alguns exemplos da infinidade de abordagens que essa fonte permite, desde uma 

análise qualitativa dos comentários, a análises quantitativas das componentes 

demográficas.  

Figura 2 - Mapa de óbito feito à mão - Arquivo Público Mineiro 

 

Fonte: fotografia elaborada pela autora, 2016 

No item métodos foi descrita a construção da base de dados dos óbitos de 1838. No 

próximo item discorreu-se sobre a fonte de dados de população. Por ser uma fonte mais 

conhecida e consagrada não foram apresentados tantos detalhes como a fonte de 

mortalidade. 

3.2. Listas Nominativas de População 

As Listas Nominativas de habitantes são a fonte histórica mais consagrada em estudos 

de demografia histórica de Minas Gerais, na primeira metade do século XIX. A adoção 

das Listas Nominativas teve participação do militar Luiz Maria da Silva Pinto (1775-1869), 

que foi um importante personagem histórico na elaboração das estatísticas mineiras 

(PAIVA; RODARTE; GODOY, 2010).  

As listas nominativas de 1831/32 e 1838/41 constituem, atualmente, o maior corpus 

documental coletado de levantamento populacional de Minas Gerais, antes do Censo de 

1872. O acervo foi coletado no APM e compreende a listagem nominal de 

aproximadamente meio milhão de pessoas, 84 mil domicílios e 313 distritos de paz. As 

listas possuem uma vasta amplitude territorial e uma cobertura aproximada de 60 a 65% 

da população da Província no período (PAIVA; RODARTE; GODOY, 2010). A 
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sistematização e construção do banco de dados das Listas Nominativas, utilizado neste 

artigo é produto dos esforços empreendidos pelo CEDEPLAR e pelo NPHED, desde 1980.  

A coleta das informações das Listas Nominativas era realizada por juízes de paz, que 

listavam os fogos, a unidade que congregava produção econômica e o domicílio. Para 

cada habitante do fogo, eram preenchidas as informações de Província (casado, solteiro, 

viúvo), condição (livre ou cativo), qualidade, idade e ocupação. Paiva (1996) aponta que 

a coleta das informações envolvia três agentes: o Juiz de Paz, o Inspetor de Quarteirão e 

o Escrivão. O Inspetor de Quarteirão fazia a lista e enviava ao Juiz de Paz, que tinha a 

função de conferi-las, e o Escrivão elaborava sua redação final. 

Alguns desafios surgiram ao trabalhar com as duas fontes. A primeira foi a questão da 

espacialização dos eventos, a outra foi a correspondência e construção de uma estimativa 

populacional coerente para a construção das tabelas de sobrevivência. No item métodos 

foi realizada a descrição de todas as decisões metodológicas, pressupostos criados e 

estimativas feitas para alcançar os resultados apresentados.  

4. MÉTODOS  

4.1. Georreferenciamento dos dados de óbitos 

A relação espacial dos dados é de extrema importância para realizar a análise de 

mortalidade do ano de 1838. De um lado, temos as Listas Nominativas, que são a fonte 

de dados de população, dividida por distritos. Do outro, temos os dados de mortalidade 

dos mapas de óbitos, divididos por paróquias. A relação distrito x paróquia é fundamental 

para fazer a distribuição espacial dos óbitos e utilizar a população correta para estimar as 

informações. 

O georreferenciamento dos dados foi possível devido a trabalhos anteriores do 

NPHED, em que foram gerados códigos localizadores de cada distrito das Listas 

Nominativas e suas respectivas coordenadas geográficas. O trabalho avançou durante os 

anos de pesquisa do grupo e, atualmente, conta com 431 distritos georreferenciados, para 

a década de 1830.  
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Figura 3 – Distritos de Minas Gerais na década de 1830 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das Listas 
Nominativas de 1830 e georreferenciamento elaborado 
pelo NPHED 

Analisando a Figura 3, um ponto interessante de destaque é a concentração de 

distritos. Há uma concentração maior de distritos nas regiões de mineração e menor nas 

regiões de fronteira ou do sertão, que possuíam uma menor densidade populacional de 

acordo com Godoy (1996). 

Os distritos apresentados são os que constam nas Listas Nominativas da década de 

1830. Contudo, a unidade dos mapas de óbitos são paróquias, que podem incluir um ou 

mais distritos de paz. Identificar quais distritos estão relacionados a cada paróquia não foi 

uma tarefa simples. O único documento que apontou essa correspondência foi o trabalho 

de Theophilo Feu de Carvalho que traz a listagem dos distritos que compunham as 

freguesias em 1830. A listagem de Carvalho (1922) apresentava 16 municípios, 99 

paróquias e 293 distritos (média de 2,95 distritos por paróquia). As listas nominativas 

apresentam 16 municípios e 431 distritos, mas nessa contagem não temos a indicação 

de paróquias. Como há mais distritos presentes nas Listas Nominativas do que na 

listagem de Carvalho (1922), foi necessário acrescentar uma terceira fonte, a obra de 

Barbosa (1995) que descreve a história das cidades mineiras em forma de dicionário. 

