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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o século XIX foi marcado pela ocorrência de doenças epidêmicas 

devido às péssimas condições ambientais e médico-sanitaristas da época (CHALHOUB, 

1996; DINIZ, 1997; MARTINS, 2012). No caso do Rio Grande do Norte para o mesmo 

período, registros indicam a forte atuação de doenças infecciosas, tais como, a varíola, a 

cólera e a febre amarela (ARAÚJO, 2015). Tendo como contexto a ocorrência dessas 

doenças epidêmicas e em um período em que a mortalidade era elevada, características 

da fase de pré-transição demográfica, esse artigo objetiva identificar e analisar níveis e 

padrões da mortalidade e a expectativa de vida no Rio Grande do Norte, entre 1801 e 

1870.  

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 natalidade e de mortalidade (crescimento vegetativo baixo), para uma segunda 

fase de início do declínio da taxa de mortalidade e alta taxa de fecundidade (rápido 

crescimento populacional). No segundo momento, a taxa de fecundidade inicia ritmo de 

declínio, inaugurando a terceira fase da transição que em sua fase mais aguda apresenta 

incrementos populacionais a ritmos decrescentes. Por fim, no terceiro momento, a 

fecundidade e a mortalidade se encontram a baixos níveis, e o crescimento populacional 

torna-se lento, nulo ou até negativo (NOTESTEIN, 1945). 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). Neste caso, o artigo se insere em parte do período de pré-transição, ou 

seja, antes do início da queda das taxas de mortalidade, e numa fase em que as doenças 

infecciosas eram as principais causas de morbimortalidade da população. 

Os estudos de análise demográfica para esse período são escassos (BACELLAR, 

SCOTT E BASSANEZI, 2005), e principalmente, para as localidades ao Norte do país. 

Durante o 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). O presente trabalho, no entanto, contribui 



para os estudos em demografia histórica ao Rio Grande do Norte, no século XIX, o qual 

atualmente há pouquíssimas informações sobre a dinâmica demográfica da região no 

período pré-transicional.  

Nesta perspectiva, o primeiro tópico desse artigo abordou o histórico da 

mortalidade no Rio Grande do Norte durante o século XIX, com destaque para as 

condições sociais, econômicas e sanitárias. O segundo tópico, discorre brevemente sobre 

os materiais e métodos utilizados e o terceiro, tratou dos resultados e discussões de níveis 

e padrões de mortalidade e a expectativa de vida.  

 

1. O CONTEXTO DA MORTALIDADE NO RIO GRANDE DO NORTE NO 

SÉCULO XIX: CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS E SANITÁRIAS 

 

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 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).  

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 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 (ARAÚJO, 2015). A 

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

condições de atendimento médico à população. A atuação médica era limitada, uma vez 

que havia a dificuldade de atingir áreas carentes do interior em curto espaço de tempo, 

além de o conhecimento científico oferecido na época ser insuficiente (MATTOS, 1985).  



O mau estado de salubridade era potencializado pela atuação de poucos 

profissionais de saúde na Província (ARAÚJO, 2015). Conforme o relatório apresentado 

pelo presidente José Joaquim da Cunha de 1851, só existiam dois médicos que atuavam 

em toda a província do Rio Grande do Norte (BRASIL, RELATÓRIO DE PRESIDENTE 

DE PROVÍNCIA, 1851, p. 7). Além disso, o porto de Natal também apresentava 

constante risco de entrada de doenças epidêmicas. 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).  

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” (CASCUDO, 1984). 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, 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). 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. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os materiais utilizados foram os mapas estatísticos de população (dados de 

população e óbito) e dados dos Recenseamentos de 18722 e de 18903 (dados de 

população). Os mapas estatísticos desse referem aos anos de 1801, 1805, 1839, 1846 e de 

1870. 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 desse artigo 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 foram utilizadas informações provenientes dos mapas 

estatísticos de população presentes nos relatórios de presidentes da província do Rio 

Grande do Norte, disponíveis no site do Center for Research Libraries4.  