Com essa fonte, foi possível reconstruir parte desse passado. Por fim, também foram 

consultadas leis do período que indicavam alterações administrativas. Unindo todas essas 

fontes, estima-se que os 431 distritos da década de 1830 eram atendidos por 130 

paróquias (3,3 distritos por paróquia), e, com as alterações legislativas, esse número 

passa, no período de 1836 até 1839, para 133 paróquias (3,2 distritos por paróquia). 

Abaixo segue o georreferenciamento das paróquias. 
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Figura 4 - Paróquias em Minas Gerais - Período: 1836-
1839, 133 paróquias 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Carvalho (1922); 
Barbosa (1995) e legislação vigente 

A Figura 4 mostra a totalidade de paróquias georreferenciadas, no período de 1836 a 

1839. Porém, o que interessa para este trabalho são as paróquias dos 151 mapas de 

óbitos de 1838. Os mapas de óbito de 1838 contemplam 65 paróquias. Abaixo segue o 

mapa que resume essas informações. 

Figura 5 - Paróquias com dados de óbitos coletados – 
1838, 65 paróquias 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos mapas de óbitos 
e georreferenciamento do Quadro 5. 

As 65 paróquias com dados de óbitos para o ano de 1838 estão espalhadas pela 

Província, com certa concentração nas regiões mineradoras, o que era esperado, dada a 

importância econômica da região. Exceto a região do Extremo Noroeste, que é apontada 

como uma região pouco habitada por Godoy (1996), temos, pelo menos, uma paróquia 

representando cada uma das regiões, o que confere um caráter de abrangência espacial 

interessante e sinaliza que realmente analisamos toda a Província. Essas 65 paróquias 

atendiam 203 distritos de Minas Gerais, representando 47% dos distritos arrolados nas 
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Listas Nominativas da década de 1830.No próximo item, será apresentado o banco de 

dados dos óbitos registrados nessas 65 paróquias. 

4.2. Construção da base de dados de óbitos 

A base de dados foi construída a partir da agregação de todos os mapas de óbitos de 

1838 em um mapa geral de óbitos. Essa construção foi executada em duas fases. Na 

primeira, levantamos as paróquias que possuíam os dois semestres de informação, e na 

segunda, propusemos um ajuste para aquelas com informação para apenas um semestre. 

Este ajuste foi baseado na observação de que nas paróquias completas, predominava 

uma distribuição em torno de 50% dos óbitos por semestre. 

Das 65 paróquias em análise, 13 não possuíam dados para um dos semestres. Das 

52 paróquias que possuíam dados completos para os dois semestres, as 6.627 mortes 

contabilizadas apresentam a seguinte distribuição. 

TABELA 1 - Distribuição de mortes por faixa etária e semestre de 52 paróquias com dados completos – 
Minas Gerais, 1838 

Faixa Etária 1º Semestre 
% em relação ao total por 

faixa etária 
2º Semestre 

% em relação ao total por 
faixa etária 

Total 

Até 9 anos 1.347 50,89% 1.300 49,11% 2647 

De 10 a 19 199 45,96% 234 54,04% 433 

De 20 a 29 261 44,31% 328 55,69% 589 

De 30 a 39 322 49,85% 324 50,15% 646 

De 40 a 49 339 53,13% 299 46,87% 638 

De 50 a 59 247 49,90% 248 50,10% 495 

De 60 a 69 228 49,24% 235 50,76% 463 

De 70 a 79 198 53,37% 173 46,63% 371 

De 80 a 89 108 45,96% 127 54,04% 235 

De 90 a 99 47 52,22% 43 47,78% 90 

De 100 em diante 10 50,00% 10 50,00% 20 

Total 3.306 49,89% 3.321 50,11% 6.627 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos Mapas de Óbito de 1838 provenientes da Lei nº 46 

A Tabela 1 mostra como há uma certa uniformidade na distribuição de mortes entre 

os semestres, por faixa etária, o que torna possível, através de uma relação matemática 

simples inferir as informações dos semestres faltantes para as outras 13 paróquias. Assim 

foram, completados os semestres faltantes das 13 paróquias, através da relação 

percentual de cada semestre. Seria possível completar essas informações faltantes de 

outras formas, mas buscou-se prezar por um procedimento mais simples. Utilizando essa 

relação, passamos de um total de 6.627 óbitos de 52 paróquias para 8.515 óbitos de 65 

paróquias. Abaixo, segue o mapa geral, com os óbitos das 65 paróquias. 
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TABELA 2 - Óbitos por faixa etária decenal, condição, qualidade e sexo - Minas Gerais, 1838, 65 
paróquias 

Condição Livre Escravo 

Total Geral Qualidade (cor) Branco Pardo Preto Pardo Preto 

Sexo H M H M H M H M H M 

Até 9 anos 440 343 698 528 185 134 89 38 474 327 3.256 

De 10 a 19 49 56 114 104 37 27 32 18 108 75 620 

De 20 a 29 74 51 131 94 56 59 24 16 145 91 741 

De 30 a 39 51 64 181 139 45 53 20 26 192 101 872 

De 40 a 49 88 59 135 121 89 68 31 16 131 100 838 

De 50 a 59 91 42 138 108 83 64 20 16 106 59 727 

De 60 a 69 70 64 95 95 67 62 18 8 72 32 583 

De 70 a 79 63 45 83 45 58 51 15 8 61 26 455 

De 80 a 89 43 33 36 40 34 32 8 6 31 26 289 

De 90 a 99 7 17 22 28 12 10 1 0 10 7 114 

De 100 em diante 1 6 3 3 1 4 0 0 2 0 20 

Total Geral 977 780 1636 1305 667 564 258 152 1332 844 8.515 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos mapas de óbitos de 1838 provenientes da Lei nº 46 

O banco de dados de óbitos traz informações interessantes. Era esperado uma grande 

quantidade de óbitos de crianças, uma vez que esta é uma sociedade que não vivenciara 

o início do processo de transição demográfica. Porém, o excesso de pessoas com óbitos 

declarados em idade avançada sugere erro de declaração de idade, pois não se espera 

em populações pré-transição que muitas pessoas alcancem idades mais avançadas 

devido ao alto nível de mortalidade. Os maiores números de óbitos contabilizados são de 

homens pardos livres (1.636), homens pretos escravos (1.332) e mulheres pardas livres 

(1.305). Analisar números absolutos não diz muito sobre aspectos demográficos, pois 

pode haver um efeito de composição. Pode ser que fossem categorias com maior 

contingente populacional, logo, havia mais pessoas expostas ao risco de morrer. 

TABELA 3 - Óbitos por faixa etária decenal e causa/local de morte - Minas Gerais, 1838, 65 paróquias 

Faixa Etária Moléstia ou sucesso Hospitais ou prisões Assassinato Execução Total Geral 

Até 9 anos 3.238 11 7 0 3.256 

De 10 a 19 607 6 5 2 620 

De 20 a 29 706 17 15 3 741 

De 30 a 39 842 8 20 2 872 

De 40 a 49 816 8 12 2 838 

De 50 a 59 705 10 10 2 727 

De 60 a 69 565 11 5 2 583 

De 70 a 79 442 8 1 4 455 

De 80 a 89 284 5 0 0 289 

De 90 a 99 111 1 0 2 114 

De 100 em diante 20 0 0 0 20 

Total Geral 8.336 85 75 19 8.515 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos mapas de óbitos de 1838 provenientes da Lei nº 46 

As causas/locais de morte, descritos no modelo número 3 do Regulamento número 8, 

de 1836, apresentaram grande concentração no item “Por moléstia ou Sucesso”, 

conforme apresentado na Tabela 3, representando 98% dos óbitos registrados. Devido a 

isso, a análise dos óbitos deste trabalho não considera essas quatro categorias e usou o 
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total por faixa etária, sexo e qualidade. A Tabela 4 resume os dados da maneira que foram 

utilizados. 

TABELA 4 - Óbitos por faixa etária decenal, qualidade e sexo - Minas Gerais, 1838, 65 paróquias 

Faixa Etária 
Branco Pardo Preto 

Total Geral 
H M H M H M 

Até 9 anos 440 343 787 566 659 461 3.256 
De 10 a 19 49 56 146 122 145 102 620 
De 20 a 29 74 51 155 110 201 150 741 
De 30 a 39 51 64 201 165 237 154 872 
De 40 a 49 88 59 166 137 220 168 838 
De 50 a 59 91 42 158 124 189 123 727 
De 60 a 69 70 64 113 103 139 94 583 
De 70 a 79 63 45 98 53 119 77 455 
De 80 a 89 43 33 44 46 65 58 289 
De 90 a 99 7 17 23 28 22 17 114 

De 100 em diante 1 6 3 3 3 4 20 

Total Geral 977 780 1.894 1.457 1.999 1.408 8.515 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos mapas de óbitos de 1838 provenientes da Lei nº 46 

 

Figura 6 - Proporção relativa dos óbitos 
masculinos por qualidade e faixa etária decenal 

- Minas Gerais, 1838, 65 paróquias 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos mapas 
de óbitos de 1838 provenientes da Lei nº 46 

Figura 7 - Proporção relativa dos óbitos 
femininos por qualidade e faixa etária decenal - 

Minas Gerais, 1838, 65 paróquias 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos mapas 
de óbitos de 1838 provenientes da Lei nº 46 