Para avaliar a qualidade das informações foram empregados técnicas 

demográficas de correção de população e óbito. O próximo item descreve os 

procedimentos metodológicos adotados. 

a. Correção dos dados de população 

Estimou-se a população de 1801, 1805, 1839, 1846 e 1870 com base na população 

de 1872 e na estrutura etária de 1890. A distribuição etária de 1872 é mais envelhecida 

do que a distribuição etária dos demais censos posteriores, o que não tem coerência com 

o contexto histórico. Por isso, optou-se pela distribuição etária de 1890. Desta forma, 

supondo-se que o crescimento da população por idade também é constante no período 

analisado, de 1890 até 1801, a estrutura etária populacional foi decrementada a uma taxa 

de crescimento anual no valor de 2,2% ao ano. Esse valor refere-se à taxa de crescimento 

para o Rio Grande do Norte entre 1818 a 1872 (RODARTE, 2012).  

                                                           
2 Disponível em: <http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/>. 
3 Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49677.pdf<. 
4 Disponível em: <http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte>. 



A aplicação de métodos indiretos para a população do Rio Grande do Norte no 

período analisado justifica-se porque considera-se a população brasileira quase-estável5 

até 1970. 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 natalidade ter-se mantido basicamente constante 

(CARVALHO, 2004). Nesse sentido, se a população brasileira antes de 1970 

apresentava-se como de quase-estabilidade em sua estrutura etária, é possível que o 

mesmo se aplicava à população do Rio Grande do Norte. No entanto, é importante 

destacar que a migração poderia impactar a estabilidade do Rio Grande do Norte, porém, 

a escassez de informações sobre migração para a área e o período em tela não viabilizou 

um estudo desse componente da dinâmica demográfica. 

b. Correção dos dados de óbitos 

Os métodos indiretos para a correção e estimação dos dados de óbitos baseiam-se 

no pressuposto de que a população em estudo é estável. No entanto, para adequar a 

realidade de dinâmica populacionais mais recentes quando o conceito de população 

estável não se aplica, métodos foram desenvolvidos por Bennett e Houriuchi (1981), Hill 

(1987) e Hill e Choi (2004)6, no qual relaxam o pressuposto da estabilidade. No caso 

desse artigo, utiliza-se métodos para populações estáveis porque o período em estudo a 

população de fato era estável.  

Para a análise da mortalidade foram utilizados os dados de óbito por idade de 

1805. Também havia dados de óbitos por idade nos mapas de população de 1801, porém, 

optou-se por utilizar apenas os dados de 1805, pois para o ano de 1801 havia poucos 

casos, sobretudo, para a população infantil.  

Primeiro, para correção da mortalidade adulta (grupos etários acima de 20 anos) 

os métodos aplicados foram os de Gerações Extintas de Preston et al (1980) e o Growth 

                                                           
5 Uma população é considerada quase-estável quando possui características semelhantes às de uma 

população estável, como a composição etárias e as taxas vitais praticamente constantes (CARVALHO et 

al, 1998). 
6 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. 



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. Após análises, 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). Realizado esse procedimento, o próximo passo foi estimar a 

mortalidade infanto-juvenil.  

Segundo, para estimar a mortalidade infanto-juvenil (abaixo de 20 anos), a 

estratégica metodológica foi utilizar uma função de mortalidade já existente para 

representar a mortalidade abaixo de 20 anos tendo como critério de escolha aquela que 

mais se aproximou da função de mortalidade estimada para mortalidade adulta.  Logo, 

após a análise de diversos níveis das tábuas 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, a função mais aproximada foi a da Islândia em 1860.  

E terceiro, com o intuito de compatibilizar as duas partes da função de mortalidade 

estimada separadamente, utilizou-se a padronização indireta, sob o pressuposto de 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. 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, 

conforme é apresentado nos resultados e discussões. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Os resultados discutem basicamente a análise da nova função encontrada para o 

Rio Grande do Norte entre 1801 e 1872, com o objetivo de identificar e analisar os níveis 

e padrões de mortalidade. Discute também as expectativas de vida da população em 

estudo, visto como indicadores das condições de vida de determinada população. Uma 

vez que a alta mortalidade e a baixa expectativa de vida eram resultantes do alto índice 

de pobreza de uma população, das condições de vida e da ineficácia da assistência médica 

(CIPOLLA, 1976). E por se tratar de um período de pré-transição demográfica 

caracterizado por um perfil de alta mortalidade por doenças infecciosas, as doenças que 



mais se destacavam no Brasil e também no Rio Grande do Norte, durante o período, era 

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. Infelizmente, não podemos 

contabilizar a mortalidade por causa de morte, por insuficiência de dados. No entanto, 

pela análise mortalidade a partir da curva, percebe-se quais os grupos etários mais 

atingidos pela alta mortalidade.  