 

A análise de números absolutos não é a ideal, mas podemos verificar algumas 

questões, até mesmo relativas à qualidade dos dados. A condição jurídica não será 

trabalhada neste artigo, pois implica em outras pesquisas necessárias, como a construção 

de uma taxa de alforria que corresponda à realidade das 65 paróquias em análise, para 

se trabalhar com o decremento da população escrava, via morte e via liberdade. As 

Figuras 6 e 7 apresentam as informações que constam na Tabela 4, porém na proporção 

relativa. Dessa forma, mostram-se mais interessantes. As pessoas de qualidade branca 

possuem a maior proporção de óbitos na faixa etária de 0 a 9 anos, para ambos os sexos, 

mas esse resultado não indica que as crianças de qualidade branca tinham maior nível 

de mortalidade. Uma hipótese levantada é que os óbitos nessa faixa etária, para essa 

qualidade, eram reportados com maior precisão. Outra hipótese é este ser um efeito de 

estrutura etária, por exemplo, maior proporção de crianças brancas. Para os jovens 

adultos, em ambos os sexos, vemos uma clara troca de posições, com os brancos com 
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uma menor proporção relativa em relação, as demais qualidades. Nas idades mais 

avançadas, os resultados são similares, porém é necessário destacar a provável 

declaração errônea de idade desses óbitos. 

A construção da base de dados e a análise preliminar das informações provenientes 

dos Mapas de Óbitos apresentam elementos interessantes, mas não estão isentos de 

problemas. As escolhas metodológicas a serem apresentadas neste item são 

fundamentais como uma primeira análise de uma fonte inédita e essenciais para avaliar 

a qualidade da informação coletada.  

4.3. Estimativa populacional 

Os dados populacionais necessitam de tratamento, antes de serem utilizados nas 

estimativas propostas. Rodarte (2012, p. 109) destaca que as Listas Nominativas não 

cobrem 100% da população. Logo, os dados populacionais estão sob influência de 

subregistro e não se pode afirmar que a cobertura dos mapas de óbitos foi perfeita. Sendo 

assim, para não correr o risco de trabalhar com as duas fontes de dados subestimadas, 

o primeiro pressuposto utilizado foi a estimativa populacional de Rodarte (2012). A 

estimativa elaborada por Rodarte (2012) buscou corrigir a questão da cobertura e estimar 

a população total de 1832. A partir da estimativa de Rodarte (2012), a população estimada 

em 1832 seria de 848.917. Esse é o total populacional utilizado como população base. 

Tabela 5 - Distribuição da população estimada pelas Listas Nominativas por qualidade - Minas Gerais, 
1832 

Qualidade População % % Acumulado 

Branco 238.708 28,1 28,1 

Preto (crioulo/africano) 301.563 35,5 63,6 

Pardo 308.646 36,4 100,0 

Total 848.917 100,0  

Fonte: Elaboração própria, a partir das Listas Nominativas da década de 1830 

A população estimada por Rodarte (2012) corresponde a população de todos os 

distritos caso a cobertura das Listas Nominativas fosse de 100%. Na Tabela 5 os dados 

estão apresentados por qualidade, utilizando a mesma categorização dos Mapas de 

Óbitos. Importante destacar que a categoria dos pretos que engloba crioulos e africanos 

possui 20% da população livre ou forra. Pressupõe-se que, mesmo não sendo uma 

categoria totalmente de escravos, os resultados alcançados de certa forma retratam 

parcialmente informações sobre o nível da mortalidade escrava. Na categoria pardos, 

10% eram escravos. 

Da população estimada por Rodarte (2012) foram selecionados os distritos atendidos 

pelas 65 paróquias, conforme o georreferenciamento apresentado. A população estimada 
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para 1832 que corresponde as 65 paróquias foi de 448.479 habitantes. Por fim, falta uma 

estimativa de crescimento populacional para aferirmos a população estimada de 1832 no 

ano de 1838. Rodarte (2012) calculou entre os anos de 1832-1872 taxas de crescimento 

para Minas Gerais, entretanto, não utilizamos essas taxas. Primeiro por se tratar uma taxa 

de crescimento estimada no âmbito macro e não estar especificada por qualidade, e 

segundo, por haver a elementos para construir uma nova taxa de crescimento 

populacional. Nos dois arrolamentos das Listas Nominativas, temos 80 distritos 

comparáveis, ou seja, que estiveram em ambas as contagens. Através destes distritos, 

podemos inferir uma taxa de crescimento no período, mesmo sendo uma amostra 

pequena, acreditamos que este resultado está consoante com o que esperávamos para 

o período em análise. 

TABELA 6 - Taxa de crescimento por qualidade e sexo - Minas Gerais, década de 1830, 80 distritos 
comparáveis 

Sexo/Qualidade Branco Pardo Preto Total 

Homem 1,746 0,874 0,757 1,095 

Mulher 1,612 1,274 1,380 1,421 

Total 1,680 1,080 1,016 1,249 

Fonte: Elaboração própria, a partir das Listas Nominativas de 1830 

O resultado, conforme Tabela 6, foi uma taxa de crescimento de 1,249% ao ano. 

Essa taxa é crível, pois de acordo com Merrick e Graham (1981), que produziram um 

vasto estudo sobre as tendências de crescimento populacional no Brasil desde 1800, a 

taxa de crescimento populacional estimada para o Brasil, no período de 1830-1872, é de 

1,5% ao ano, já Mortara (1941) estima uma taxa de crescimento de 1,28% para o período 

entre 1808-1830 e 1,53% de 1830-1872. Poderíamos ter tomado emprestado algumas 

dessas taxas e estimado a população das 65 paróquias, mas esse tipo de exercício é 

importante, pois busca utilizar a fonte, mesmo com suas deficiências e levantar debates 

caso haja discordâncias. A Tabela 7 mostra a estimativa final de 1838 utilizada nas tabelas 

de sobrevivência. 

TABELA 7 – População estimada por qualidade e sexo - Minas Gerais, 1838, 203 distritos, 65 paróquias 

Sexo/ Qualidade Branco Pardo Preto Total 

Homem 63.188 89.163 102.723      255.075  

Mulher 61.695 94.393 72.216      228.304  

Total 124.883 183.557 174.939      483.739  

Fonte: Elaboração própria, a partir das Listas Nominativas de 1830 e estimativa de Rodarte (2012) 

Importante destacar que supôs-se que a estrutura etária, em 1838, seria a mesma de 

1832, e foi suavizada por média móvel. 
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4.4. Tabelas sobrevivência 

A tabela de sobrevivência é um instrumento adequado, pois, sua medida resumo, a 

Esperança de Vida ao Nascer ( ), não é influenciada pela estrutura etária da população. 

A esperança de vida é o número médio de anos vividos a partir de uma determinada idade 

levando em conta apenas a estrutura e o nível da mortalidade observados naquela 

população (CARVALHO; SAWYER; RODRIGUES, 1998).  

A tabela de sobrevivência é o instrumento que permite gerar essa medida resumo. 

Sua construção desenvolve em diversas etapas, e, devido ao espaço e para priorizar 

outras informações do artigo, não foi descrito o passo a passo da construção da tabela de 

sobrevivência. Julga-se importante enfatizar que os resultados alcançados são retrato de 

uma coorte hipotética, construída a partir de dados de período. Logo, não refletem 

exatamente o comportamento de uma coorte real, caso ela fosse acompanhada, mas 

busca sumarizar o comportamento de uma possível coorte baseado em dados correntes 

observados. No caso dos dados provenientes dos mapas de óbitos, as faixas etárias são 

decenais. Pode-se seguir em duas direções: a primeira fazer uso de um método de 

interpolação e desagregar os dados para intervalos etários menores ou utilizá-los da 

forma que estão. Optou-se, neste artigo, por não desagregar as informações, para 

usarmos o dado de óbito com o mínimo de interferência. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados alcançados são interessantes, e mostram os desafios e o que espera-

se nos estudos futuros ao utilizar essa nova fonte de dados. Primeiramente, seguem as 

funções de mortalidade observadas para homens e mulheres por qualidade e sexo. 

Figura 8 - Função de mortalidade masculina estimada via tabela de 
sobrevivência por qualidade - Minas Gerais, 1838, 65 paróquias, escala 
logarítmica 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos mapas de óbitos de 1838 provenientes 
da Lei nº 46 e Listas Nominativas de População da década de 1830 
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As funções de mortalidade geradas através das tabelas de sobrevivência mostram 

uma mortalidade alta na faixa de 0 a 9 anos, com uma queda durante a fase dos 10 aos 

19 anos e depois uma crescente mortalidade. As funções não estão extremamente fora 

do esperado, porém há um aumento na intensidade da função aos 20 anos para homens 

brancos, que deve ser melhor investigada. Uma hipótese é a declaração de idade dos 

óbitos, que é problemática. Não foi sanada justamente para entendermos o quanto 

podemos utilizar a informação dos mapas de óbitos. Outro ponto surpreendente é a 

função de Pardos ultrapassar a de Pretos nas idades produtivas. 

Figura 9 - Função de mortalidade feminina observada via tabela de 
sobrevivência por qualidade - Minas Gerais, 1838, 65 paróquias, escala 
logarítmica 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos mapas de óbitos de 1838 provenientes da 
Lei nº 46 e Listas Nominativas de População da década de 1830 

As funções de mortalidade para mulheres apresentam resultados interessantes. 

As mulheres Pretas têm maior nível de mortalidade em todas as faixas etárias, seguidas 

pelas Pardas e, por último, as Brancas. Há um leve aumento da mortalidade das pardas 

aos 30 anos. 