Nesse sentido, o gráfico 1, apresenta a nova função de mortalidade de mortalidade 

estimada por meio da compatibilização das funções estimadas da mortalidade adulta e 

infanto-juvenil, na qual representa os níveis e padrões de mortalidade no Rio Grande do 

Norte entre 1801 e 1870.  

Gráfico 1 – Ajuste da função de mortalidade, Islândia (1860) 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. 
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A alta mortalidade no Rio Grande do Norte durante 1801 e 1870, centrou-se nas 

idades vulneráveis a erros de enumeração dos censos, como a infantil e a idosa. O formato 

da curva de mortalidade indica alta mortalidade na infância no grupo etário de 0 a 4 anos, 

uma relativa queda no grupo etário de 5 a 9 anos e uma queda maior no grupo de 10 a 19 

anos. No grupo etário de 20 a 29 anos a mortalidade apresenta indícios de crescimento, 

no qual se mantém quase-estável até 30 a 39 anos. A partir do grupo etário de 40 a 49 

anos a mortalidade volta a subir, mas apresenta uma alta mais significativa a partir do 

grupo etário de 60 a 69 anos, crescendo até o cume mais alto no grupo etário de 90 anos 

e mais. 

Houve diferença entre a TEM observada e a estimada em todos os grupos etários. 

A alta mortalidade concentrou-se na população infantil de 0 a 4 anos e na população idosa, 

a partir de 60 anos em diante. 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 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. 1).  

A mortalidade na infância era muito difícil de ser contabilizada, por isso o número 

de sub-registro, como representado no gráfico 1 foi significativo. 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 (NACIONES UNIDAS, 1986). 

Como também era comum a existência de cemitérios clandestinos. 

Com a obtenção da nova função de mortalidade para o Rio Grande do Norte foi 

possível estimar a expectativa de vida7 da população durante todo o período em estudo. 

                                                           
7 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 



De acordo com a Tabela 11, a expectativa de vida ao nascer do Rio Grande do Norte foi 

de 27,3 anos. Ela se aproxima da estimada por Mortara (1941) entre 1870 e 1890 (32,7 e 

30,6 anos, respectivamente) e com o estudo de Série Histórica da expectativa de vida 

segundo os recenseamentos, em que apresentou uma expectativa de vida de 27,3 anos em 

1870, 27,6 anos em 1880 e 27,8 anos em 1890.  

Tabela 1 - Tabela de sobrevivência, Rio Grande do Norte, 1801 a 1870 

x n nmx nax nqx lx ndx nLx Tx ex 

0 5 0,12396 2,5 0,4732 100000 47317 381707 2730091 27,30 

5 5 0,01703 2,5 0,0817 52683 4304 252654 2348384 44,58 

10 10 0,00833 5,0 0,0800 48379 3870 464439 2095730 43,32 

20 10 0,01173 5,0 0,1108 44509 4931 420431 1631290 36,65 

30 10 0,01316 5,0 0,1235 39577 4887 371337 1210859 30,59 

40 10 0,01984 5,0 0,1805 34690 6261 315596 839522 24,20 

50 10 0,02725 5,0 0,2399 28429 6819 250196 523926 18,43 

60 10 0,05405 5,0 0,4255 21610 9195 170127 273730 12,67 

70 10 0,10480 5,0 0,6877 12415 8538 81464 103602 8,34 

80 10 0,17071 5,0 0,9210 3878 3571 20919 22138 5,71 

90 ∞ 0,25145 4,0 1,0000 306 306 1218 1218 3,98 

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. 

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 no Rio 

Grande do Norte a expectativa de vida a partir de 20 anos foi de 36,65 anos. 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). Portanto, pode-se afirmar que a mortalidade do Rio Grande do Norte 

                                                           
vida na sociedade influenciaram a alta mortalidade, caso contrário, determina que as condições são 

favoráveis ao desenvolvimento e prolongamento da vida (SIMÕES, 2002). 



apresentava comportamento semelhante ao registrado no Brasil e em alguns países, 

citados anteriormente.  

 

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. 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 60 anos. Esse perfil de mortalidade 

está evidente na função de mortalidade estimada, que gerou uma expectativa de vida ao 

nascer em torno de 27,3 anos para a população do Rio Grande do Norte no período. 

Resultado que se aproximou bastante das estimativas de Mortara (1941) para o Brasil, no 

período de 1870 a 1890.  

A 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).  

Em vista dos argumentos apresentados, este artigo 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. 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.  
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