As funções de mortalidade observadas nas Figuras 8 e 9 foram geradas através 

das tabelas de vida decenais, elaboradas com os dados de óbitos dos mapas coletados. 

Um importante apontamento sobre as funções é que, apesar de haver subregistro nos 

dados de óbitos, as funções mostraram diferentes intensidades de mortalidade por 

qualidade.  

Os resultados de esperança de vida através dos dados observados são 

instigantes, conforme mostra Tabela 8. São instigantes no sentido de que o dado de óbitos 

não está corrigido, mas não são resultados extremamente distorcidos. Primeiramente, 

analisando a esperança de vida, por sexo, de maneira geral, acreditamos ser a melhor 

estimação dentre elas. A esperança de vida ao nascer para homens de 28,9 anos, não 

está muito distante daquela estimada por Arriaga (1968) de 27,3 anos. O mesmo acontece 
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com as mulheres, para as quais foi estimado uma esperança de vida ao nascer de 34,8, 

consoante com a estimativa de Mortara (1941) de 33,9 anos.  

Tabela 8 - Esperança de vida produzida pela tabela de 
sobrevivência gerada a partir dos dados observados, por 
qualidade e sexo - Minas Gerais, 1838, 65 paróquias 

Qualidade Homens Mulheres 

Brancos 38,2 42,8 
Pardos 27,6 35,9 
Pretos 21,4 27,3 

Total 28,9 34,8 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos mapas de óbitos de 1838 
provenientes da Lei nº 46 e Listas Nominativas de População da 
década de 1830 

Quando analisamos pelo âmbito da qualidade, os resultados apresentam valores 

aparentemente distorcidos. Para os brancos, a esperança de vida ao nascer calculada é 

de 38,2 anos, para homens, e 42,8, anos para as mulheres. Para os pardos os resultados 

são de 27,6 anos, para homens, e 35,9, para as mulheres. Para os pretos, a esperança 

de vida ao nascer é de 21,4 anos para homens e 27,3 anos para mulheres. Os resultados, 

por qualidade, mostram que ao desagregarmos a população por qualidade há problemas 

na estimação direta para todos. Uma hipótese que pode ser levantada é que o resultado 

geral, por sexo, por se basearem em mais informações e, consequentemente, alguns 

problemas que causara distorções nos dados desagregados não foram tão fortes ao se 

juntar toda a população. Apesar dos resultados observados necessitarem, ainda, de 

refinamento, acreditamos que os resultados razoáveis são um bom indicador de que a 

fonte deve ser utilizada para estudos de mortalidade. No entanto, que lançar mão de mais 

métodos de demografia formal para ajustar ainda mais as informações. 

Como uma exploração inicial, o importante resultado retirado deste estudo foi que os 

Mapas de Óbitos são uma fonte plausível para estudos de mortalidade em Minas Gerais. 

A análise de 1838 instiga a continuidade em analisar os demais anos e, empregando 

métodos mais sofisticados de demografia formal, construir futuramente uma trajetória 

sobre a mortalidade no período que essa fonte foi elaborada. 

Porém, os resultados desagregados possuem certa concordância no que se esperava. 

Essa era uma sociedade marcada pela exclusão, escravista e com condições de saúde 

precárias. Contudo, os resultados indicam uma necessidade de refinamento, 

especialmente pelo resultado alto para os brancos. A tentativa em quantificar parte dessa 

discriminação por meio da esperança de vida não se encerra neste trabalho. 

Sendo assim, enxergamos uma agenda de futuros estudos para o NPHED e novas 

incursões metodológicas para estes dados de mortalidade. Este artigo não possui um 
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sentido de conclusão, e sim, de dever de casa. Devido a isso a opção pelo título no 

gerúndio, dado que este não foi um silêncio totalmente decifrado, apenas alguns ruídos e 

sussurros foram apontados. 
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ANEXO I – Tabelas de sobrevivência por sexo e qualidade para Minas Gerais em 1838 

– 65 paróquias 

 
Tabela A1 - Tabela de sobrevivência por faixa etária decenal - Minas Gerais, homens, 1838, 65 paróquias 

n x  nNx  nDx nmx nax nqx nPx lx ndx nLx Tx ex 

10 0 66.417 1.886 0,0284 5,0000 0,4259 0,5741 100.000 42.595 787.027 2.894.247 28,94 

10 10 58.323 340 0,0058 5,0000 0,0874 0,9126 57.405 5.020 548.955 2.107.220 36,71 

10 20 50.114 430 0,0086 5,0000 0,1287 0,8713 52.386 6.742 490.144 1.558.265 29,75 

10 30 32.153 489 0,0152 5,0000 0,2281 0,7719 45.643 10.412 404.370 1.068.121 23,40 

10 40 22.170 474 0,0214 5,0000 0,3207 0,6793 35.231 11.298 295.816 663.750 18,84 

10 50 14.774 438 0,0296 5,0000 0,4447 0,5553 23.932 10.642 186.111 367.935 15,37 

10 60 11.123 813 0,0731 13,6814 1,0000 0,0000 13.290 13.290 181.824 181.824 13,68 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos mapas de óbitos de 1838 provenientes da Lei nº 46 e Listas 
Nominativas de População da década de 1830 

 
Tabela A2 - Tabela de sobrevivência por faixa etária decenal - Minas Gerais, homens brancos, 1838, 65 

paróquias 

n x nNx nDx nmx nax nqx nPx lx ndx nLx Tx ex 

10 0 21.004 440 0,0209 5,0000 0,3142 0,6858 100.000 31.423 842.887 3.824.831 38,25 

10 10 13.103 49 0,0037 5,0000 0,0561 0,9439 68.577 3.847 666.540 2.981.944 43,48 

10 20 9.741 74 0,0076 5,0000 0,1139 0,8861 64.731 7.376 610.426 2.315.404 35,77 

10 30 7.100 51 0,0072 5,0000 0,1077 0,8923 57.355 6.180 542.648 1.704.978 29,73 

10 40 5.584 88 0,0158 5,0000 0,2364 0,7636 51.175 12.097 451.265 1.162.329 22,71 

10 50 3.770 91 0,0241 5,0000 0,3620 0,6380 39.078 14.148 320.041 711.065 18,20 

10 60 2.886 184 0,0638 15,6848 1,0000 0,0000 24.930 24.930 391.024 391.024 15,68 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos mapas de óbitos de 1838 provenientes da Lei nº 46 e Listas 
Nominativas de População da década de 1830 
 

Tabela A3 - Tabela de sobrevivência por faixa etária decenal - Minas Gerais, homens pardos, 1838, 65 
paróquias 

n x  nNx  nDx nmx nax nqx nPx lx ndx nLx Tx ex 

10 0  29.054   787  0,0271 5,0000 0,4063 0,5937  100.000   40.632   796.841   2.761.769   27,62  

10 10  19.904   146  0,0073 5,0000 0,1100 0,8900  59.368   6.532   561.021   1.964.928   33,10  

10 20  14.619   155  0,0106 5,0000 0,1590 0,8410  52.836   8.403   486.345   1.403.907   26,57  

10 30  9.805   201  0,0205 5,0000 0,3075 0,6925  44.433   13.663   376.017   917.562   20,65  

10 40  7.384   166  0,0225 5,0000 0,3372 0,6628  30.770   10.377   255.819   541.545   17,60  

10 50  4.882   158  0,0324 5,0000 0,4855 0,5145  20.394   9.901   154.433   285.726   14,01  

10 60  3.516   281  0,0799 12,5125 1,0000 0,0000  10.493   10.493   131.293   131.293   12,51  

Fonte: Elaboração própria, a partir dos mapas de óbitos de 1838 provenientes da Lei nº 46 e Listas 
Nominativas de População da década de 1830 
 

Tabela A4 - Tabela de sobrevivência por faixa etária decenal - Minas Gerais, homens pretos, 1838, 65 
paróquias 

n x  nNx  nDx nmx nax nqx nPx lx ndx nLx Tx ex 

10 0  16.359   659  0,0403 5,0000 0,6042 0,3958  100.000   60.425   697.877   2.135.560   21,36  

10 10  25.316   145  0,0057 5,0000 0,0859 0,9141  39.575   3.400   378.754   1.437.682   36,33  

10 20  25.754   201  0,0078 5,0000 0,1171 0,8829  36.175   4.235   340.578   1.058.929   29,27  

10 30  15.248   237  0,0155 5,0000 0,2331 0,7669  31.940   7.447   282.169   718.351   22,49  

10 40  9.203   220  0,0239 5,0000 0,3586 0,6414  24.494   8.783   201.019   436.181   17,81  

10 50  6.122   189  0,0309 5,0000 0,4631 0,5369  15.710   7.275   120.728   235.162   14,97  

10 60  4.721   348  0,0737 13,5661 1,0000 0,0000  8.435   8.435   114.435   114.435   13,57  

Fonte: Elaboração própria, a partir dos mapas de óbitos de 1838 provenientes da Lei nº 46 e Listas 
Nominativas de População da década de 1830 
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Tabela A5 - Tabela de sobrevivência por faixa etária decenal - Minas Gerais, mulheres, 1838, 65 paróquias 

n x  nNx  nDx nmx nax nqx nPx lx ndx nLx Tx ex 

10 0  62.475   1.370  0,0219 5,0000 0,3289 0,6711  100.000   32.893   835.533   3.482.100   34,82  

10 10  52.631   280  0,0053 5,0000 0,0798 0,9202  67.107   5.355   644.291   2.646.567   39,44  

10 20  44.122   311  0,0070 5,0000 0,1057 0,8943  61.752   6.529   584.871   2.002.276   32,42  

10 30  28.907   383  0,0132 5,0000 0,1987 0,8013  55.223   10.975   497.352   1.417.406   25,67  

10 40  19.395   364  0,0188 5,0000 0,2815 0,7185  44.248   12.457   380.193   920.054   20,79  

10 50  11.647   289  0,0248 5,0000 0,3722 0,6278  31.791   11.832   258.747   539.861   16,98  

10 60  9.127   648  0,0710 14,0849 1,0000 0,0000  19.959   19.959   281.113   281.113   14,08  

Fonte: Elaboração própria, a partir dos mapas de óbitos de 1838 provenientes da Lei nº 46 e Listas 
Nominativas de População da década de 1830 
 

Tabela A6 - Tabela de sobrevivência por faixa etária decenal - Minas Gerais, mulheres brancas, 1838, 65 
paróquias 

n x  nNx  nDx nmx nax nqx nPx lx ndx nLx Tx ex 

10 0  19.927   343  0,0172 5,0000 0,2582 0,7418  100.000   25.819   870.905   4.276.226   42,76  

10 10  14.058   56  0,0040 5,0000 0,0598 0,9402  74.181   4.433   719.647   3.405.321   45,91  

10 20  10.673   51  0,0048 5,0000 0,0717 0,9283  69.748   4.999   672.487   2.685.674   38,51  

10 30  6.972   64  0,0092 5,0000 0,1377 0,8623  64.749   8.916   602.911   2.013.188   31,09  

10 40  4.759   59  0,0124 5,0000 0,1860 0,8140  55.833   10.384   506.414   1.410.276   25,26  

10 50  3.031   42  0,0139 5,0000 0,2079 0,7921  45.449   9.448   407.256   903.863   19,89  

10 60  2.276   165  0,0725 13,7939 1,0000 0,0000  36.002   36.002   496.607   496.607   13,79  

Fonte: Elaboração própria, a partir dos mapas de óbitos de 1838 provenientes da Lei nº 46 e Listas 
Nominativas de População da década de 1830 
 

Tabela A7 - Tabela de sobrevivência por faixa etária decenal - Minas Gerais, mulheres pardas, 1838, 65 
paróquias 

n x  nNx  nDx nmx nax nqx nPx lx ndx nLx Tx ex 

10 0  26.915   566  0,0210 5,0000 0,3154 0,6846  100.000   31.544   842.282   3.585.910   35,86  

10 10  21.337   122  0,0057 5,0000 0,0858 0,9142  68.456   5.871   655.208   2.743.628   40,08  

10 20  17.818   110  0,0062 5,0000 0,0926 0,9074  62.585   5.795   596.874   2.088.421   33,37  

10 30  11.778   165  0,0140 5,0000 0,2101 0,7899  56.790   11.934   508.228   1.491.546   26,26  

10 40  8.112   137  0,0169 5,0000 0,2533 0,7467  44.856   11.363   391.744   983.318   21,92  

10 50  4.744   124  0,0261 5,0000 0,3920 0,6080  33.493   13.131   269.275   591.574   17,66  

10 60  3.688   233  0,0632 15,8283 1,0000 0,0000  20.362   20.362   322.299   322.299   15,83  

Fonte: Elaboração própria, a partir dos mapas de óbitos de 1838 provenientes da Lei nº 46 e Listas 
Nominativas de População da década de 1830 
 

Tabela A8 - Tabela de sobrevivência por faixa etária decenal - Minas Gerais, mulheres pretas, 1838, 65 
paróquias 

n x  nNx  nDx nmx nax nqx nPx lx ndx nLx Tx ex 

10 0  15.632   461  0,0295 5,0000 0,4424 0,5576  100.000   44.235   778.824   2.733.737   27,34  

10 10  17.236   102  0,0059 5,0000 0,0888 0,9112  55.765   4.950   532.899   1.954.913   35,06  

10 20  15.631   150  0,0096 5,0000 0,1439 0,8561  50.815   7.314   471.577   1.422.014   27,98  

10 30  10.157   154  0,0152 5,0000 0,2274 0,7726  43.501   9.893   385.540   950.437   21,85  

10 40  6.524   168  0,0258 5,0000 0,3863 0,6137  33.608   12.982   271.167   564.897   16,81  

10 50  3.872   123  0,0318 5,0000 0,4765 0,5235  20.626   9.828   157.118   293.730   14,24  

10 60  3.163   250  0,0790 12,6520 1,0000 0,0000  10.798   10.798   136.613   136.613   12,65  

Fonte: Elaboração própria, a partir dos mapas de óbitos de 1838 provenientes da Lei nº 46 e Listas 
Nominativas de População da década de 1830 
 
 


